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RESUMO 
 

Esta dissertação de mestrado tem o intuito de contribuir com acessibilidade de páginas 

web, no que tange o seu uso por pessoas com deficiência visual. Foram investigadas as 

formas de avaliação das interfaces dos sites e sistemas web resultando em novas propostas 

neste ínterim, através da utilização das ferramentas do W3C e do Governo Eletrônico 

articuladas com heurísticas e o crivo de especialistas. Desta forma, proporcionou-se uma 

avaliação com maior ênfase ergonômica no que tange os critérios de interface humano-

computador. Através de estudo de caso avaliamos três interfaces utilizando as ferramentas 

de validação semi-automáticas W3C HTML/CSS validator e DaSilva. Depois especialistas 

aplicaram as heurísticas de Jakob Nielsen utilizando um leitor de telas. Pelo resultado de 

gráficos e tabelas comparativas fora possível ilustrar que especialistas aplicando os 

métodos em conjunto, conseguem um nível de detalhamentos dos erros substancialmente 

maior. Proporcionando, assim, aprimoramentos nas correções dos erros das interfaces que 

minimizam problemas ergonômicos e de usabilidade. Problemas estes que dificultam o 

acesso das pessoas com deficiência visual aos websites e sistemas. 

 
Palavras-chave: Interface humano-computador, acessibilidade, usabilidade, desenho 

universal, deficiência visual, avaliação ergonômica 

 



7 
 

 
ABSTRACT 
 

This dissertation aims to contribute to accessibility of web pages, in regard to its use by 

people with visual impairments. We investigated the forms of evaluation of the interfaces of 

web sites and systems resulting in new proposals in the interim, using the tools of the W3C 

and Electronic Government combined with heuristics and the Riddle of specialists. Thus, 

provided is an assessment with greater emphasis on ergonomic criteria in terms of human-

computer interface. Through case study evaluated three interfaces using the tools of semi-

automatic validation W3C HTML / CSS validator and DaSilva. After experts have applied the 

heuristics of Jakob Nielsen using a screen reader. The outcome of comparative charts and 

tables that illustrate possible outside experts applying the methods together, achieve a level 

of detailing the errors substantially larger. Thus providing improvements in the correction of 

errors of the interfaces that minimize ergonomic problems and usability. These problems that 

hinder the access of visually impaired people to the websites and systems. 

 
Keywords: Human-computer interface, accessibility, usability, universal design, visual 

impairment, ergonomic evaluation 
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1 INTRODUÇÃO 
Estamos vivendo a era da tecnologia digital, a qual tem encurtado barreiras e acarretado 

em grandes avanços para humanidade. Mesmo com tudo isso, velhos problemas 

permanecem, é o caso da inacessibilidade dos sites e sistemas web. Uma prática ruim, que 

fere os direitos e a cidadania de diferentes grupos de nossa sociedade. 

 

Tendo em vista melhorias a diversas aspirações sociais, questões multidisciplinares e 

interdisciplinares precisam ser empregadas na busca e no estabelecimento de uma 

sociedade mais democrática e inclusiva, onde pessoas com qualquer tipo de deficiência 

possam ter os mesmos direitos e acessos que a maioria da população.  

 

Dentre tantos avanços, a web vem se destacando e sendo utilizada por milhões de 

pessoas no mundo, colocando-se como um importante meio de comunicação, expressão, 

publicação, entretenimento etc. Por esse e outros motivos, deve ser um ambiente 

democrático e promotor de acessibilidade, mas isso não está acontecendo, pois a falta de 

conhecimento e interesse por parte dos governos, sociedade e pessoas que criam e 

desenvolvem meios para utilização da web, colocam os preceitos do desenho universal no 

atraso, o que poderia e deveria ser bem diferente. 

 

Entidades como W3C (World Wide Web Consortium), uma comunidade internacional 

com mais de 400 filiados, que entre eles encontram-se empresas de tecnologia, órgãos 

governamentais e outros tipos de organização, tem por missão a evolução da web para o 

seu potencial máximo. Desde que foi criado em 1994, por Tim Berners-Lee (criador da 

World Wide Web) e outros fundadores, o W3C publicou mais de 110 padrões de tecnologia 

e linguagens para a internet, denominados de “Recomendações do W3C”, com o objetivos 

de unificar a web e seus mercados evitando sua fragmentação. 

 

Dentro da missão de “Conduzir a World Wide Web para que atinja todo seu potencial, 

desenvolvendo protocolos e diretrizes que garantam seu crescimento de longo prazo”, o 

W3C estabelece como uma de suas metas, a criação de uma “web para todos”. Tornar 

disponível a todas as pessoas o compartilhamento do conhecimento e viabilização da 

comunicação, independentemente de cultura, equipamento, software, idioma ou capacidade 

física ou mental. Através da WAI (Web Accessibility Initiative) promover acesso aos 

websites, pelos diferentes e mais variados grupos de usuários, que se faz jus nas palavras 

do seu idealizador e diretor Tim Berners-Lee. 
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“O poder da Web está em sua universalidade. Acesso por todos, 

independentemente da deficiência é um aspecto essencial.” (Tim Berners-

Lee) 

 

Diante das palavras citadas acima, nos colocamos no papel de provedores e 

responsáveis pela acessibilidade, já que fazemos uso de ferramentas, tecnologias e 

recomendações que visam o design universal (acesso por todos).  

 

A aplicação de princípios heurísticos aplicados por meio do uso de tecnologia assistiva 

adequada e na avaliação de especialistas com conhecimento adequado contribuem de 

forma significativa e trazem na união da tecnologia, do conhecimento das pessoas e das 

diferentes disciplinas do conhecimento, a força necessária para quebrar barreiras 

preconceituosas e excludentes impostas às pessoas com algum tipo de deficiência, 

trabalhando como foco principal a avaliação de acessibilidade para os indivíduos cegos, que 

estão relacionadas ao tema do presente trabalho. Deixando claro que as contribuições 

trazidas as pessoas com deficiência visual, beneficiam direta e indiretamente outras 

pessoas, com ou sem algum tipo de necessidade especial. 

 

Dentro do que foi pesquisado como referencial teórico da pesquisa, muito já foi falado e 

tratado sobre aspectos, ponto de vista e foco no usuário cego e em outras questões 

relacionadas. Mas muito pouco é relacionado a investigar os pontos de relevância que 

compreendem avaliação ergonômica de websites. Então buscamos dentro das contribuições 

trazidas no estado da arte de nossa pesquisa os fundamentos necessários para atuarmos 

com agentes promotores de uma web que tenha por objetivo o acesso por todos, pois na 

concepção desse trabalho o problema não encontram-se nos usuários cegos ou nos meios 

que eles utilizam para acessar a internet. O problema abordado aqui é sobre a perspectiva 

do mau uso ou aplicação de forma inadequada da avaliação da acessibilidade dos sites e 

sistemas web. 

 

Veremos no decorrer desta dissertação, contribuições trazidas por W3C/WAI, Governo 

Eletrônico na figura do e-MAG, no uso de heurísticas de usabilidade, nos princípios do 

desenho universal, na participação e contibuição da ergonomia, nas ferramentas de 

avaliação semi-automáticas e ferramentas assistivas, pontos essenciais, que convergem e 

se relacionam na busca por resultados mais satisfatório no que diz respeito ao acesso das 

páginas web por pessoas com deficiência visual. 
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1.1 Delimitação do Tema 
 

Segundo KERLINGER (1980), problema “é uma questão que mostra uma situação 

necessitada de discussão, investigação, decisão ou solução”. Neste caso, a problemática 

em questão gira em torno de um questionamento comum a outras áreas do conhecimento: a 

falta de acessibilidade. Com o intuito de restringir nosso campo investigativo, para o que 

uma pesquisa de mestrado pode comportar, nos limitamos a trabalhar com a 

inacessibilidade dos websites, a fim de que possam ser utilizados por pessoas com 

diferentes graus de deficiência visual.  

 

A presente pesquisa tem a intenção de propor melhorias nas formas como são avaliados 

os websites, por este motivo trataremos de questões relacionadas à avaliação dos mesmo, 

mais especificamente de avaliação ergonômica, visando propor melhorias na forma como 

são empregadas. Para esse fim, nosso campo de pesquisa estará direcionado e 

concentrado nas áreas do conhecimento do Design e da Ergonomia. 

 

Para nortear a dissertação, propomos o seguinte tema: “Avaliação Ergonômica de 

Websites para uso por Pessoas com Deficiência Visual através da Interface Humano – 

Computador”. 

 

Na intenção de solucionar problemas ergonômicos, são levantadas algumas hipóteses, 

para MARCONI e LAKATOS (2004), hipótese é uma proposição que se faz na tentativa de 

verificar a validade de resposta existente para um problema. É uma suposição que antecede 

a constatação dos fatos e tem como característica uma formulação provisória. Esta pesquisa 

pretende investigar os fatores colaborativos e contributivos para a minimização dos 

problemas de acesso nos websites, o que hipoteticamente está relacionado a melhorias nos 

instrumentos e formas de avaliação, a fim de facilitar o diagnóstico dos problemas de 

usabilidade, acessibilidade, navegabilidade e ergonomia, ficando mais simples e evidente 

soluções para corrigi-los.  

 

Partindo do princípio que existem problemas ergonômicos e de usabilidade que 

dificultam o acesso das pessoas com deficiência visual aos websites, chegamos a outra 

hipótese que trata da adaptação e aplicação de princípios já existentes de interação 

humano-computador para possivelmente minimizar esses problemas no acesso as páginas 

web.  
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1.2 Objetivos da Pesquisa 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Discutir e validar novas formas de aplicação de métodos de avaliação para websites, 

existentes dentro do contexto da interface humano-computador, para minimizar os 

problemas de acessibilidade das interfaces das páginas e sistemas web. 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Levantar informações sobre áreas e conhecimentos que permeiam internet, 

interação humano-computador, ergonomia, usabilidade, acessibilidade, desenho 

universal, fisiologia da deficiência visual, estatísticas sobre a deficiência visual, 

tecnologias assistivas para indivíduos com deficiência visual, heurísticas de 

avaliação de usabilidade, recomendações e diretrizes estabelecidas pelo 

W3C/WAI e diretrizes de acessibilidade web do Governo Eletrônico brasileiro; 

• Verificar os métodos existentes para avaliação ergonômica de websites; 

• Discutir sobre a importância e o papel do designer no processo de avaliação 

ergonômica, como agente promotor de acessibilidade. 

 

1.3 Justificativas 
 

Segundo a declaração universal dos direitos humanos, no seu artigo II 

estabelece que toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de outra 

natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA) 

 

Existe no mundo uma população crescente de aproximadamente de 45 milhões de 

pessoas cegas e 135 milhões de pessoas com baixa visão, segundo dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2009). No Brasil, de acordo com o último censo realizado pelo 

IBGE (censo 2000) existiam 148 mil indivíduos cegos, divididos entre homens e mulheres. 

 

Desses números, nem todas as pessoas cegas tem acesso à internet. As que têm, 

encontram uma série de dificuldades com relação ao uso dos sites. 
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No dia 2 de dezembro de 2004 foi instituído o Decreto-lei 5296 que regulamenta o 

atendimento às necessidades específicas de pessoas com algum tipo de deficiência no que 

concerne a projetos de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, 

de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham 

destinação pública ou coletiva.  Nos artigos 47 e 48 do Capítulo VI desse decreto 

regulamenta-se a acessibilidade para sítios (sites) e portais, é definido o seguinte: 

 
Art. 47.  No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste 

Decreto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da 

administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o 

uso por pessoas com deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às 

informações disponíveis. 

Art. 48.  Após doze meses da edição deste Decreto, a acessibilidade nos 

portais e sítios eletrônicos de interesse público na rede mundial de 

computadores (internet), deverá ser observada para obtenção do 

financiamento de que trata o inciso III do art. 2o. 

 

Constatou-se a partir da revisão de literatura e realização de experimentos, que os 

direitos acima, citados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e Decreto-lei 5296, 

não estão sendo cumpridos.  

 

O número de pessoas com deficiência visual cresce a cada ano, sendo assim, um maior 

número de indivíduos cegos, ou com alto grau de dificuldade em enxergar, deverão acessar 

a internet e utilizar: internet banking, ler notícias, participar de chats, fóruns de discussão e 

uma gama infinita de outros serviços que a tecnologia nos proporciona. Isso, futuramente 

nos trará um grande mercado e um novo nicho a ser explorado, para o qual precisamos 

estar preparados. 

 

Atualmente, o que se faz para prover melhorias ao acesso das pessoas com deficiência 

visual aos websites, é muito pouco diante da quantidade de recursos e conhecimentos que 

possuímos. Um dos caminhos a ser seguido, é adequar às interfaces web, aos padrões 

estabelecidos pelo W3C e aplicação de métodos heurísticos para avaliação, visto que se 

estabelecendo melhorias no modo como os websites são avaliados, teremos contribuições 

reais a interface humano-computador, o que justifica a incursão investigativa desta 

pesquisa, no intuito também de trazer contribuições para trabalhos futuros. 

1.4 Motivações 
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A motivação maior dessa pesquisa é deixar uma contribuição real para a sociedade, 

representada pelas pessoas com deficiência visual, e uma contribuição científica para a 

academia no que diz respeito à avaliação ergonômica de websites. 

 

Motiva-nos também, o fato de podermos trabalhar questões interdisciplinares que o 

design e a ergonomia podem trazer.  

 

Ressaltamos também a oportunidade de conhecer um pouco mais do universo da 

deficiência visual, quebrando alguns paradigmas e preconceitos existentes. Uma 

experiência única e bastante gratificante. 

1.5 Metodologia adotada para a pesquisa 
 

Para GIL (1999, p.42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”.  

 

A pesquisa da qual estamos tratando é de natureza aplicada, objetivos exploratórios e 

dotada de procedimentos de pesquisa bibliográfica. Dividida nas seguintes etapas: 

 

• Na primeira etapa, foi adotado como procedimento, o levantamento 

bibliográfico (revisão de literatura). Com o intuito de verificar em livros, revistas, 

artigos, monografias, dissertações, teses de doutorado, sites de referência 

especializados, em suma, todo e qualquer material que pudesse servir como base 

referencial para o trabalho em questão. A intenção nesta etapa foi levantar o que já 

foi escrito, quem escreveu e o que já foi publicado sobre avaliação ergonômica de 

interface web. Caracterizando assim o estado da arte desta pesquisa; 

 

• Na segunda, foi colocado em prática todo levantamento objetivado na revisão 

de literatura, foram aplicados a alguns websites ferramentas de verificação de 

conformidade com os padrões e recomendações estabelecidos por W3C e e-MAG. 

Ferramentas automatizadas tais como o DASILVA, HTML Validator e CSS Validator 

do W3C. Depois os mesmos websites foram submetidos à apreciação por 

avaliadores (Designers) capacitados e instruídos a aplicar os 10 princípios 

heurísticos de Jakob Nielsen, de acordo com seu repertório de conhecimentos e 

fazendo uso de um software leitor de telas. Os resultados dos diferentes métodos de 

avaliação foram comparados na intenção de demonstrar que a avaliação de 
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acessibilidade automatizada somada a avaliação de um designer embasado de 

instrumentos heurísticos fazendo uso de tecnologia assistiva, traz um resultado muito 

mais rico em termos de detalhamento e consequentemente trazendo melhores 

soluções com relação aos erros encontrados nas interfaces, no que concerne à 

avaliação ergonômica de websites.   

1.6 Estruturação do trabalho 
 

Esta pesquisa de dissertação de mestrado foi elaborada e desenvolvida, através de 

cinco capítulos distintos, que visam analisar o tema proposto e todo o arcabouço que norteia 

esta investigação. 

 

O primeiro capítulo desta pesquisa, denominado INTRODUÇÃO, apresenta a introdução  

ao trabalho, composta e descrita pela delimitação do tema, os objetivos, as justificativas, as 

hipóteses, as motivações e a metodologia a ser desenvolvida durante o projeto. 

 

O segundo capítulo, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA trata as questões diretamente 

ligadas interface humano-computador e avaliação ergonômica para pessoas cegas, tais 

como: internet, interação humano-computador, ergonomia, usabilidade, acessibilidade, 

design de interação e desenho universal. O capítulo apresenta as bases conceituais dos 

temas evolvidos. 

 

O terceiro capítulo, intitulado DEFICIÊNCIA VISUAL: DADOS GERAIS E ESTADO DA 
ARTE DA TECNOLOGIA ASSISTIVA traz um panorama através de esclarecimentos e 

estatísticas que reforçam a importância de se trabalhar a acessibilidade nos meios 

eletrônicos. São abordados os tipos e graus de deficiência, aspectos fisiológicos da 

deficiência visual, passando pelos ampliadores e leitores de telas, ferramentas essenciais 

para que as pessoas deficientes visuais consigam utilizar os websites. 

 

O quarto capítulo, RECOMENDAÇÕES PARA AVALIAÇÃO ERGONOMICA DE 
WEBSITES, apresenta as diretrizes internacionais do W3C a respeitos de acessibilidade e 

ergonomia, assim como as diretrizes do Governo Eletrônico. Também são apresentadas 

neste capítulo as ferramentas de avaliação e validação semi-automáticas baseadas nas 

recomendações do W3C e Governo Eletrônico. Por fim são apresentados os 10 princípios 

heurísticos de Jakob Nielsen.  
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O quinto capítulo, ESTUDO DE CASO COM AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DE 
WEBSITES, apresenta o estudo de caso realizado através da avaliação de interfaces por 

meio de mecanismos semi-automatizados, heurísticas de avaliação e heurísticas de 

avaliação com uso de leitores de tela e os resultado alcançados com a avaliação, nesse 

capitulo também fazemos as recomendações de melhora para as interfaces avaliadas. 

  

No sexto capítulo, CONCLUSÕES, são levantadas as contribuições da pesquisa assim 

como a validação das hipóteses levantadas. Para fechamento serão discutidas as 

contribuições, desdobramentos e limitações, que servirão de base e referencial para futuros 

estudos. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

“A cada minuto que passa, novas pessoas passam a acessar a internet, 

novos computadores são interconectados, novas informações são injetadas 

na rede. Quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna 

"universal", e menos o mundo informacional se torna totalizável.” 

(extraído de LÉVY, 1999) 

 

Com as palavras de Pierre Lévy, iniciamos nossa pesquisa investigando e evidenciando 

os principais aspectos relacionados à avaliação de interface. Não poderíamos deixar de citar 

algo que está tão próximo, tão decisivo e influenciador no que conhecemos hoje como 

internet, algo que tem mudado não só aspectos tecnológicos, mas também a sociedade e 

cultura mundial. Estamos falando da cibercultura, que segundo LÉVY (1999) foi responsável 

pelo sucesso que a web é hoje como dispositivo de propagação da comunicação e de 

representação das suas formas de operar e de seus ideais. 

 

A cibercultura pode ser entendida como um movimento sociocultural estabelecido pela 

relação de trocas da sociedade, cultura e novas tecnologias ou tendências tecnológicas. A 

cibercultura é um termômetro que nos dá um panorama da universalização da informação e 

seus paradigmas, popularizando a utilização da internet e de outras tecnologias de 

comunicação, presentes no cotidiano de cada indivíduo. 

 

Dentro das aspirações humanas e desejos da sociedade, surgiu o ciberespaço que tem 

a internet como seu principal ambiente de difusão, mas o ciberespaço pode estar 

relacionado e inserido em outros meios de comunicação tecnológica. Sua principal 
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característica é a ausência do físico, do material e as relações são dadas através do 

imaginário do homem. 

 

O termo surgiu em 1984, através do escritor canadense Willian Gibson no seu romance 

de ficção científica Neuromancer. Com base nos preceitos de GIBSON (1995), LEVY (1999) 

define o ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores. 

 

Por meio desse pequeno prólogo sobre cibercultura e ciberespaço nós damos início a 

este capítulo, que tratará de fundamentar questões relacionadas à internet, interface 

humano-computador, ergonomia, acessibilidade, usabilidade, design de interação e desenho 

universal. 

2.1 Internet 
 

“Comunicação não é apenas coisa que se prática no dia-a-dia, geralmente 

sem se dar conta disso, ou atividade que se domina após longo tempo de 

experiência profissional: é disciplina que se tem teoria e se estuda em 

escola, a fim de seja o mais possível prática humana consciente.” 

(extraído de PEREIRA, 2007 4ed) 

 

A comunicação é um fenômeno social humano, um processo básico que torna possível a 

vida em sociedade. Desde os primórdios, o ser humano procura e estabelece meios para se 

comunicar e o advento da tecnologia só veio para agregar e estreitar as barreiras da 

comunicação.  A internet é um dos meios de comunicação mais poderosos, importantes, 

revolucionários e completos que já existiram. Uma das mais fortes e expressivas formas de 

comunicação em massa, que está cada vez mais próxima do que chamamos de 

convergência digital e tecnológica, onde a integração dos diferentes tipos de mídias fundem 

para interagir num único ambiente. Teremos não um único canal de comunicação, mas sim 

um multicanal que integra TV, rádio, internet, telefonia fixa-movel, redes, serviços, terminais 

e num dado futuro atribuições que envolvam nanotecnologia, biotecnologia e tecnologia da 

informação. Que já são realidade nos dias de hoje, mas que só terão seu ápice quando 

puderem se integrar e convergir aos multicanais de comunicação. 

 

As estatísticas que temos hoje com relação a quantidade de pessoas conectadas a 

internet é de cerca de 64,8 milhões de usuários, de acordo com o instituto IBOPE NIELSEN 

ONLINE em julho de 2009. Com base nestes dados, ocorreu um crescimento de 2,5 milhões 
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de pessoas medidos com relação ao mês anterior. De acordo com o IBOPE/NETRATINGS 

em junho de 2008 foram contabilizados 41,5 milhões de internautas acessando a rede 

mundial de computadores, mas não foram contados os acessos a LAN houses, bibliotecas, 

escolas, tele centros. O Brasil encontra-se como o 5º país com maior número de conexões 

de internet. 

 

Quarenta e quatro por cento foram às estimativas de usuários conectados a internet nas 

áreas urbanas, 97% em empresas e 23,8% nas casas dos brasileiros. 

 

O número de internautas que acessam com regularidade a internet em casa chega a 

27,5 milhões, número que pula para 36,4 milhões se considerarmos o acesso do trabalho 

(jul/2009). Trinta e oito por cento das pessoas acessam a internet todos os dias, 10% de 

quatro a seis vezes por semana, 21% de duas a três vezes e 18% uma vez na semana. 

Totalizando 87%. 

 

Esses números só mostram o quão à internet tem mudado a vida da população no Brasil 

e no mundo. Para se ter ideia, em julho de 2009, o tempo médio de navegação foi de 48h26 

levando-se em consideração somente a navegação em sites. Esse tempo aumenta para 

71h30 se for considerado o uso de aplicativos tais como: MSN, Skype, Torrent etc. Na 

tabela 1, com divisões em colunas onde na primeira temos enumeradas as posições do 1º 

ao 9º país, na segunda os países: Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, França, Japão, 

Espanha, Alemanha, Itália e Austrália. Na terceira o tempo médio de navegação entre os 

países, tendo o Brasil como primeiro da lista. 

 

Posição País Tempo 

1º Brasil 48h26m 

2º Estados Unidos 42h19m 

3º Reino Unido 36h30m 

4º França 33h22m 

5º Japão 31h55m 

6º Espanha 31h45m 

7º Alemanha 30h25m 

8º Itália 28h15m 

9º Austrália 23h45m 

Tabela 1 – Tempo médio de navegação dos usuários no mundo 
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2.1.1 O surgimento da internet 
 

Segundo MOURA, (2002) a internet surgiu de experiências militares americanas 

realizadas pelo Pentágono em Washington desde a década de 1960. Depois passou a ser 

utilizado nas universidades americanas por volta década de 1980. 

 

Em 1973, nasce a primeira conexão internacional entre universidades americanas e a 

Universidade de Londres, através da ARPAnet. 

 

Em 1991, um jovem técnico em informática inglês chamado Tim Berners-Lee desenvolve 

um protocolo de transferência de hipertexto (http) hyper text transfer protocol. Eis que a 

partir daí surge a World Wide Web que conhecemos hoje. 

 

Em 1993, surge o Mosaic o primeiro navegador que já indexava conteúdos e imagens. 

Logo depois surge o Navigator da Netscape, que tomou conta do mercado. A Microsoft 

numa estratégia ousada lança o Internet Explorer que já vinha incorporado ao windows 95. 

2.1.2 A internet no Brasil 
 

De acordo com MOURA (2002) e SIMON (1997), no Brasil a FAPESP (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) foi responsável em 1991 pelo processo de 

conexão e implantação de redes na América Latina. 

 

As pesquisas começaram bem antes, em 1987, quando haviam reunidos grandes 

centros de pesquisa e tecnologia do país, envolvidos nesse processo de implantação da 

internet. 

 

A USP (Universidade de São Paulo), o Governo Federal, Embratel, o LNCC (Laboratório 

Nacional de Computação Científica) do CNPQ (Centro Nacional de Pesquisas) e FAPESP 

ligaram-se a redes internacionais como à Bitnet e à Hepnet. 

 

Em julho de 1989, nasce a RNP (Rede Nacional de Pesquisa). Uma iniciativa do 

Ministério da Educação como incentivo a pesquisa na rede acadêmica. Em 1991 a RNP 

começa a instalar um backbone (espinha dorsal), em 1996 já tinha sua própria linha que 

ligava o Distrito Federal aos Estados Unidos. 
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Mas só em 1995 começaram a surgir os primeiros provedores de acesso com 

concessões comerciais, a partir deste ponto a internet começou a chegar às residências 

brasileiras. E tem seu crescimento cada vez maior, colocando o país em destaque no 

cenário internacional. 

2.1.3 Gerações da internet 
 

Com a criação do protocolo http (HyperText Transfer Protocol) e a propagação da 

internet para fora dos meios acadêmicos e governamentais, a web começou a ganhar novos 

seguimentos, novas perspectivas. Começou então o impulsionamento um novo mercado 

comercial e a partir daí novos problemas começaram a surgir e novas soluções também 

surgiram. 

 

Quando a web era restrita aos meios acadêmicos, as necessidades eram poucas, pois 

sua utilização era voltada a troca de e-mail, artigos, arquivos. Então os websites eram 

desenvolvidos no puro html (HyperText Markup Language), sem muitos recursos de 

imagem, multimídia, som etc. Essa era segundo SIEGEL (1998) a web de primeira geração, 

sites lineares e sem muitos recursos devido a modem lentos e monitores monocromáticos. 

 

A tecnologia foi evoluindo, a criação da interface gráfica facilitou muito esse processo e 

novos segmentos foram surgindo. Os websites puderam ser acrescidos de recursos 

multimídia, aplicativos java, ícones, imagens com melhor definição e os problemas 

começaram a aparecer.  Falta de padrões, princípios de design para criação e diagramação 

das páginas, adequação dos conteúdos para os formatos digitais.  

 

SIEGEL (1998) classificou como a web de segunda geração, a empolgação com os 

recursos novos tecnológicos que era maior do que as preocupações com desempenho, 

usabilidade, acessibilidade, legibilidade, ergonomia etc. Em contrapartida a vários desses 

problemas, o W3C lança os chamados padrões web (webstandards). 

 
“Web Standards é um conjunto de normas, diretrizes, recomendações, 

notas, artigos, tutoriais e afins de caráter técnico, produzidos pelo W3C e 

destinados a orientar fabricantes, desenvolvedores e projetistas para o uso 

de práticas que possibilitem a criação de uma web acessível a todos, 

independentemente dos dispositivos usados ou de suas necessidades 

especiais.” (Maurício Samy Silva) 
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A criação e utilização dos padrões web foi um dos momentos mais importantes para 

chamada internet de segunda geração, que ficou bem conhecida como web 2.0, termo 

criado em 2004, pela empresa O'Reilly Media editora com várias publicações na área de 

informática. 

 

Esse foi um importante passo para pesquisa e desenvolvimento voltados a 

acessibilidade e interação humano-computador. Pois o foco não era mais o puro e simples 

desenvolvimento da tecnologia e sim o desenvolvimento da tecnologia centrada no usuário, 

com preocupações não só no seu conforto e bem estar, mas também em alimentar seus 

desejos e aspirações, na intenção de aumentar o consumos dos produtos e artefatos 

relacionados a esses novos paradigmas tecnológicos. 

 

Os padrões web e essa “segunda geração de internet”, foram marcados pelo 

desenvolvimento de aplicativos baseado em redes sociais, antologias, folksonomia 

(expressão criada por Thomas Vander Wal, que faz uma analogia à taxonomia). Ou seja, é 

uma web onde uma de suas características mais forte são a colaboração e participação. O 

que fez surgir aplicativos como orkut, facebook, twitter, youtube, wikipedia, second life, 

wordpress, flickr, del.icio.us, last.fm, Gmail e muitos outros baseados em webservices 

(aplicativos que podem ser baixados, alterados e dados um novo formato ou função). Então 

temos uma web em que os usuários não só opinam, mas também interagem e colaboram, 

para o que chamamos de RIA (Rich Internet Application), aplicações de Internet Rica. É o 

momento que vivemos hoje. 

 

A terceira geração de internet será marcada pelo uso da web de forma inteligente, 

convergência digital, onde as várias tecnologias e mídias irão convergir para semântica, 

máquinas, artefatos e agentes inteligentes dotados de semântica, de sentido e significado. 

Os processos de comunicação não serão os mesmo, serão melhores, mais rápidos e aos 

alcance de todos por qualquer artefato tecnológico. As barreiras entre o real e o virtual 

estarão cada vez mais estreitas, o que nos remete aos pensamentos dos filósofos e teóricos 

dos novos tempos, como o francês Pierre Lévy, que diz:  

 
“Um movimento geral de virtualização afeta hoje não apenas a informação e 

a comunicação, mas também os corpos, o funcionamento econômico, os 

quadros coletivos da sensibilidade ou o exercício da inteligência (...) trata-se 

de uma onda de fundo que ultrapassa amplamente a informatização.” 

(Pierre Lévy) 
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Em BREITMAN (2005), são discutidos os preceitos para essa nova geração de internet 

estão baseados na idéia da web semântica idealizados por Tim Berners-Lee, James Hendler 

e Ora Lassila, tratam de um novo formato de conteúdo que possuem significado para as 

máquinas. 
“A Web Semântica é uma EXTENSÃO da web atual, na qual é dada à 

informação um SIGNIFICADO bem definido, permitindo que computadores 

e pessoas trabalhem em cooperação.” (Berners-Lee, Hendler e Larissa) 

 

Segundo BREITMAN (2005) a Web Semântica irá permitir que as informações  possam 

serem interpretadas pelos computadores numa forma bem similar a forma como as 

bibliotecas são organizadas, taxonomias serão criadas para classificação dos assuntos, com 

base em metadados, ferramentas, agentes, ontologias, webservices, linguagens da web 

semântica, e construção de modelos semânticos, como descritos na Figura 1, que ilustra a 

em forma de caixas em tom cinza todos os agentes que compõem caixa maior de nome web 

semântica de onde saem linhas direcionadas as outras caixas. 

 
“Metadados são dados sobre dados. O termo se refere a qualquer dado que 

possa ser utilizado na ajuda da identificação e localização de recursos 

eletrônicos dispostos na rede.” (Breitman 2005) 

 

 

 
Figura 1 – Temas relacionados a web semântica 
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2.2 Interação Humano-Computador 
 

De acordo com PREECE (1994), DIAS (2006) e BRANDÃO (2006), os primeiros relatos 

e referências sobre interação humano-computador aconteceram no final da década de 1970, 

na época dos mainframes e do famoso ENIAC (Electrical Numerical Integrator and 

Computer), o primeiro computador eletrônico digital criado na década de 1940, pesava cerca 

de 30 toneladas, 5 metros e meio de altura, e 25 metros de comprimento. Pouco tempo 

depois essas enormes máquinas foram ficando cada vez menos e mais rápidas, melhorando 

sua capacidade de memória, processamento e armazenamento, até checar ao ponto de se 

tornarem comerciáveis. Foi a partir daí que surgiram os computadores pessoais, que para 

os usuários leigos ainda eram extremamente difíceis operar. Então esse impasse trouxe aos 

pesquisadores um campo de estudo que trata da melhora da relação entre o homem e a 

máquina. Com os avanços dos estudos nas áreas da psicologia cognitiva, linguística e 

inteligência artificial surgiu o termo Human-Computer Interacion (HCI) na década de 80. 

Pesquisadores de várias áreas do conhecimento começaram a estudar mais e entender a 

importância e os benefícios que traria na resolução de problemas de interface. 

 

HIRATSUKA (1996), diz que a interação humano-computador traz maior satisfação, 

segurança e produtividade auxiliando o homem na realização de tarefas, por ser uma 

disciplina de caráter inter e multidisciplinar. 

 

Segundo HEEMANN (1997), IHC são estudos focados na tecnologia, no indivíduo e na 

forma como um influencia o outro, entendendo o trabalho das pessoas na realização de 

tarefas usando a tecnologia. 

 

CARROL (1991) destaca que a interdisciplinaridade é o segredo da IHC. De acordo 

PREECE ET AL. (1994), remete o sucesso de IHC ao envolvimento de áreas 

multidisciplinares com: ciências da computação, psicologia, ergonomia, linguística, filosofia, 

inteligência artificial, design, antropologia, sociologia, engenharia e outras áreas que possam 

dar boas contribuições. 

 

NORMAN (2003) estende o conceito e destaca que não se deve deixar a cargo do 

usuário a responsabilidade de aprender como usar um sistema complexo. Norman ainda diz 

que um bom projeto de interface precisa ter: bom fluxo de controle (poucas aberturas de 

menus, janelas), navegação clara (menus identificados, ícones com legendas, páginas bem 

diagramadas), uso de manipulação direta (permitir que o usuário tenha o controle), bons 
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layouts de tela (organização e princípios de design), bom feedback (manter o usuário 

informado), manipulação de erros (mensagens de erro entendíveis para o usuário), uso 

eficaz de cores, gráficos e áudio. 

 

Geralmente não há uma preocupação com as necessidades dos pessoas deficientes, 

preocupação que deveria vir na concepção e avaliação dos projetos de interface web. 

Graças ao envolvimento das diversas disciplinas científicas a interação humano-computador 

trabalha é uma importante conquista para os usuários. Hoje podemos pensar e projetar 

interfaces web a beneficiar os mais diversos grupos de pessoas. 

2.3 Ergonomia 
 

Etimologicamente, a palavra ergonomia deriva do grego ergon que significa trabalho e 

nomos que significa regras, leis. Com isso surgiu o neologismo ergonomia criado então pelo 

engenheiro inglês Murrell (MURRELL, 1978) na década de 50.  

 

Muitos consideram a ergonomia como uma ciência preocupada na relação do homem 

com questões relacionadas ao trabalho e a saúde, ou simplesmente uma disciplina que 

pode se relacionar com outras áreas do conhecimento. A verdade é que desde o seu 

surgimento, muitos conceitos surgiram e várias definições foram estabelecidas. 

 

A primeira definição de Ergonomia foi feita em 1857 na égide do movimento industrialista 

europeu. Essa definição foi feita por um cientista polonês, Wojciech Jarstembowsky numa 

perspectiva típica da época, de se entender a Ergonomia como uma ciência natural em um 

artigo intitulado “Ensaios de ergonomia, ou ciência do trabalho, baseada nas leis objetivas 

da ciência sobre a natureza”. Esta primeira definição estabelecia que: 

 
“A ergonomia como uma ciência do trabalho requer que entendamos a 

atividade humana em termos de esforço, pensamento, relacionamento e 

dedicação.” JASTRZEBOWSKI (1857). 

 

Segundo GRANDJEAN (1977), a Ergonomia é uma ciência interdisciplinar. Ela 

compreende a fisiologia e a psicologia do trabalho, bem como a antropometria é a 

sociedade no trabalho. O objetivo prático da Ergonomia é a adaptação do posto de trabalho, 

dos instrumentos, das máquinas, dos horários, do meio ambiente às exigências do homem. 

A realização de tais objetivos, ao nível industrial, propicia uma facilidade do trabalho e um 

rendimento do esforço humano. 
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“A Ergonomia é uma tecnologia e não uma ciência, cujo objeto é a 

organização dos sistemas homens-máquina”. LEPLAT, J.; REUCHLIN, M.; 

SCHERER, J. Y.; BOUISSET, S. (1972). 

 

SELF (1972), disse que a ergonomia reúne os conhecimentos da fisiologia e psicologia, 

e das ciências vizinhas aplicadas ao trabalho humano, na perspectiva de uma melhor 

adaptação ao homem dos métodos, meios e ambientes de trabalho. 

 

A ergonomia é definida por LAVILLE (1977) como o conjunto de conhecimentos a 

respeito do desempenho do ser humano em atividade, a fim de aplicá-los á concepção de 

tarefas, dos instrumentos, das máquinas e dos sistemas de produção. A ergonomia nasceu 

de necessidades práticas: ligada a prática, já que sem aplicação perde a razão de ser, ela 

se apóia em dados sistemáticos, utilizando métodos científicos.   

 

Para WISNER (1987), a ergonomia é o conjunto dos conhecimentos científicos relativos 

ao homem e necessários à concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam 

ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia. 

 

Segundo MONTMOLLIN (1987), a ergonomia pode ser resumida na “ciência do 

trabalho”, que deveria reunir o conhecimento de várias outras áreas que, enquanto 

trabalhando separadamente, ignoram aspectos importantes devido às fronteiras impostas 

por cada área ou até mesmo se contradizem.  

 

Diante tantas definições duas especificas ficaram mais conhecidas, tiveram aceitação e 

reconhecimento mundial, são elas: 

 

A da ERGONOMICS RESEARCH SOCIETY (1949) que diz o seguinte: “Ergonomia é o 

estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento e ambiente e, 

particularmente, a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na 

solução dos problemas surgidos desse relacionamento”.  

 

A da IEA (International Ergonomic Association) 2000, a ergonomia ou fatores humanos é 

uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres 

humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e 

métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do 

sistema. 
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Entende-se por ergonomia o estudo das interações das pessoas com a 

tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando intervenções e projetos 

que visem melhorar, de forma integrada e não dissociada, a segurança, o 

conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades humanas.  ABERGO 2000. 

2.4 Usabilidade 
 

Qual a coisa mais importante que eu devo fazer se quiser me assegurar de 

que meu website seja fácil de usar? 

 

A resposta é simples. Não é “Nada importante deve estar a mais de dois 

cliques de distância” ou “Fale a língua do usuário” ou mesmo “Seja 

consistente” É... “Não me faça pensar” Steve Krug (2006). 

 

A usabilidade está ligada ao quão fácil de usar um produto ou sistema pode ser. O fato 

do homem querer melhorar as interações entre pessoas e máquinas fez com que ele se 

preocupa-se mais em deixar a interface mais amigável. 

 

JORDAN (1998) define usabilidade como o quão fácil é utilizar algum produto. Daí nos 

perguntamos, como saber se um produto tem boa usabildade ou não? A resposta é simples, 

depende do grau de satisfação do usuário. Quanto mais satisfeito melhor a usabilidade. 

 

Segundo BEVAN, KIROKOWSKI & MAISSEL (1991), o termo usabilidade nasceu na 

ideia de substituir o termo user-friendly que era muito utilizado na pretensão de se 

estabelecer o quanto amigável é uma interface. Assim a usabilidade passou a ser definida 

pela ISO como: 

 
“Um conjunto de atributos de software relacionado ao esforço necessário 

para seu uso e para o julgamento individual de tal uso por determinado 

conjunto de usuários.” ISO/IEC 9126. 

 

“A capacidade de um produto ser usado por usuários específicos para 

atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um 

contexto específico de uso.” ISO 9241-11. 
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Segundo NIELSEN (1993), um sistema para ter boa usabilidade precisa ter cinco 

atributos necessários: facilidade de aprendizado, eficiência de uso, facilidade de 

memorização, baixa taxa de erros e satisfação subjetiva.  

2.5 Acessibilidade 
 

Segundo a NBR 9050 (2004), acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, 

percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, 

espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. 

 

Prover acessibilidade não é só permitir o acesso a pessoas com deficiência, vai muito 

além dessas indagações, dispor acesso as pessoas com algum tipo de deficiência está 

ligada a quebra de barreiras e paradigmas impostos por uma sociedade excludente. Existem 

regras e leis muito bem elaboradas para que seja permitido o mesmo acesso por diferentes 

meios e dispositivos, a pessoas que possuam alguma necessidade especial. Mas ainda falta 

esclarecimento, informação e vontade para tornar real o que é descrito. Portanto, de acordo 

com a (CONDORCET, 2006): 

 
“A consideração do termo acessibilidade não poderá ser ditada por meras 

razões da solidariedade, mas, sobretudo, por uma concepção de sociedade 

realmente, onde todos deverão participar, com direito de igualdade, e de 

acordo com as suas características próprias.” 

 

Segundo KAIZER (2002), acessibilidade de um website pode ser visto como a 

capacidade que ele tem de ser visualizado e usado da mesma forma por todos os tipos de 

pessoas, levando em conta principalmente pessoas com necessidades especiais, como: 

deficiência visual, surdez, deficiências físicas e motoras. 

 

Esta pesquisa tem como foco a avaliação ergonômica de interface web, buscando nos 

seus resultados melhorar a acessibilidade para os websites. 

 

2.6 Desenho Universal 
 

“Desenho universal é design de produtos e ambientes para ser utilizado por 

todas as pessoas, na maior medida possível, sem a necessidade de 

adaptação ou design especializado.” Extraído de: The Center for Universal 

Design: The Principles of Universal Design. 
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“A inclusão social das pessoas com deficiência é uma ação que, hoje, já 

podemos afirmar que acontece na nossa sociedade. Não é ainda completa, 

mas já tomou forma e a consciência das pessoas e de alguns governantes.” 

“Com a inclusão arraigada na base da formação e informação, podemos dar 

um passo à frente e não falar mais nesse conceito isolado, que cria 

mecanismos e ferramentas para trazer ao seio social um grupo de pessoas 

que estão à margem desse processo. Estamos levantando agora outra 

questão, mais abrangente e, sem dúvida, principal: defender um mundo de 

acessos universais, sem segregações, um mundo para todos.” 

“Se caminharmos pela rua, poderemos notar que nenhum ser humano é 

igual ao outro e que o normal é, exatamente, ser diferente.” Mara Gabrilli. 

 
Segundo GABRILLI (2008), o conceito de desenho universal surgiu nos Estados Unidos 

com os profissionais de arquitetura por meados da década de 1960. Os princípios do 

desenho universal são os de criar produtos acessíveis a todas as pessoas independentes de 

deficiência ou não, não importando idade ou habilidades. O desenho universal não é 

direcionado a grupos específicos, ele é justamente utilizado para se evitar produtos 

especiais para pessoas com deficiência.  

 

Existem sete princípios para o desenho universal, segundo CONNELL APUD CASTRO 

(2006) e GABRILLI (2008). São eles:  

 

1 – Uso equitativo ou equiparável: São produtos desenvolvidos para serem utilizados por 

diversos tipos de pessoa. Ex.: porta com sensores que se abrem automaticamente; 

2 – Uso flexível: Produto adaptável para os diversos tipos de uso. Ex.: computador com 

opção de leitor de telas, tesoura para destros e canhotos; 

3 – Uso simples e intuitivo: De fácil intuição, que não exija experiência, conhecimentos, 

níveis de concentração. Ex.: placas de sinalização para usuários com alguma deficiência, 

manuais de instrução. 

4 – Informação de fácil percepção: As mensagens, desenhos, possuem um código 

universal que possa ser entendido por pessoas com deficiência, estrangeiros etc; 

5 – Tolerância ao erro: Minimizas os riscos possíveis que podem causar acidentes ou 

situações adversas. Ex.: elevador com sensor de altura que avisa as pessoas quando é 

seguro entrar, escadas e rampas com corrimão; 

6 – Baixo esforço físico: Produtos projetados para se exigir o mínimo de esforço físico, 

evitando a fadiga. Ex.: Torneiras de sensor ou do tipo alavanca, que minimizam o esforço e 

torção das mãos para acioná-las; 
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7 - Dimensão e espaço para aproximação e uso: Estabelecer dimensões e espaços 

apropriados para o acesso. Ex.: Poltronas para obesos em cinemas e teatros, Banheiros 

com dimensões adequadas para pessoas em cadeira de rodas ou as que estão com bebês 

em seus carrinhos. 

 

A mesma base destes sete princípios podem ser utilizados quando se projeta um 

website. Devemos ter uma preocupação não só em atender em beneficiar deficientes 

visuais, físicos ou auditivos, mas sim em que as soluções dadas sejam cabíveis e aplicadas 

para todos e ai sim promover o acesso universal. 

 

Soares e Martins (2000) definem o desenho universal como um método que direciona 

projetos de ambientes e produtos para abranger todos os usuários potenciais, levando em 

consideração suas condições físicas, características pessoais, visão, audição, etc. Os 

autores vão além do contexto quando fazem a junção do desenho universal com a 

ergonomia, na concepção de projetos, o que vai ser fator preponderante a melhora da 

qualidade de vida em sociedade. A mesma essência pode ser colocada na hora da 

concepção e projetos de interfaces e sistemas web, onde as necessidades das pessoas 

com deficiência são tão constantes quanto em outros meios. Os princípios do desenho 

universal precisam ser colocados em prática desde a concepção das idéias iniciais de um 

produto, deve ser pensado como algo que trate questões que vão além de garantir acesso  

a pessoas com necessidades especiais. Os autores também criticam o termo “Design 

Universal”, uma vez que, na acepção do termo “universal” significa um design para todos, 

sem restrição, e isto é praticamente impossível pois sempre haverá alguns usuários que, 

pelo seu grau de deficiência, não seria contemplado pelo projeto. 

2.7 Design de Interação 
 

Design de produtos interativos que fornecem suporte às atividades 

cotidianas das pessoas seja no lar ou no trabalho. PREECE, ROGERS E 

SHARP (2005). 

 

Para PREECE ET AL. (2005), Significa criar experiências que melhorem e estendam a 

maneira como as pessoas trabalham se comunicam e interagem. Usabilidade dentro do 

processo de design. Desenvolver produtos interativos que sejam fáceis, agradáveis de 

utilizar e eficazes (Tendo o usuário como foco principal). 
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Design de interação é uma atividade multidisciplinar que visa à integração de pessoas de 

diferentes disciplinas. 

 

Produtos projetados com princípios de design de interação procuram satisfazer 

diferentes tipos de necessidades dos usuários. 

 

Quando são tratados aspectos relacionados à interação humano-computador PREECE 

ET AL. (2005), afirma que o design de interação é de fundamental importância nos diversos 

campos disciplinares, como ergonomia, ciência cognitiva, informática, engenharia, ciências 

da computação, engenharia de software, ciências sociais, fatores humanos, engenharia 

cognitiva, interação humano-computador, ergonomia cognitiva, trabalho cooperativo, 

sistemas de informação, indústria de filme, design industrial, design artístico, design de 

produtos e design gráfico, como representado pela figura 2 que exibe uma esfera central em 

tom de cinza, onde no seu centro encontra-se o termo design de interação e ao seu redor 

ligado por retas os diversos campos interdisciplinares citados anteriormente, onde a 

esquerda o autor classificou como disciplina acadêmicas e a direita como práticas em 

design. 

 
Figura 2 – Modelo criado por Preece para relacionar disciplinas, práticas e campos 
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2.8 Considerações sobre o capítulo 
 

Assim, este capítulo teve por objetivo esclarecer ao leitor conceitos bases que 

compreendem e envolvem a avaliação ergonômica de websites, para que se perceba a 

riqueza de conhecimentos de diversas áreas envolvidas e a importância do trabalho 

interdisciplinar e multidisciplinar.  

 

De acordo com definição da IEA (2000), que diz “A ergonomia ou fatores humanos é a 

disciplina científica que trata da compreensão das interações entre os seres humanos e 

outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica teorias, princípios, dados e 

métodos, a projetos que visam otimizar o bem estar humano e a performance global dos 

sistemas.” Queremos ressaltar a importância da ergonomia nesse processo, pois se encaixa 

muito bem nesse papel. A ergonomia já nasceu como uma disciplina multidisciplinar. É uma 

das poucas disciplinas que trabalha bem a interdisciplinaridade permitindo e fazendo uso da 

psicologia, da fisiologia aplicada, da medicina ambiental, da engenharia, da estatística, da 

pesquisa, da acessibilidade, da usabilidade, do desenho universal etc. Com o objetivo maior 

de proporcionar o bem estar ao homem sobre diversos aspectos. Também queremos 

ressaltar a importância da interação humano-computador, que surgiu da necessidade de 

melhorar a relação entre o homem e máquina, no sentido de beneficiá-lo através da 

resolução dos problemas de interface, com uso da tecnologia, tirando do usuário a 

responsabilidade de aprender como lidar com sistemas complexos, tornando essa relação 

mais clara, objetiva e intuitiva para as pessoas.  

 

Os estudos de IHM tem sido peça chave na fundamentação dessa pesquisa, pois tem 

possibilitado entender o trabalho dos deficientes visuais na realização de tarefas usando a 

tecnologia, no nosso contexto o uso das interfaces web por pessoas cegas. Melhorando a 

forma de avaliação, melhoramos e estreitamos cada vez mais a relação de homem e 

máquina. A seguir discutiremos a deficiência visual e as tecnologias disponíveis de auxílio a 

pessoa cegas. 

3 DEFICIÊNCIA VISUAL: DADOS GERAIS E ESTADO DA ARTE DA 
TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a definição, aspectos fisiológicos e estado da arte 

da tecnologia assistiva para deficiência visual. Assim, em consonância com este trabalho, o 

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT define a deficiência visual nos seguintes parâmetros: 
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“A deficiência visual é a perda ou redução de capacidade visual em ambos 

os olhos em caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou corrigida 

com o uso de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. Existem também 

pessoas com visão subnormal, cujos limites variam com outros fatores, tais 

como: fusão, visão cromática, adaptação ao claro e escuro, sensibilidades a 

contrastes, etc.” 

 

Segundo LAZARO (2002), uma pessoa é considerada deficiente visual quando mesmo 

com o uso de lentes corretivas ou submetidas à cirurgia, ainda há um comprometimento da 

sua capacidade visual.   

 

Existem algumas classificações para os tipos de deficiência visual, que vão da cegueira 

total que tem como característica a falta de sensibilidade luminosa, a cegueira parcial e a 

visão subnormal ou baixa visão onde ainda existe algum resíduo visual. Na visão subnormal 

as pessoas precisam do auxílio de aparelhos especiais para ampliar sua visão. 

  

Conde (CONDE, 2002), criou um modo para classificar os graus de deficiência visual. Na 

sua classificação a deficiência visual pode ser dividida em indivíduos B1 (são aquelas 

pessoas total ou parcialmente cegas), B2 (aqueles que ainda possuem algum resíduo 

visual) e B3 (para os indivíduos que possuem considerável resíduo visual). 

3.1 Aspectos fisiológicos da deficiência visual 
 

Ver é resultado de operações óticas, químicas e nervosas. A visão é responsável por 

75% de nossa percepção. O olho é um órgão altamente especializado, formado por 

estruturas de importante papel na transformação da luz no sentido da visão. A luz chega até 

a retina, que é estimulada quimicamente, transformando a luz em impulsos elétricos que são 

transportados pelo nervo ótico até o córtex cerebral.  

 

De acordo com RAMOS (2006), na anatomia do olho humano existe um complexo 

conjunto de elementos específicos capazes de fazer com que o simples ato de ver ou 

enxergar ocorra. As primeiras estruturas são responsáveis pela captação de luz, depois 

outros elementos serão responsáveis por transformar o impulso luminoso em impulso 

elétrico, por meio de reações químicas. Na sua formação temos: córnea, íris, pupila, 

cristalino, retina, esclera e nervo ótico, descritos abaixo e observado na Figura 3 que traz os 

componentes e divisões do olho humano de forma ilustrativa e simples. 
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1. Córnea: É a primeira estrutura do olho que a luz atinge. A córnea se constitui de 

cinco camadas de tecido transparente e resistente. A camada mais externa, o 

epitélio, possui uma capacidade regenerativa muito grande e se recupera 

rapidamente de lesões superficiais. As quatro camadas seguintes, mais internas, 

são que proporcionam uma rigidez e protegem o olho de infecções; 

2. Íris: A porção visível e colorida do olho, logo atrás da córnea. Possui músculos 

em disposição tal que possam aumentar ou diminuir a pupila, a fim de que o olho 

possa receber mais ou menos luz, conforme as condições de luminosidade do 

ambiente; 

3. Pupila: É a abertura central da íris, através da qual a luz passa para alcançar o 

cristalino; 

4. Cristalino: É quem ajusta na retina o foco da luz que vem através da pupila. Tem 

a capacidade de, discretamente, aumentar ou diminuir sua superfície curva 

anterior, a fim de se ajustar às diferentes necessidades de focalização das 

imagens, próximas ou distantes. Esta capacidade se chama "acomodação"; 

5. Retina: É a membrana que preenche a parede interna em volta do olho, que 

recebe a luz focalizada pelo cristalino. Contém fotorreceptores que transformam a 

luz em impulsos elétricos, que o cérebro pode interpretar como imagens. Existem 

na retina dois tipos de receptores: bastonetes (+ ou -120 milhões) e cones (+ ou – 

7 milhões), que se localizam em torno da fóvea. Cada receptor comporta em 

torno de 4 milhões de moléculas, ricas em rodopsina, que é capaz de absorver 

quanta luminosos decompondo-se em duas outras moléculas; 

6. Nervo Óptico: Transporta os impulsos elétricos do olho para o centro de 

processamento do cérebro, para a devida interpretação; 

7. Esclera: É o nome da capa externa, fibrosa, branca e rígida que envolve o olho, e 

contínua com a córnea. É a estrutura que dá forma ao globo ocular. 
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Figura 3 – Esquema simples do olho humano 

 
A acuidade visual pode ser afetada por uma ferida ou uma doença no olho, que pode vir 

a causar a cegueira. De acordo com o MANUAL MERCK (2010), existem quatro causas 

possíveis para a cegueira:  

1. Doenças infecciosas (tracoma, sífilis); 

2. Doenças sistêmicas (diabetes, arteriosclerose, nefrite, moléstias do sistema 

nervoso central, deficiências nutricionais graves); 

3. Traumas oculares (pancadas, ação de ácidos); 

4. Causas congênitas e outras (catarata, glaucoma, miopia). 

A cegueira também pode acontecer proveniente de: 

1. A luz não chega à retina; 

2. Os raios de luz não se concentram corretamente sobre a retina; 

3. A retina não pode receber normalmente os raios de luz; 

4. Os impulsos nervosos da retina não são transmitidos ao cérebro normalmente; 

5. O cérebro não pode interpretar a informação enviada pelo olho.  

 

Segundo CUTSFORTH (1969), a cegueira muda por completo a vida de qualquer 

individuo, que reorganiza seus sentidos para se adaptar as novas rotinas. Nas pessoas 

cegas congênitas a audição se torna ativa primeiro que o tato, o que nos leva a dizer que a 

audição é tão importante quanto o tato na hora de ser estimulada. Na falta de um dos 

sentidos nosso cérebro reorganiza os demais sentidos, amplificando suas capacidades. 
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3.2 Estatísticas sobre deficiência visual 
 

O número de pessoas cegas ao redor do mundo vem crescendo ano a ano.  As 

estimativas são de cerca de 40 a 45 milhões de indivíduos cegos e de 135 milhões com 

baixa visão segundo a Organização mundial de saúde (OMS). Os dados são alarmantes, 

segundo a OMS grande parte dos deficientes visuais encontram-se nos países pobres e em 

desenvolvimento. 

No Brasil de acordo com as últimas pesquisas levantadas no censo de 2000 IBGE 

(2003), “existiam 148 mil indivíduos cegos e 2,4 milhões com grande dificuldade de 

enxergar. Do total de pessoas cegas, 77.900 eram mulheres e 70.100, homens. A região 

Nordeste, apesar de ter população inferior ao Sudeste, concentrava o maior número de 

sujeitos cegos: 57.400 no Nordeste contra 54.600 no Sudeste. São Paulo é o estado com o 

maior número de pessoas cegas (23.900), seguido da Bahia (15.400)”. A pesquisa ainda 

revela que boa parte das pessoas com deficiência tinham baixo rendimento salarial, a 

maioria dos trabalhadores era do setor de serviços ou comércio. Na educação a taxa de 

alfabetização era de 87,1% para pessoas de 15 anos ou mais de idade. 

 

Estatísticas ainda difíceis de encontrar são as que apresentam números com relação ao 

acesso a internet por pessoas com deficiência visual. Segundo BONATTO (2003), na região 

de Cascavel no estado do Paraná existem cadastrados na Associação Cascavelense de 

Deficientes Visuais (ACADEVI), cerca de 712 pessoas com algum tipo de deficiência visual. 

Destes associados, 21 tem computadores próprios, 28 acessam computadores nas 

empresas em que trabalham, laboratórios das instituições de ensino em que estudam e nos 

computadores da associação. Estes números não são expressivos o suficiente para se 

estimar o número de usuários com deficiência visual que acessam a internet no Brasil. 

3.3 Tecnologias assistivas para pessoas com deficientes visuais 
 

Tecnologia assistiva, é um termo recente muito utilizado para caracterizar tudo que 

possa ampliar ou proporcionar melhorias na vida das pessoas com alguma deficiência. Seja 

ela um recurso ou serviço, promovendo uma vida mais independente as pessoas que fazem 

uso dela. 

 

Cook e Hussey (2001), definem as tecnologias assistivas como: "uma ampla gama de 

equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os 

problemas encontrados pelos indivíduos com deficiências." 
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O termo foi criado em 1988 e incorporado a lei norte americana nº 100-407 em 1998 

como: Assistive Technology Act de 1998 (P.L. 105-394, S.2432). Junto com outras leis 

compõe a ADA (American with Disabilities Act), que trata dos direitos dos cidadãos norte 

americanos com deficiência.  

 

Os recursos dizem respeito a produtos, equipamentos fabricados em série, ou sob-

medida, com a capacidade de melhorar, aumentar ou manter as atividades funcionais das 

pessoas com deficiência. Já os serviços são aqueles para auxiliar as pessoas com 

necessidades especiais diretamente, para que elas possam fazer uso desses recursos de 

forma mais independente. 

 

As tecnologias assistivas segundo a ADA (1990) estão classificadas em 11 categorias, 

que visam melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social: 

1. Auxílios para a vida diária: Materiais e produtos para auxílio em tarefas rotineiras 

tais como comer, cozinhar, vestir-se, tomar banho e executar necessidades 

pessoais, manutenção da casa etc.; 

2. CAA (CSA) Comunicação aumentativa (suplementar) e alternativa: Recursos, 

eletrônicos ou não, que permitem a comunicação expressiva e receptiva das 

pessoas sem a fala ou com limitações da mesma. São muito utilizadas as 

pranchas de comunicação com os símbolos PCS ou Bliss além de vocalizadores 

e softwares dedicados para este fim; 

3. Recursos de acessibilidade ao computador: Equipamentos de entrada e saída 

(síntese de voz, Braille), auxílios alternativos de acesso (ponteiras de cabeça, de 

luz), teclados modificados ou alternativos, acionadores, softwares especiais (de 

reconhecimento de voz, etc.), que permitem as pessoas com deficiência usarem 

o computador; 

4. Sistemas de controle de ambiente: Sistemas eletrônicos que permitem as 

pessoas com limitações moto-locomotoras, controlar remotamente aparelhos 

eletro-eletrônicos, sistemas de segurança, entre outros, localizados em seu 

quarto, sala, escritório, casa e arredores; 

5. Projetos arquitetônicos para acessibilidade: Adaptações estruturais e reformas na 

casa e/ou ambiente de trabalho, através de rampas, elevadores, adaptações em 

banheiros entre outras, que retiram ou reduzem as barreiras físicas, facilitando a 

locomoção da pessoa com deficiência; 

6. Órteses e próteses: Troca ou ajuste de partes do corpo, faltantes ou de 

funcionamento comprometido, por membros artificiais ou outros recurso 
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ortopédicos (talas, apoios etc.). Incluem-se os protéticos para auxiliar nos déficits 

ou limitações cognitivas, como os gravadores de fita magnética ou digital que 

funcionam como lembretes instantâneos; 

7. Adequação Postural: Adaptações para cadeira de rodas ou outro sistema de 

sentar visando o conforto e distribuição adequada da pressão na superfície da 

pele (almofadas especiais, assentos e encostos anatômicos), bem como 

posicionadores e contentores que propiciam maior estabilidade e postura 

adequada do corpo através do suporte e posicionamento de 

tronco/cabeça/membros; 

8. Auxílios de mobilidade: Cadeiras de rodas manuais e motorizadas, bases móveis, 

andadores, scooters de três rodas e qualquer outro veículo utilizado na melhoria 

da mobilidade pessoal; 

9. Auxílios para indivíduos cegos ou com visão subnormal: Auxílios para grupos 

específicos que inclui lupas e lentes, Braille para equipamentos com síntese de 

voz, grandes telas de impressão, sistema de TV com aumento para leitura de 

documentos, publicações etc.; 

10. Auxílios para surdos ou com déficit auditivo: Auxílios que inclui vários 

equipamentos (infravermelho, FM), aparelhos para surdez, telefones com teclado 

— teletipo (TTY), sistemas com alerta tátil-visual, entre outros; 

11. Adaptações em veículos: Acessórios e adaptações que possibilitam a condução 

do veículo, elevadores para cadeiras de rodas, camionetas modificadas e outros 

veículos automotores usados no transporte pessoal. 

  

As pessoas com deficiência visual possuem uma gama de recursos para poder utilizar o 

computador, assim como acessar a internet, podemos encontrar outras referências 

brasileiras tais como: a lei federal nº.10098, o decreto-lei nº. 5296, na NBR nº. 9050 norma 

técnica que tem força de lei e o decreto legislativo nº. 186 de 2008 que passa a definir a falta 

de acessibilidade como crime. Logo abaixo serão listados alguns desses recursos, onde 

daremos um maior destaque aos leitores de tela, que fazem parte dos estudos relacionados 

à pesquisa. 

3.3.1 Ampliadores de tela 
 

Ampliadores de tela são softwares que auxiliam geralmente pessoas de baixa visão, 

ampliando tudo que estiver exposto no computador. Auxiliam no uso do computador e 

também na navegação por sites. Existem diversas soluções, os próprios sistemas 

operacionais já têm instalado como podemos observar na figura 4 o ampliador de telas do 
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Microsoft Windows, que cria uma área retangular de canto a canto na parte superior da tela 

do computador, que vai sendo exibida na medida que o cursor do mouse vai navegando 

pela tela. Na Figura 5 temos a tela do zoomer representando um documento do word, 

mostrado e ampliado numa pequena porção quadrada que ocupa menos de ¼ da tela. Na 

Figura 6 podemos observar a caixa de configurações da ferramenta ZoomText magnifier 

Com opções de zoom, contraste e leitura. 

 

 
Figura 4 – Ampliador de telas do Microsoft Windows 

 



45 
 

 
Figura 5 – Ampliador de telas Zoomer 

 

 
Figura 6 – Ampliador de telas ZoomText magnifier 

 

3.3.2 Navegadores textuais 
 

Os navegadores textuais são softwares baseados em texto, ou seja, não possuem 

interface gráfica. Geralmente são utilizados por pessoas com deficiência visual, através de 

um leitor de telas. SPELTA (2003) destaca o navegador textual webvox do sistema Dosvox 

observado numa tela de fundo preto com destaques em alto contraste para o seu conteúdo 

na Figura 7. Outro bem conhecido é o Lynx que pode ser observado na Figura 8, com 

características bem semelhantes ao webvox, tais como: fundo preto e conteúdos dispostos 

em alto contraste. 
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Figura 7 – Navegador textual do ambiente Dosvox  

 

 
Figura 8 – Lynx, navegador baseado em texto. 

3.3.3 Leitores de tela 
 

Leitores de telas são softwares desenvolvidos com a função de auxiliar a pessoa com 

deficiência visual a operar o computador desenvolvendo atividades normais como navegar 

na internet, ler e editar textos, utilizar softwares específicos, jogos etc, assim como os 

videntes.  Os leitores de tela são caracterizados por possuírem sintetizadores de voz, que 

auxiliam a leitura e execução de tarefas. Também disponibilizam informações no formato 

texto (A figura 9 mostra a tela o display synth do NVDA, que ocupa mais de ¼ da tela, onde 

toda a ação da síntese de voz é disposta e representada na forma de textos) e alguns até 

utilizam uma saída de display Braille. (ALVES E SCHLUNZEN, 2004; BONATTO, 2003; 

SPELTA, 2003; MELO, 2007) 
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Figura 9 – Display Synth do NVDA 

 
Diversos softwares leitores de tela estão disponíveis no mercado, alguns pagos e outros 

gratuitos, dentre eles podemos destacar:  

 

1 – Na Figura 10 Winvox leitor de telas que faz parte do pacote do Dosvox, 

operacionando um jogo bem conhecido chamado forca, que na tela está representado com 

as perguntas a esquerda e o desenho formado a partir dos erro do jogador a direita, com 

cores em alto contraste num fundo de tela preto. 

 
Figura 10 – Tela do winvox executando um aplicativo 

 

2 – Virtual Vision (a Figura 11 representa uma caixa de configuração do virtual vision, 

onde na primeira linha temos um ícone de chave que representa o login de acesso ao 

programa, com um texto informativo referente a informação e logo abaixo outro ícone 
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representando o encerramento da tela do programa disposto da mesma forma do ícone 

anterior), produto desenvolvido pela MicroPower uma empresa brasileira. Software gratuito 

com restrições de uso. 

 

 
Figura 11 – Tela do Virutal Vision 

 

3 – Jaws for Windows (a Figura 12 exibe a tela de configurações e boas vindas do Jaws, 

com um menu de 4 itens dispostos na parte superior, com os títulos: options, utilities, 

language e help), produto desenvolvido pela empresa norte-americana Henter-Joyce, uma 

dos mais completos e utilizado leitor de telas do mundo. Tem restrições quanto ao seu uso, 

pois sua licença é paga. 
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Figura 12 – Tela do Jaws 

 
4 – NVDA (a Figura 13 exibe a tela de boas vinda do NVDA, com texto informativo de 

como utilizar e acessar suas configurações) é um software leitor de telas livre de código 

aberto, sem restrições quanto ao seu uso. Surgiu em 2006 e vem se destacando muito 

rápido entre os melhores leitores de tela. Possui uma versão portável, que funciona direto de 

um pendrive. 

 

 
Figura 13 – Tela de boas vindas do NVDA 

3.3.4 NVDA 
 

Dentro do escopo de nossa proposta de projeto está o uso de um software leitor de telas 

para que sejam feitas averiguações quanto à consistência de algumas interfaces, no que diz 

respeito à conformidade com padrões e recomendações estabelecidos por órgão 

competentes, como o W3C e Governo Eletrônico no caso do Brasil.  
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No cenário das tecnologias assistivas, os deficientes visuais fazem uso de uma 

variedade boa de softwares para suprir sua deficiência no uso do computador. As pessoas 

cegas em especial precisam do leitor de telas para executar tarefas com mais eficácia e 

eficiência. Esbarramos ai num problema que atinge boa parte das pessoas que precisam 

destes softwares, que é o custo com licenças, pois são caras e nem todos podem arcar com 

tal dispensa. Este problema muitas vezes até dificulta o acesso das pessoas com deficiência 

visual ao trabalho, na medida que as empresas precisam adaptar-se para receber-los e não 

querem ter ônus com softwares e recursos adequados, enquanto que com um vidente esse 

custo é menos oneroso. 

 

Um dos motivos da escolha do NVDA (Non Visual Desktop Access) é justamente por ele 

ser um software de licença gratuita e código fonte aberto GNU (General Public License), o 

que significa que qualquer pessoa pode copia-ló ou redistribuí-lo, com ou sem modificações 

e utilizá-lo desde que distribua a licença e liberdades originais do software, deixando o 

código fonte aberto para quem quiser aperfeiçoar e usar. 

 

O NVDA pode rodar a partir de qualquer dispositivo USB, sem a necessidade de 

instalação. Isso significa que pode ser carregado em um simples pendrive para ser utilizado 

em qualquer computador. É compatível com navegadores como o Mozilla Firefox, Internet 

Explorer e diversos outros, tem opção de instalação falada, trabalha com programas de e-

mail como o Mozilla Thunderbird, Outlook Express, suíte office, possui suporte a pdf, java 

etc. É traduzido para mais de 20 idiomas, incluindo português brasileiro. Estes e outros 

motivos nos levaram a escolha do NVDA. 

3.4 Considerações sobre o capítulo 
 

Neste capítulo procuramos trazer ao nosso meio um pouco da realidade das pessoas 

com deficiência visual, expressa em estatísticas e nos principais instrumentos utilizados por 

eles.  

 

Em caráter informativo procurarmos enobrecer os principais problemas relacionados com 

a deficiência visual, os softwares que facilitam essa interação entre deficiente máquina, a 

tecnologia fazendo o papel de agente inclusor nesse processo, com a intenção de preparar 

o ambiente para o que será abordado no próximo capítulo.  A seguir apresentaremos as 

recomendações para avaliação ergonômica de websites. 
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4 RECOMENDAÇÕES PARA AVALIAÇÃO ERGONOMICA DE 
WEBSITES 

 
“Existem várias maneiras de se conduzir a avaliação de acessibilidade de 

páginas web e a escolha por um método ou uma técnica depende do seu 

propósito. (MELO, 2007).” 

 

Com base na citação acima, avaliação ergonômica de websites trata todo aspecto da 

interação humano-computador que envolvam questões interdisciplinares e multidisciplinares 

agindo como agente promotor acessibilidade de páginas web para pessoas com 

necessidades especiais. 

 

A perspectiva que será observada e abordada neste capítulo é direcionada na analise e 

avaliação da interface através da utilização de métodos não empíricos, na busca por 

aperfeiçoamento de métodos e técnicas para beneficiar a maior parte. 

 

Brandão (BRANDÃO, 2006), com base em Jordan (JORDAN, 1998), diz que alguns 

métodos de avaliação de interface não fazem uso de participantes, ou seja, não utilizam 

usuários nos testes. Neste caso as opiniões são emitidas por um (ns) perito (s). 

 

Utilizaremos os métodos desenvolvidos pelo W3C, Governo Eletrônico e os 10 princípios 

heurísticos de Nielsen, por serem de simples aprendizado e aplicação, práticos e rápidos, 

baixo custo e por serem métodos empíricos, ou seja não necessitam da participação de 

usuários para ser emitido um parecer. 

 

No decorrer do capítulo serão apresentadas as recomendações do W3C, Governo 

Eletrônico, ferramentas de avaliação de interface semi-automatizadas e a avaliação 

heurística. 

 

Também será apresentado o estudo de caso com três interfaces, onde foram aplicadas 

as recomendações citadas anteriormente através das ferramentas de avaliação semi-

automáticas e por fim a aplicação da avaliação heurística.  

4.1 Recomendações do W3C/WAI 
 

O World Wide Web Consortium (W3C) foi criada em 1994, por Tim Berners-Lee. O W3C 

é um consórcio de empresas de tecnologia para elevar a web ao seu máximo 
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desenvolvimento, através da criação de protocolos, padrões e linguagens. O W3C foi 

responsável pela criação de linguagens como: HTML, CSS e XML. 

 
“A missão do W3C é levar a World Wide Web para o seu pleno potencial 

através do desenvolvimento de protocolos e diretrizes que assegurem seu 

crescimento a longo prazo.” W3C (2009). 

 

A WAI (Web Accessibility Initiative) é a parte do W3C responsável por desenvolver 

estratégias, diretrizes e todo tipo de recurso para ajudar a torna à web mais acessível às 

pessoas com deficiência.  

 
“O poder da web está em sua universalidade. Acesso por todos, 

independentemente da deficiência é um aspecto essencial” Tim Berners-

Lee 

 

Para tornar a web acessível a WAI criou várias diretrizes para três componentes 

envolvidos nos processos de desenvolvimento web que estão representados na Figura 14, 

tendo no seu ápice o conteúdo representado por uma pequena tela, descendo a esquerda 

numa disposição a forma um triângulo temos os desenvolvedores representados por um 

boneco azul, que fazem ligação com o conteúdo através dos textos: ferramentas de autoria 

e ferramentas de avaliação e a direita fechando o triangulo temos os usuários representados 

por um boneco de cor laranja ligado ao conteúdo pelos textos: navegadores, media players 

e tecnologias assistivas. A acessibilidade web depende da integração desses componentes. 

De um lado temos desenvolvedores que contam com ferramentas de autoria, ferramentas 

de avaliação. De outra perspectiva temos os usuários que fazem uso de navegadores, 

media players e tecnologias assistivas. Então nesse processo temos usuários, 

desenvolvedores e conteúdo interagindo.  
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Figura 14 – componentes essenciais à acessibilidade web. 

 

As regras da WAI foram desenvolvidas de forma a criar uma interdependência (a figura 

15 exibe um circulo iterativo de duas setas que se seguem, com conteúdo, navegadores e 

media players, tecnologia assistiva e ferramentas de autoria distribuídos e representados 

como texto) entre elas, ou seja, quando por exemplo: navegadores, medias players 

fornecem suporte  acessível, esses softwares serão mais propensos à utilização e os 

usuários a criarem conteúdos adequados para eles. Quando os desenvolvedores quiserem 

implementar recursos de acessibilidade nos seus conteúdos irão procurar ferramentas de 

autoria que respeitem as diretrizes do WAI, que ofereçam um suporte mais adequado, 

tornando um ciclo iterativo, onde os conteúdos são enriquecidos com as evoluções das 

etapas envolvidas.  

 

 
Figura 15 – representação em ciclo 
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Se um desses componentes deixa de implementar recursos de acessibilidade ou for feita 

com falhas, ocorrerá um desequilíbrio e algum deles deixará de cumprir com algo 

estabelecido, o que vai sobrecarregar as outras partes, para tentar compensar a perda. Ex.: 

Quando os desenvolvedores web são obrigados a utilizar hacks CSS para que seus projetos 

possam ser visualizados e utilizados nos diferentes tipos de navegador existentes. Isso 

ocorrer porque alguns fabricantes de navegadores, não cumprem com as recomendações 

especificas para eles na UAAG (diretrizes específicas para quem desenvolve ferramentas de 

autoria). A figura 16 representa conteúdo, desenvolvedores e usuário dispostos como nos 

vértices de um triângulo representados pela figura de um conteúdo, um boneco azul para o 

desenvolvedor, um boneco laranja para o usuário e interligados por caminhos sinuosos para 

representar as dificuldade no processo quando um desses componentes não é bem 

trabalhado. 

 

 
Figura 16 – demonstração da interligação com falhas nos componentes 

 
A WAI tendo em vista tais problemas desenvolveu diretrizes especificas para os 

componentes envolvidos nas questões pertinentes ao acesso universal, para que cada um 

saiba o que e como fazer para democratizar a web de forma que a maioria possa utilizá-la.  

São três as diretrizes:  

• Diretrizes de acessibilidade para ferramentas de criação (ATAG) dizem respeito 

às ferramentas de criação; 

• Diretrizes de acessibilidade ao conteúdo da web (WCAG) dizem respeito ao 

conteúdo web e é usado por desenvolvedores, ferramentas de criação e de 

aperfeiçoamento; 
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• Diretrizes de acessibilidade para agentes do usuário (UAAG) dizem respeito aos 

navegadores web e players de mídia, incluindo alguns aspectos das tecnologias 

assistivas. 

As diretrizes da WAI (a Figura 17 exibe os componentes essenciais para tornar a web 

acessível: conteúdo, desenvolvedores e usuários juntos com suas respectivas ferramentas, 

com o diferencial de agora agregar os guias de acessibilidade para cada uma deles (ATAG, 

WCAG e UAAG) e as especificações técnicas: HTML, XML, CSS, SVG, SMIL necessárias 

ao seu desenvolvimento) foram desenvolvidas e fundamentadas em níveis de conformidade, 

de acordo com especificações técnicas do W3C, que específica e normatiza recomendações 

para linguagens como: HTML, XML, CSS, SVG, SMIL. 

 
Figura 17 – representação de todos os envolvidos nas diretrizes WAI 

 
Mais abaixo faremos um detalhamento melhor dos componentes da WAI: 

 

• Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) – São as recomendações de 

acessibilidade para ferramentas de autoria. Mostram como desenvolver softwares 

que serão utilizados para desenvolver websites acessíveis para pessoas com 
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deficiência, assim como o seu uso por pessoas com deficiência que queiram 

desenvolver. As recomendações da ATAG se aplicam a qualquer tipo de 

ferramenta de autoria, isto incluem: editores HTML (Hypertext Markup Language), 

CSS (Cascading Style Sheets) processadores de texto (Microsoft word), 

ferramentas de conversão de conteúdos para o formato web, ferramentas CMS 

(Content Management Systems) os conhecidos gerenciadores de conteúdo, 

ferramentas de conteúdo multimídia  etc. Estas ferramentas terão a importante 

missão de gerar códigos válidos, que estejam de acordo com os padrões e as 

especificações estabelecidas nas diretrizes; 

• Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) – São as recomendações para 

acessibilidade dos conteúdos para web, ou seja, são as recomendações que 

dizem como os desenvolvedores devem trabalhar os conteúdos para web, 

utilizando o auxílio das ferramentas de autoria. Estas recomendações tratam da 

acessibilidade das informações. Atualmente encontra-se na sua versão 2.0; 

o WCAG 1.0 – Acabou sendo adotado em muitos países como padrão 

internacional de acessibilidade. Seus pontos de verificação são divididos 

em três níveis de prioridade. 

 Prioridade 1: Pontos que os desenvolvedores devem satisfazer 

inteiramente. Se não o fizerem, um ou mais grupos de usuários 

ficarão impossibilitados de acessar as informações contidas no 

documento. A satisfação desse tipo de ponto é um requisito básico 

para que determinados grupos possam acessar documentos 

disponíveis na web. 

 Prioridade 2: Pontos que os desenvolvedores deveriam satisfazer. 

Se não o fizerem, um ou mais grupos de usuários terão 

dificuldades em acessar as informações contidas no documento. A 

satisfação desse tipo de pontos promoverá a remoção de barreiras 

significativas ao acesso a documentos disponíveis na web. 

 Prioridade 3: Pontos que os desenvolvedores podem satisfazer. Se 

não o fizerem, um ou mais grupos poderão se deparar com 

algumas dificuldades em acessar informações contidas nos 

documentos. A satisfação deste tipo de pontos irá melhorar o 

acesso a documentos armazenados na web. 

o WCAG 2.0 são atualizações ao WCAG 1.0, as atualizações são baseadas 

no feedback de usuários e desenvolvedores. A nova versão encontra-se 

em conformidade com a primeira, o que significa que os sites que estão 
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em conformidade com a primeira, terão que mudar pouca coisa em seus 

conteúdos. 

• User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) – São as recomendações para que 

navegadores e medias players sejam acessíveis para pessoas com alguma 

deficência e se tornem compatíveis com tecnologia assistivas. 

 

Esse conjunto de diretrizes e recomendações contemplam, o que se espera de 

acessibilidade não para um site, mas para toda e qualquer tecnologia que deseja 

proporcionar um uso mais ergonômico dos seus componentes.  

4.1.1 Recomendações para acessibilidade 
 

As recomendações para os conteúdo web são recomendações gerais onde cada 

recomendação agrupa pontos de verificação que abordam como devem ser atendidas, para 

oferecer conteúdos acessíveis aos usuário com algum tipo de deficiência. No total são 14 na 

WCAG 1.0 descritos na Tabela 2. 

 

Recomendação Descrição 

1 Ofereça alternativas ao conteúdo sonoro e visual 

2 Não recorra apenas à cor 

3 Utilize corretamente marcações e folhas de estilo 

4 Indique claramente qual o idioma utilizado 

5 Crie tabelas passíveis de transformações harmoniosas 

6 Assegure que as páginas dotadas de novas tecnologias sejam 

transformadas harmoniosamente 

7 Assegure o controle do usuário sobre as alterações temporais do 

conteúdo 

8 Assegure a acessibilidade direta de interfaces do usuário 

integradas (embedded) 

9 Projete páginas considerando a independência de dispositivos 

10 Use soluções de transição 

11 Use tecnologias e recomendações do W3C 

12 Ofereça informações de contexto e de orientação 

13 Ofereça mecanismos de navegação claros 

14 Assegure a clareza e a simplicidade dos documentos 

Tabela 2 – Recomendações propostas pelo WCAG 1.0 
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“Recomendações de acessibilidade para conteúdo web (WCAG) 2.0, 

abrange diversas recomendações com a finalidade de tornar o conteúdo 

web mais acessível. Seguir essas recomendações irá tornar o conteúdo 

acessível para um amplo grupo de pessoas com deficiência, incluindo 

cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição, dificuldades de 

aprendizagem, limitações cognitivas, limitações de movimentos, 

incapacidade de fala, foto sensibilidade e suas combinações. Seguindo 

essas recomendações também fará com que seu conteúdo web fique mais 

acessível pelos usuários em geral.” W3C/WAI (2009). 

 

A WCAG 2.0 visa seu entendimento a um público mais diversificado como 

desenvolvedores, gerentes, designers e editores. As recomendações foram reagrupadas e 

distribuídas em quatro princípios para facilitar o seu entendimento vejam na tabela 3. 

 

Princípio 1: Perceptível – Informação e componentes de interface de usuário devem 
ser perceptíveis aos usuários 

Recomendação 1.1. Alternativas em Texto: Fornecer alternativas em texto para qualquer 

conteúdo não textual permitindo, assim, que o mesmo possa ser alterado para outras 

formas mais adequadas à necessidade do indivíduo, tais como impressão em caracteres 

ampliados, Braille, fala símbolos ou linguagem mais simples; 

 

Recomendação 1.2. Ofereça alternativas sincronizadas ao conteúdo multimídia; 

 

Recomendação 1.3. Crie conteúdo que possa ser apresentado em diferentes maneiras (ex. 

lido em voz alta, layout mais simples) sem perda da informação ou estrutura; 

 

Recomendação 1.4. Facilite para a pessoa com deficiência ver e ouvir o conteúdo inclusive 

separar o que está em primeiro plano do de fundo; 

 

Princípio 2: Operável - Os componentes de interface de usuario e a navegação têm de 
ser operáveis 

Recomendação 2.1. Torne toda a funcionalidade disponível a partir de um teclado; 

 

Recomendação 2.2. Ofereça aos usuários com deficiência tempo suficiente para ler e usar 

o conteúdo; 

 

Recomendação 2.3. Não crie conteúdo que possa causar convulsão; 
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Recomendação 2.4. Ofereça maneiras para auxiliar os usuários com deficiência a 

navegarem, a encontrarem conteúdo, e a determinarem onde estão. 

 

Princípio 3: Compreensível – Informação e operação da interface de usuário devem 
ser compreensíveis pelos usuários 

Recomendação 3.1. Faça o conteúdo do texto legível e compreensível; 

 

Recomendação 3.2. Faça as páginas web aparecerem e operarem de maneira previsível; 

 

Recomendação 3.3. Ajude os usuários a evitarem e corrigirem erros. 

Princípio 4: Robusto – O conteúdo deve ser “robusto” o suficiente para ser 
interpretado de maneira confiável por uma grande variedade de agentes de usuários, 
incluindo tecnologias assistivas 

Recomendação 4.1. Maximize a compatibilidade com agentes de usuários atuais e futuros, 

incluindo tecnologias assistivas. 

Tabela 3 – Recomendações propostas pelo WCAG 2.0 
 

4.1.2 Ferramentas semi-automáticas de avaliação e validação de acessibilidade 
 

De acordo com as recomendações do W3C/WAI (2009), ferramentas que avaliam o nível 

de acessibilidade dos websites vêm sendo desenvolvidas.  Estes softwares produzem 

relatórios dos problemas encontrados, que devem ser corrigidos para tornar os conteúdos 

da internet acessíveis. 

 

A seguir temos algumas ferramentas muito utilizadas para avaliação e validação de 

páginas web, que possuem processos similares ao uso, no qual é digita uma url desejada 

num campo específico e um engine se encarregará da verificação: 

 

• WebXact (a Figura 18 possui um campo para digitação do endereço que se 

deseja verificar e logo abaixo campos radio para escolha de um dos níveis de 

verificação do W3C): É uma ferramentas das mais utilizadas de reconhecimento 

internacional, só que hoje não tem mais seu uso gratuito, A IBM comprou a 

ferramenta e agora o Bobby é um produto licenciado da empresa; 
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Figura 18 – Watchfire WebXACT Validator 

 

• WDG HTML Validator (a Figura 19 representa o WDG HTML validator, com a 

sua marca no canto superior esquerdo seguido de um cabeçalho centralizado, 

mais abaixo opções de linguagem, instruções de uso, um campo para digitar a 

url que se deseja consultar e alguns check boxs com opções para a verificação): 

É um validador desenvolvido pelo WEB DESIGN GROUP que traz uma relatório 

simples de fácil entendimento, com opções básica para verificação; 

 
Figura 19 – WDG HTML Validator 
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• DaSilva (a Figura 20 representa a tela do mecanismo de busca DaSilva, disposto 

de uma marca em cores verde, azul, laranja e amarelo. Nas linha seguintes 

opções de avaliação pelo W3C ou Governo Eletrônico, marcação dos níveis de 

prioridade, campo para digitação da url, link para baixar uma versão desktop, e 

outros links para dúvidas, perguntas e um fac): é o primeiro avaliador de 

acessibilidade em português, onde você tem a escolha de fazer uma avaliação 

segundo as regras do W3C ou do Governo Eletrônico e ainda possuí uma versão 

para ser utilizada no seu computador; 

 
Figura 20 – Validador DaSilva 

 

• W3C HTML Validator (na figura 21 temos na parte superior a marca do W3C e 

inscrições sobre o tipo de validador, logo abaixo temos uma caixa de cantos 

arredondados contendo três abas, onde a primeira aba possui campo para a url, 

link de opções e um botão para checar. A segunda aba é para validação e 

upload de arquivo e a terceira para validação e entrada de diretório. As cores 

predominantes nessa tela são o azul, o preto, o cinza e o branco, que fazem 

uma boa composição com a marca do W3C): é o validador oficial desenvolvido 

pela W3C, é bem completo, possui um relatório bem detalhado da verificação; 
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Figura 21 – HTML Validator da W3C 

 
• W3C CSS Validator (a Figura 22 possui a mesma malha gráfica e disposição de 

elementos que o validador de HTML, a diferença encontra-se no idioma que nela 

é português e na verificação que é feita para o CSS): funciona de forma 

semelhante ao validador HTML, só que validação é feita em concordância às 

regras para o CSS. 

 

 
Figura 22 – CSS Validator da W3C 

 
As ferramentas de validação semi-automática são de grande ajuda ao desenvolvedor 

para por seu website em conformidade com as regras e não deve ser utilizado como único 

instrumento de validação de acessibilidade. O simples fato de passar na validação da 
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ferramenta não garante que a maior parte das pessoas possam utilizar um site de forma 

satisfatória, ou a inclusão de boa parte dos grupos que fazem uso de alguma tecnologia 

assistiva. 

4.2 Recomendações do Governo Eletrônico 
 

Em 2000 o governo brasileiro criou um grupo de trabalho interministerial com o objetivo 

de examinar e propor novas políticas e diretrizes para interação eletrônica. 

 

Em 2002 o Governo Eletrônico publicou um balanço de suas atividades direcionado a 

políticas de e - Gov. 

 

Em 2003 o Presidente da República baixa um decreto criando 8 comitês técnicos de 

Governo Eletrônico:  

 

• Implantação de Software Livre; 

• Inclusão Digital; 

• Integração de Sistemas; 

• Sistemas Legados e Licenças de Software; 

• Gestão de Sítios e Serviços On-line; 

• Infra-Estrutura de Rede; 

• Governo para Governo - G2G, e 

• Gestão de Conhecimentos e Informação Estratégica. 

 
Este foi o marco inicial das atividades do Governo Eletrônico. Foi marcado pela 

elaboração de um Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG), para adequar 

os conteúdos do governo para internet.  

 

O e-MAG (TANGARIFE & MONT´ALVÃO, 2006) veio para fortalecer o que diz Decreto 

número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei Federal nº 10.048, de 8 

de novembro de 2000, que estabelece critério básicos para que pessoas com algum tipo de 

deficiência, possam ter os mesmos direitos de acesso que as outras pessoas. 

 

Em 2005 foi criada a cartilha técnica que especifica as regras a serem adotadas nos 

websites. Para constituir a cartilha foram realizadas pesquisas sobre as regras de 

acessibilidade de diversos países e as recomendações do W3C/WAI. 
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Com o intuito de adaptar as prioridades brasileiras, foram desenvolvidas duas versões 

do Modelo de Acessibilidade, dividido em duas cartilhas: 

 

• Cartilha do cidadão: voltada para o cidadão, proporcionado um entendimento e 

uma orientação mais lógica do modelo de acessibilidade; 

• Cartilha do desenvolvedor: contém recomendações práticas para adequação dos 

websites. 

 

De acordo com TANGARIFE (2007), o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico 

(E-MAG), define sua prioridade de acesso em três níveis de prioridade: 

 

• Nível de Acessibilidade de Prioridade 1 – descreve as exigências básicas de 

acessibilidade. Pontos que devem ser obrigatoriamente atendidos pelos 

desenvolvedores na criação ou adaptação do conteúdo web. Se não cumprida, 

alguns grupos de usuário não poderão acessar as informações do documento; 

• Nível de Acessibilidade de Prioridade 2 – descreve sobre as normas e 

recomendações de acessibilidade implementadas garantem o acesso a 

informações do documento. Se não cumpridas, alguns grupos de usuários terão 

dificuldades para navegar e acessar as informações do documento; 

• Nível de Acessibilidade de Prioridade 3 - descreve sobre as normas e 

recomendações de acessibilidade se implementadas facilitarão o acesso aos 

documentos da web. O seu não cumprimento colocara dificuldades para 

determinados grupos de usuários acessarem as informações dos documentos da 

web. 

 

Os níveis de prioridade é que determinaram os procedimentos técnicos para 

acessibilidade dos conteúdos e devem ser analisadas e implementadas na ordem de 

prioridade descrita. 

 

Segundo o e-MAG (2005), a acessibilidade ocorre em cinco etapas:  

1. Verificação da necessidade de acessibilização do conteúdo; 

2. Acessibilização do conteúdo; 

3. Validação da acessibilidade do conteúdo; 

4. Promoção da acessibilidade conquistada; 

5. Garantia continua da acessibilidade. 
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TANGARIFE (2007) recomenda que seja feita uma avaliação de conformidade em três 

fases: 

1. Utilizar programas de validação automática de acessibilidade; 

2. Realizar uma avaliação humana com programas leitores de tela, realizado 

pelos técnicos através de um plano de testes;  

3. Também sugere a realização de outra validação humana com leitores de 

tela, só que dessa vez feita pelos usuários deficientes. 

 

A cartilha técnica do e-MAG foi criada especialmente para quem deseja criar websites 

que atendam os níveis de acessibilidade baseado em prioridades e nas diretrizes de 

acessibilidade. São oito as Diretrizes de Acessibilidade do Governo Eletrônico. 

 

• Diretriz 1 - Forneça alternativas equivalentes para o conteúdo gráfico e sonoro; 

• Diretriz 2 - Assegure-se de que seu sítio seja legível e compreensível mesmo 

sem o uso de formatações; 

• Diretriz 3 - Dê preferência às tecnologias de marcação e formatação; 

• Diretriz 4 - Assegure que toda a informação seja interpretada corretamente, com 

clareza e simplicidade; 

• Diretriz 5 - Assegure que as tecnologias utilizadas funcionem - de maneira 

acessível - independente de programas, versões e futuras mudanças; 

• Diretriz 6 - Assegure sempre o controle do usuário sobre a navegação no sítio; 

• Diretriz 7 - Identifique claramente quais são os mecanismos de navegação; 

• Diretriz 8 - Em casos não contemplados pelas diretrizes anteriores, utilize sempre 

recursos reconhecidos, - por instituições com propriedade no assunto - como 

tecnologias acessíveis. 

 

Em consolidação aos trabalhos que o governo brasileiro vem executando ao longo dos 

tempos, entra em vigor no dia 9 de julho de 2008 o decreto legislativo nº. 186, que trata da 

convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, referente ao texto aprovado da 

convenção dos direitos das pessoas com deficiência, assinado em Nova Iorque em 30 de 

março de 2007.  Para o estudo de caso fizemos uso das recomendações estabelecidas pelo 

W3C, pelo fato de serem as mais bem estruturadas e que estabelecem uma conformidade 

de padrão internacional, sendo amplamente reconhecida e utilizada.  
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4.3 Avaliação heurística 
 

Segundo SANTOS, MORAES, MELO, GOMMA (2005) apud BRANDÃO (2006), o nome 

heurística foi utilizado pela primeira vez no início da década de 1990 por Jakob Nielsen e 

Rolf Molich, que propuseram um método no qual peritos em design examinam uma 

determinada interface e procuram por problemas que violem alguns destes princípios. 

Segundo PREECE ET AL (2005), avaliação heurística é uma técnica de inspeção de 

usabilidade em que especialistas orientados por um conjunto de princípios avaliam se uma 

interface está em conformidade com os princípios. Os peritos ou especialistas avaliam as 

interfaces isoladamente, evitando contato com os demais.  Estima-se que o mínimo de três 

e o máximo de cinco peritos é o suficiente para uma boa avaliação e pode ser aplicada a 

qualquer estágio do desenvolvimento. 

 

A avaliação heurística estabelece níveis de gravidade aos problemas encontrados nas 

interfaces. Estes níveis gravidade são diretamente influenciados pelo grau de conhecimento 

e experiência dos avaliadores que os utilizarem, daí a importância de se traça um perfil dos 

avaliadores e tentar encontrar alguma similaridade com seus conhecimentos, para que os 

resultados possam ter um nível de confiabilidade melhor para análise e os dados obtidos 

gerem resultados que possam permitir aos projetista uma precisão melhor no que realmente 

pode ser corrigido e em que nível de gravidade realmente se adequam. São eles: 

 

• Nível de gravidade 0: não é encarado necessariamente como um problema de 

usabilidade, não afeta a operação da interface; 

• Nível de gravidade 1: problema estético. Não necessita ser corrigido, a menos 

que haja tempo disponível, não há uma necessidade imediata para solução; 

• Nível de gravidade 2: problema menor de usabilidade. Baixa prioridade para sua 

correção, pode ser reparado; 

• Nível de gravidade 3: problema maior de usabilidade. Alta prioridade para a sua 

correção, deve ser reparado; 

• Nível de gravidade 4: catástrofe de usabilidade, imperativo corrigilo o mais rápido 

possível, deve ser reparado de qualquer forma. 

 

Nielsen (NIELSEN, 2009) desenvolveu dez princípios heurísticos para avaliação de 

interface onde o avaliador pode encontrar os principais problemas de usabilidade. São eles: 
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1. Visibilidade do status do sistema – o sistema deve sempre manter o 

usuário informado sobre o que está acontecendo, através de feedback 

apropriado em tempo razoável; 

2. Equivalência entre o sistema e o mundo real – o sistema deve falar a 

linguagem do usuário com palavras, frases e conceitos familiares, ao 

invés de utilizar termos orientados ao sistema. Seguir as convenções do 

mundo real, fazendo as informações aparecer em uma ordem natural e 

lógica; 

3. Controle do usuário e liberdade – os usuários costumam escolher, 

funções do sistema por engano e precisam de uma maneira clara de 

encontrar a “saída de emergência” para deixar o estado indesejável sem 

ter que atravessar por um extenso diálogo. Possibilitar desfazer e refazer 

ações; 

4. Consistência e padrões – os usuários não devem ter que adivinhar que 

palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. Seguir 

as convenções da plataforma; 

5. Prevenção de erro – melhor do que boas mensagens de erro é um projeto 

que previna, em primeiro lugar, a ocorrência de erros; 

6. Reconhecer ao invés de relembrar - fazer objetos, ações e opções 

visíveis. O usuário não deve ter que relembrar informações de uma parte 

do diálogo para outra. As instruções de uso de um sistema devem estar 

visíveis ou facilmente recuperáveis quando conveniente; 

7. Flexibilidade eficácia de uso – aceleradores de tarefa (atalhos) - não 

vistos pelos novatos – podem acelerar a interação do usuário mais 

experiente, de forma que o sistema pode atender ambos usuários: 

experientes e inexperientes; 

8. Estética e design minimalista – o diálogo não deve conter informação 

irrelevante ou raramente usada. Toda unidade extra da informação em um 

diálogo compete com uma unidade relevante da informação e diminui sua 

visibilidade relativa; 

9. Ajudar usuários reconhecer, diagnosticar e realizar a recuperação dos 

erros - mensagens de erro devem ser expressas em linguagem clara 

simples (sem código), indicando precisamente o problema e sugerindo 

construtivamente uma solução; 

10. Ajuda e documentação – mesmo que seja melhor um sistema ser usado 

sem documentação, é necessário fornecer ajuda e documentação. 
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Qualquer tipo de informação deve ser fácil de encontrar, focada nas 

tarefas do usuário, listando passos concretos a serem realizados e não 

ser muito longa. 

4.4 Considerações sobre o capítulo 
 

Este capítulo teve como objetivo trazer para o leitor uma visão geral das diretrizes de 

acessibilidade criadas pelo consórcio W3C, reconhecidas e referenciadas 

internacionalmente quando se trata de recomendações para tecnologia assistiva, pudemos 

esclarecer um pouco mais sobre os instrumentos utilizados por pessoas com deficiência 

visual. Também foram bem ilustradas as ações do governo brasileiro no avanço e 

preocupação a respeito de prover acesso aos websites, não só as pessoas com deficiência 

visual, mas também aos demais grupos que possuem alguma necessidade especial, através 

de decretos, leis, adaptando e criando suas próprias recomendações. 

 

Ao colocarmos em evidência o que a literatura fala a respeito das heurísticas de 

usabilidade, procuramos mostrar ao leitor os diferentes caminhos que proporcionam a uma 

boa avaliação ergonômica. No entanto, nosso objetivo maior foi o de mostrar que existem 

métodos e metodologias de simples aplicação e entendimento, que podem trazer resultados 

tão bons quantos os mais tradicionais e de uma forma mais rápida. 

 

Tudo o que foi dito e colocado até agora será posto de uma forma mais prática no 

próximo capítulo, através de estudo de caso, que esta direcionado a aplicação das técnicas 

propostas em modelos reais cuidadosamente escolhidos para a finalidade de expor as 

diferenças entre sites construídos pensando-se em atender princípios básicos de 

acessibilidade e outros sem esse tipo de preocupação, o que dará uma fidedignidade maior 

dos fatos aqui levantados. 

5 ESTUDO DE CASO COM AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DE 
WEBSITES 

 

Este capítulo destina-se a aliar design, tecnologia assistiva, usabilidade e ergonomia na 

para formar a avaliação ergonômica através de estudo de caso, baseando-se em nossa 

fundamentação teórica, nas investigações realizadas sobre a problemática da deficiência 

visual e nos esclarecimentos sobre os métodos para avaliação.  
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Pretende-se por meio de avaliações práticas e reais, testar as interfaces em questão de 

forma isolada, aplicando-se a elas os métodos propostos individualmente, com o intuito de 

deixar transparecer as vantagens e desvantagens que cada um apresenta na sua aplicação, 

para num momento posterior podermos comparar seus resultados e fazer as considerações 

necessárias, que comprovam a veracidade das hipóteses levantadas na introdução deste 

trabalho. 

 

As interfaces em questão serão testadas preliminarmente pelos mecanismos de 

avaliação semi-automática, que utilizam as diretrizes do W3C/WAI e e-MAG como base de 

verificação dos seus engines (mecanismo de funcionamento da ferramenta). Numa segunda 

etapa serão testadas por especialistas aplicando à heurística e por fim os especialistas 

aplicando a heurística através de tecnologia assistiva, no caso um software leitor de telas. 

 

Para realização do estudo de caso fizemos uso três websites, dos quais dois que não 

contemplam acessibilidade e um contempla. O primeiro site utilizado para a avaliação foi o 

da UFPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco), representado na figura 23 por uma 

página composta por um fundo preto geral que engloba toda a extensão do site, na parte 

central temos uma imagem da fachada da reitoria da universidade seccionada em 12 

retângulos dispostos em 3 linhas, tendo na segunda linha nos dois primeiros retângulos um 

menu vertical com links relativos a informações e processos da universidade. Ao seu lado 

nos retângulos de números 8 e 12 temos uma caixa com links e prévias de noticias 

relacionadas a instituição, no retângulo 10 uma caixa eventos relacionados a instituição. Na 

parte superior do site encontram-se a marca da instituição a esquerda e a direita um menu 

horizontal, links utilitários e uma busca. Na parte inferior aparece um combobox de links 

para acesso rápido aos conteúdos, alguns banners com ferramentas de uso de professores, 

alunos e demais membros da instituição e na última linha informações de copyright, 

endereço e telefone. A figura  24 exibe a página principal do site da UFRPE (Universidade 

Federal Rural de Pernambuco), composta por um fundo azul gradiente em toda sua 

extensão, destaque também para uma barra amarela do governo brasileiro ao topo, abaixo 

da barra encontramos a esquerda a marca da instituição, ao meio uma imagem do pinto 

Lula Cardoso Aires e a direita link para versão em inglês da página e uma busca. Na 

primeira coluna encontramos um menu vertical extenso com links que se referem a 

universidade, na segunda coluna que ocupa ¾ da tela encontramos conteúdos e noticias em 

destaque, por fim na terceira coluna uma caixa com utilitários da instituição e imagens de 

parceiros e ferramentas. No rodapé encontra-se o endereço e telefone da universidade.  
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Figura 23 – Página principal da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) 
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Figura 24 – Página principal da UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) 

 
A figura 25 representa a página principal do site da APADA (Associação dos Pais e 

Amigos dos Deficientes Auditivos do DF) e é composta por uma malha gráfica disposta em 3 

linhas principais, onde na primeira no topo encontramos o menu principal em forma de abas 

com a cor laranja para a aba ativa e preto para as inativas. Abaixo do menu a esquerda 

temos a marca da instituição e a direita uma busca e ícones representando utilitários. A 

segunda  linha de fundo azul,  de cara já exibe bem destacada uma caixa de fundo laranja 

com telefones e novo endereço, mais abaixo encontra-se uma divisão em 3 colunas distintas 

com informações, notícias, galerias. Na linha inferior existe um player para uso por pessoas 

com deficiência auditiva, informações de copyright  e ícones de validação do W3C, daSilva e 

libras. 
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Figura 25 – Página principal da APADA (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do DF) 
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Para a avaliação foram utilizados computadores equipados com Windows vista, Windows 

XP e Windows Seven. Navegadores Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3.5 e Google 

Chrome. Utilizamos como tecnologia assistiva o software leitor de telas NVDA. 

 

O objetivo deste estudo de caso é apontar através da avaliação de interface por 

diferentes métodos, problemas com relação à forma como as interfaces são avaliadas a fim 

de atender as necessidades dos deficientes visuais. Para tanto fizemos os testes com 

ferramentas semi-automáticas de avaliação online, que são baseadas nas recomendações 

da W3C/WAI e Governo Eletrônico. Por fim a aplicação de duas avaliações heurísticas por 

dois meios distintos, um seria não utilizando software leitor de telas e outra o utilizando. 

Foram escolhidos estes métodos de avaliação por serem de rápido aprendizado e 

manipulação, por não serem desgastantes e entediantes, por serem rápidas de aplicar, por 

terem um custo muito baixo para aplicação e por comprovarem eficiência, eficácia e 

segurança. São bem utilizados e reconhecidos internacionalmente pelos bons resultados na 

resolução de problemas de interface e acessibilidade. 

5.1 Avaliação de websites por mecanismos semi-automáticos 
 

Na avaliação dos websites da UFPE, UFRPE e APADA utilizamos três ferramentas semi-

automáticas: o W3C Markup Validation Service e DaSilva para HTML e Serviço de validação 

de CSS do W3C para CSS. 

 

A avaliação semi-automática foi realizada pelo próprio pesquisador que possui formação 

na área de webdesign, com conhecimento e domínio das ferramentas que serão 

apresentadas e utilizadas nesta etapa da pesquisa. 

 

Começando a avaliação utilizando W3C Markup Validation Service que obedece as 

recomendações do W3C, especificadas nas prioridades descritas na tabela 4 logo abaixo: 

 

PRIORIDADES SIGNIFICADO 

Prioridade 1 Diz respeito ao que deve ser atendido como requisito básico para que 

determinados grupos de usuários possam acessar documentos 

disponíveis na web. 

Prioridade 2 Diz respeito ao que deveria ser satisfeito como forma de promover a 

remoção de barreiras significativas no acesso a documentos web. 

Prioridade 3 Diz respeito ao que poderia ser satisfeito para melhorar o acesso aos 
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documentos web. 

Tabela 4 – Prioridades para os websites serem reconhecidos como acessíveis pelo W3C 

5.1.1 Avaliação do website da UFPE 
 

O site da UFPE apresentou 174 erros e 39 alertas representados pela figura 26 e  

descritos mais detalhadamente na Tabela 5, O que invalida a página. 

 

 
Figura 26 – Verificação feita pelo serviço de validação W3C 
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ERRO OCORRÊNCIAS  DESCRIÇÃO 

XML Parsing Error 71 São erros gerados pela abertura e 

fechamento das tags de modo incorreto, 

tags sem abertura ou fechamento, erros 

de sintaxe 

Required attribute X not 

specified 

14 Atributo “alt” para as imagens não 

especificado e “type” para scritpt 

Character data is not 

allowed here 

1 Caracteres fora do corpo da página 

end tag for X omitted, but 

OMITTAG NO was 

specified 

21 Elementos fechados de forma errada ou 

por esquecimento em fechar 

end tag for element X 

which is not open 

17 Elementos faltando caracter de 

fechamento 

document type does not 

allow element X here; 

missing one of Y start-tag 

2 Elementos utilizados sem a devida 

semântica. 

reference to entity X for 

which no system identifier 

could be generated 

16 Caracteres utilizados sem estar no 

contexto da sintaxe 

an attribute value 

specification must be an 

attribute value literal 

unless SHORTTAG YES is 

specified 

5 Os valores dos elementos encontram-se 

sem as aspas. 

general entity X not 

defined and no default 

entity 

5 Caracteres utilizados numa sintaxe 

incorreta 

document type does not 

allow element X here 

4 Sintaxe do elemento não respeitada 

there is no attribute X 12 Atributos inválidos ou atributo não 

pertencente a determinado elemento 

document type does not 

allow element X here; 

4 Descumprimento com a sintaxe e 

semântica dos elementos  
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assuming missing Y start-

tag 

element X undefined 2 Elementos sem sua tag de fechamento 

Tabela 5 – Erros estruturais no website da UFPE  
 

Na validação utilizando a ferramenta de avaliação para CSS, foram encontrados 5 erros 

representados pela figura 27 descritos mais detalhadamente na Tabela 6: 

 
Figura 27 – Validação de CSS feita pelo serviço de validação W3C 
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PROPRIEDADE ERRO 

.menuVertical ul li a:hover Erro de valor : margin-bottom  none não é um valor margin-

bottom : none  none 

.menu_vertical ul li Erro de parseamento  li.#item_1 a {height:45px; font: 23px 

bold "Trebuchet MS", Arial, Verdana, "Times New Roman"; 

line-height:45px;} 

.menu_vertical ul li#item_1 

.camada_sobreposta 

A propriedade opacity não existe em CSS nível 2.1 mas 

existe em : 0.5 0.5 

.menu_vertical ul li#item_1 

.camada_sobreposta 

A propriedade -moz-opacity não existe : 0.5 0.5 

.menu_vertical ul li#item_1 

.camada_sobreposta 

Erro de parseamento opacity=55) 

Tabela 6 – Erros encontrados no CSS de nível 2.1 
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Validação do site da UFPE com validador DaSilva na figura 28, utilizando os padrões e 

recomendações do Governo Eletrônico. Foram encontradas 56 ocorrências de erros e 185 

alertas detalhados na tabela 7. 

 
Figura 28 – Validação através da ferramenta DaSilva 
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PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 2 PRIORIDADE 3 

Fornecer um 

equivalente textual a 

cada imagem (isso 

abrange: 

representações 

gráficas do texto, 

incluindo símbolos, 

GIFs animados, 

imagens utilizadas 

como sinalizadores de 

pontos de 

enumeração, 

espaçadores e botões 

gráficos), para tanto, 

utiliza-se o atributo 

"alt" ou "longdesc" em 

cada imagem. Obs.: 

Para scripts você deve 

utilizar noscript. 

23 Utilizar unidades 

relativas, e não 

absolutas, nos valores 

dos atributos de 

tabelas, textos, etc. Em 

CSS não use valores 

absolutos como "pt" ou 

"px" e sim valores 

relativos como o "em", 

"ex" ou em 

porcentagem. 

24 Não usar elementos 

considerados 

ultrapassados pelo 

W3C. 

1 

Assegure a 

acessibilidade de 

objetos programados, 

tais como programas 

interpretáveis e 

applets, garantindo 

que a resposta a 

eventos seja 

independente do 

dispositivo de entrada 

e que qualquer 

elemento dotado de 

interface própria possa 

funcionar com 

qualquer leitor de tela 

ou navegador que o 

2 Usar o elemento "label" 

juntamente com o 

atributo "id" para 

associar os rótulos aos 

respectivos controles 

dos formulários. Assim, 

os leitores de tela 

associarão os 

elementos do 

formulário de forma 

correta. Usando o 

comando "label" as 

pessoas que usam 

leitores de tela não 

terão problemas ao ler 

o formulário. Caso haja 

2   
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usuário utilize. Evite 

colocar scripts que 

estejam vinculados a 

links, se isso não for 

possível, fornecer 

informações 

equivalentes em uma 

página alternativa 

acessível. 

grupos de informação, 

controles, etc, a estes 

devem estar 

devidamente 

diferenciados, seja por 

meio de espaçamento, 

localização ou 

elementos gráficos. 

  Em programas 

interpretáveis, 

especificar respostas a 

eventos, preferindo as 

rotinas dependentes de 

dispositivos (mouse, 

teclado, etc). 

4   

Tabela 7 – Prioridades e números de ocorrência segundo avaliador DaSilva 
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5.1.2 Avaliação do website da UFRPE 
 

O site da UFRPE apresentou 99 erros e 3 alertas na validação HTML do W3C, o que 

invalida a página neste validador. A figura 29 representa o resultado da avaliação e os erros 

encontram-se descritos na Tabela 8. 

 

 
Figura 29 – Verificação feita pelo serviço de validação HTML W3C  

 



82 
 

 

ERRO OCORRÊNCIAS  DESCRIÇÃO 

XML Parsing Error 14 São erros gerados pela abertura e 

fechamento das tags de modo incorreto, 

tags sem abertura ou fechamento, erros 

de sintaxe 

general entity X not 

defined and no default 

entity 

1 Erro de sintaxe de atributo 

required attribute X not 

specified 

65 Falta de atributos requeridos e atributos 

não especificados 

document type does not 

allow element X here 

1 Falta de atributos requeridos 

end tag for X omitted, but 

OMITTAG NO was 

specified 

2 Elementos sem fechamento 

there is no attribute X 10 Atributos inválidos e elementos utilizando 

atributos não permitidos para o mesmo 

ID X already defined 1 Elementos com o mesmo indicador na 

página 

element X undefined 1 Elementos em desacordo com o que 

especifica a declaração de doctype 

document type does not 

allow element X here; 

missing one of Y start-tag 

3 Elementos utilizados fora de sua sintaxe e 

semântica  

reference to entity X for 

which no system identifier 

could be generated 

1 Caminho do elemento gerado de forma 

incorreta 

Tabela 8 – Relação dos erros, ocorrências e descrição dos problemas encontrados. 
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Validação utilizando a ferramenta de avaliação para CSS. Foram encontrados 5 erros 

visualizados na figura 30 e descritos em detalhes na tabela 9: 

 

 
Figura 30 – Validação de CSS feita pelo serviço de validação W3C 
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PROPRIEDADE ERRO 

* html #overlay tentativa de encontrar um ponto-e-vírgula antes da propriedade. 

Coloque o ponto-e-vírgula 

* html #overlay A propriedade progid não existe : DXImageTransform 

DXImageTransform 

* html #overlay Erro de parseamento 

DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src="overlay.png", 

sizingMethod="scale"); 

* html #overlay Erro de parseamento } 

 Elemento link não reconhecido ou xml-stylesheet PI. 

Tabela 9 – Erros encontrados no CSS de nível 2.1 
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Validação do site da UFRPE com validador DaSilva na figura 31, utilizando os padrões e 

recomendações do Governo Digita. Foram encontradas 133 ocorrências de erros e 279 

alertas, que estão detalhados na tabela 10. 

 

 
Figura 31 – Validação através da ferramenta DaSilva 
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PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 2 PRIORIDADE 3 

Fornecer links de texto 

redundantes relativos a 

cada região ativa de 

um mapa de imagem 

armazenado tanto no 

cliente quanto no 

servidor. Não 

esquecendo de 

adicionar texto 

equivalente à imagem 

mostrada, no caso o 

"alt" ou "longdesc". 

4 Utilizar unidades 

relativas, e não 

absolutas, nos valores 

dos atributos de 

tabelas, textos, etc. Em 

CSS não use valores 

absolutos como "pt" ou 

"px" e sim valores 

relativos como o "em", 

"ex" ou em 

porcentagem. 

9 Não usar elementos 

considerados 

ultrapassados pelo 

W3C. 

1 

Identificar o principal 

idioma utilizado nos 

documentos. O idioma 

do documento deve 

ser especificado na 

expressão HTML. 

1 Usar o elemento "label" 

juntamente com o 

atributo "id" para 

associar os rótulos aos 

respectivos controles 

dos formulários. Assim, 

os leitores de tela 

associarão os 

elementos do 

formulário de forma 

correta. Usando o 

comando "label" as 

pessoas que usam 

leitores de tela não 

terão problemas ao ler 

o formulário. Caso haja 

grupos de informação, 

controles, etc, a estes 

devem estar 

devidamente 

diferenciados, seja por 

meio de espaçamento, 

localização ou 

2   
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elementos gráficos. 

Fornecer um 

equivalente textual a 

cada imagem (isso 

abrange: 

representações 

gráficas do texto, 

incluindo símbolos, 

GIFs animados, 

imagens utilizadas 

como sinalizadores de 

pontos de 

enumeração, 

espaçadores e botões 

gráficos), para tanto, 

utiliza-se o atributo 

"alt" ou "longdesc" em 

cada imagem. Obs.: 

Para scripts você deve 

utilizar noscript. 

61 Incluir caracteres pré-

definidos de 

preenchimento nas 

caixas de edição e nas 

áreas de texto, até que 

os navegadores tratem 

corretamente os 

controles vazios. 

1   

  Em programas 

interpretáveis, 

especificar respostas a 

eventos, preferindo as 

rotinas dependentes de 

dispositivos (mouse, 

teclado, etc). 

54   

Tabela 10 – Prioridades e números de ocorrência segundo avaliador DaSilva 
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5.1.3 Avaliação do website da APADA 
 

O site da APADADF apresentou 5 erros e 1 alerta, representados na figura 32, na 

validação HTML do W3C, o que invalida a página neste validador. Os erros encontram-se 

descritos na Tabela 11. 

 
Figura 32 – Validação feita através do serviço de validação de HTML W3C 
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ERRO OCORRÊNCIAS  DESCRIÇÃO 

XML Parsing Error 3 Erros gerados por não definição dos 

comentários, abertura e encerramento de 

forma errada das tags. 

invalid comment 

declaration: found X 

outside comment but 

inside comment 

declaration 

1 Comentário invalidado, caracteres 

iniciados fora do comentário. 

end tag for element X 

which is not open 

1 Erro causado pela falta de um elemento 

de abertura. 

Tabela 11 – Relação dos erros, ocorrências e descrição dos problemas encontrados. 
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Validação utilizando a ferramenta de validação para CSS. Neste requisito não foram 

encontrados erros visualizados na figura 33. 

 

 
Figura 33 – Validação de CSS feita pelo serviço de validação W3C 
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Validação do site da APADADF com validador DaSilva representado na figura 34), 

utilizando os padrões e recomendações do Governo Digital. Foram encontradas 4 

ocorrências de erros e 227 alertas detalhados na tabela 12. 

 

 
Figura 34 – Validação através da ferramenta DaSilva 
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PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 2 PRIORIDADE 3 

Sem erro neste ponto 

de verificação 

0 Em programas 

interpretáveis, 

especificar respostas a 

eventos, preferindo as 

rotinas dependentes de 

dispositivos (mouse, 

teclado, etc). 

3 Sem erro neste ponto 

de verificação. 

0 

  Utilize elementos de 

cabeçalho de forma 

lógica, organizando o 

conteúdo de acordo 

com uma hierarquia. 

1   

Tabela 12 – Prioridades e números de ocorrência segundo avaliador DaSilva 

5.1.4 Resultados e breves considerações da avaliação semi-automática 
realizada 
 

Foram realizadas verificações de conformidade com padrões estabelecidos por W3C e 

Governo Eletrônico, utilizando para este fim ferramentas de avaliação semi-automáticas. 

Para um site ser considerado acessível, ele tem que atender a um dos três níveis de 

prioridades estabelecidos nas diretrizes do W3C. O nível de prioridade 1 se refere a 

requisitos básicos tais como fornecer o equivalente “alt” ou “longdesc”, alterações de idioma 

dos documentos, se o documento pode ser lido sem a formatação da folha de estilo, 

identificar linhas e colunas que constituem os cabeçalhos, fornecer títulos para a 

identificação e navegação nos conteúdos etc. No nível de prioridade 2 são acumulados os 

pontos de verificação de prioridade 1 mais outro 30 pontos de verificação exemplo: verificar 

se as combinações de cores de fundo e do texto fornecem contraste suficiente para pessoas 

que tenham dificuldades na percepção das cores, usar folhas de estilo para controlar os 

elementos na página, usar elementos de cabeçalho para deixar clara a estrutura do 

documento, fazer o uso correto dos elementos HTML etc. O nível de verificação de 

prioridades 3 é composto por 19 pontos, que só são validos se também forem cumpridos os 

de prioridade 1 e 2. A exemplo temos: criar uma seqüência lógica de tabs para percorrer 

links, formulários e objetos, sumário para as tabelas, definir teclas de atalho para os links 

importantes etc. 
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Observamos inconsistências comuns entre as interfaces avaliadas. O número de erros 

foi maior numa do que em outra devido a repetição das ocorrências. Na tabela 5 referente 

ao site da UFPE por exemplo encontramos 71 ocorrências, o maior número, de um erro 

simples dado pela abertura ou fechamento de tags de forma errada ou tags sem abertura ou 

fechamento. É um erro muito simples de sintaxe que pode ser resolvido com um pouco de 

atenção ao se escrever o código HTML, a falta do atributo “alt” para as imagens. Erros 

também encontrados pelo daSilva só que em menores quantidades na tabela 7. O W3C 

também possui uma ferramenta de verificação de conformidade para o CSS, que encontrou 

uma quantidade de erros igual para os sites da UFPE e UFRPE. Os erros descritos na 

tabela 6 foram relacionados ao uso de propriedades CSS não reconhecidas, erro na sintaxe 

de algumas propriedade e valores. Erros muito simples, mas que invalidam o código e 

muitas vezes pode dificultar o acesso aquele conteúdo por determinados grupos de 

usuários, esse problema também poderia ser resolvido com um pouco mais de atenção a 

escrita e sintaxe do código e um pouco de estudo as regras do CSS. 

 

Pudemos verificar que o site da APADA, que foi escolhida como interface com 

acessibilidade, teve uma quantidade de erros muito menor que os da UFPE e UFRPE 

perante as ferramentas de verificação. Mas uma vez os erros encontrados são comuns das 

outras interfaces avaliadas, a exemplo temos erros de abertura e fechamento de forma 

errada para algumas tags na tabela 11, que também é facilmente resolvido com um pouco 

mais de atenção na hora de escrever o código. 

 

Conforme podemos observar nos gráficos das Figuras 35, 36 e 37 (as figuras 35, 36 e 37 

são gráficos dispostos em formato de pizza 3D não seccionada, com predominância das 

cores vermelha para quantidade maior de erros, laranja para intermediaria  e amarela para a 

menos grave), através da ferramenta de verificação HTML do W3C, pode ser observado na 

Figura 34 que 62% dos erros encontrados, foram maiores no site da UFPE do que nos 

outros websites avaliados.  
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Verificação HTML W3C

62%

36%

2%

Erros  W3C HTML UFPE

Erros  W3C HTML UFRPE

Erros  W3C HTML APADA

 
Figura 35 – Gráfico resultado da avaliação semi-automática feita pelo validador W3C a nível HTML 

 
Utilizando-se a ferramenta de validação CSS do W3C, observou-se (a Figura 36 

representa um gráfico 3D em forma de pizza não seccionada, onde na cor vermelha temos 

UFPE e UFRPE dividindo a mesma quantidade de erros de CSS, enquanto a APADA não 

apresentou erros) um quantitativo de erros equilibrado e bem menor comparados aos de 

HTML, tendo a UFPE e UFRPE apenas 5 erros de CSS e a APADA nenhum erro 

encontrado. 

 

Verificação CSS W3C

50%50%

0%

Erros W3C CSS UFPE

Erros W3C CSS UFRPE

Erros W3C CSS APADA

 
Figura 36 – Gráfico resultado da avaliação semi-automática feita pelo validador W3C a nível CSS 

 
Através da verificação feita pelo validador DaSilva (Figura 37 mostra uma inversão de 

papeis, tendo a UFRPE em vermelho com maior número de erros, seguidos pela UFPE em 

laranja e a APADA em amarelo. Todos disposto no mesmo gráfico no formato pizza 3D), 

que tem como base as diretrizes do e-MAG Governo Eletrônico, pudemos perceber que 

dentro dos seus pontos de verificação ainda temos a UFPE com 69% dos erros, seguida da 

UFRPE com 29% e APADA com 2%. 
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Verificação DaSilva

29%

69%

2%

Erros DaSilva UFPE

Erros DaSilva UFRPE

Erros DaSilva APADA

 
Figura 37 – Gráfico resultado da avaliação semi-automática feita pelo validador DaSilva 

 
A verificação, feita com as ferramentas semi-automáticas demonstra algumas 

divergências quanto à quantidade de erros encontradas.  A ferramenta de avaliação do W3C 

aponta para a UFPE 174 erros no seu HTML, enquanto que a ferramenta DaSilva 56 erros. 

Já no site da UFRPE foram apontados 99 erros pelo W3C e pelo DaSilva os papeis se 

invertem e a UFRPE passa a apresentar mais erros. No site da APADA verificou-se a 

ocorrência de poucos erros, 5 pelo W3C e  4 pelo DaSilva. A APADA apresentou a menor 

divergência entre os resultados das verificações das ferramentas e a menor quantidade de 

erros. 

5.2 Avaliação de websites por heurística 
 

No primeiro processo de avaliação utilizamos três ferramentas de validação semi-

automáticas, que fazem uma avaliação de acessibilidade de acordo com as recomendações 

do W3C e Governo Eletrônico. 

 

Para a segunda etapa de avaliação de acessibilidade foram utilizados os princípios 

heurísticos de Nielsen (NIELSEN, 2009), aplicados nas mesmas interfaces utilizadas 

anteriormente.  

 

Cada interface foi avaliada por um número de três avaliadores. Os avaliadores foram 

escolhidos de acordo como alguns critérios:  

1. Formação em design ou webdesign, de nível superior ou pós-graduado; 

2. Conhecimento das linguagens HTML e CSS; 

3. Conhecimentos metodológicos de design; 
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4. Familiaridade e uso de múltiplos navegadores (Firefox, Iexplorer, Safári, Opera e 

Chrome); 

5. Pesquisadores na área de acessibilidade e usabilidade; 

6. Familiaridade com o uso de tecnologias assistivas para o sujeito cego 

 

Para avaliar as interfaces, os especialistas receberam uma planilha de avaliação (ver 

apêndice C) que foi construída em conformidade com o que Nielsen propõe nos seus dez 

princípios heurísticos. As avaliações foram feitas de maneira individual, sem que os 

avaliadores tivessem contato uns com os outros. Cada avaliador foi instruído a classificar as 

interfaces utilizando com instrumento básico avaliador: as heurísticas de Nielsen e seu 

repertório de conhecimentos com relação a design, ergonomia, usabilidade e acessibilidade. 

Os dados obtidos pelos avaliadores, foram posteriormente inseridos nas planilhas de 

avaliação, de acordo com os níveis de gravidade descritos na Tabela 13 logo abaixo. 

 

Nível de gravidade Descrição 

0 – sem importância Não é encarado necessariamente como um problema de 

usabilidade, não afeta a operação da interface. 

1 – Superficial  Problema estético. Não necessita ser corrigido, a menos que haja 

tempo disponível, não há uma necessidade imediata para solução. 

2 – Simples  Problema menor de usabilidade. Baixa prioridade para sua correção, 

pode ser reparado. 

3 – Grave  Problema maior de usabilidade. Alta prioridade para a sua correção, 

deve ser reparado. 

4 – Catastrófico  Catástrofe de usabilidade, imperativo corrigi-lo o mais rápido 

possível, deve ser reparado de qualquer forma. 

Tabela 13 – Níveis de gravidades encontrados em interfaces 
 

Nas Tabelas de 14 a 22, encontraremos os resultados da avaliação heurística feita nas 

interfaces sem o uso de tecnologia assistiva. Cada avaliador examinou os três websites em 

questão. 

5.2.1 Avaliação heurística do website da UFPE 
 
Avaliador nº.1 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.ufpe.br/ufpenova Sem importância: 0 
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Inspetor: 1 Superficial: 1 

Ambiente: Windows XP Simples: 7 

Navegador: Google Chrome  Grave: 10 

Data da realização: 14/12/2009 Catastrófico: 0 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística desobedecida Criticidade 

Página Inicial O “Veja Mais” de eventos e 
notícias é um minúsculo “+” 
do lado oposto ao título e o 
link está apenas no “+”. 

Diálogos simples e naturais 

Superficial 

Página Inicial > 
Outras páginas 

O link “Página Inicial” não 
possui o mesmo caminho em 
todas as páginas. Ele 
encaminha para “homes” 
diferentes, em alguns casos. 

.Diálogos simples e naturais; 

.Falar a linguagem do 
usuário; 
.Minimizar a sobrecarga de 
memória do usuário; 
.Consistência. 

Grave 

Página Inicial > 
Centros 

O marcador vermelho do 
menu superior não se coloca 
sobre a opção de “Centros”. 

.Diálogos simples e naturais 

.Consistência 

.Feedback 
Simples 

Página Inicial > 
Órgãos 
Suplementares 

O marcador vermelho do 
menu superior não se coloca 
sobre a opção de “Órgãos 
Suplementares”. 

.Diálogos simples e naturais 

.Consistência 

.Feedback Simples 

Página Inicial > 
UFPE Digital 

Não há maneira de voltar ao 
site. 

.Feedback; 

.Minimizar a sobrecarga de 
memória do usuário; 
.Falar a linguagem do 
usuário; 
.Diálogos simples e naturais; 
.Saídas claramente 
marcadas; 
.Atalhos. 

Grave 

Página Inicial As versões Inglesas e 
Espanholas não funcionam 
em nenhuma seção. 

Diálogos simples e naturais 
Simples 

Tabela 14 – Avaliação heurística UFPE realizada pelo avaliador 1 
 
Avaliador nº.2 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.ufpe.br/ufpenova Sem importância: 0 

Inspetor: 2 Superficial: 0 

Ambiente: Windows XP Simples: 3 

Navegador: Firefox  Grave: 13 

Data da realização: 18/12/2009 Catastrófico: 3 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Página inicial São muitas opções de menu, tem 
um superior, dois laterais e ainda 
os utilitários, há uma demora em 
reconhecer a busca no site. 

Diálogos simples e 
naturais e minimizar a 
sobrecarga de memória 
do usuário 

Grave 
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Existe também mais um menu na 
parte inferior em forma de 
combobox que aumente mais 
ainda a complexidade de decidir 
por onde começar, levei mais de 
30 segundo para decidir onde 
encontrar o centro acadêmico 
que desejava. O modelo mental 
do usuário não deveria ser tão 
sobrecarregado. 

Páginas internas As páginas internas são 
totalmente diferentes da home, 
com um menu do lado esquerdo 
diferente do anterior com novos 
links, até as cores de fundo são 
diferente, dando a impressão de 
estar em outro site. 

Minimizar a sobrecarga 
de memória do usuário 

Grave 

Páginas internas Os ícones PDF, Imprimir e e-mail 
poderiam ter uma mensagem 
mais clara para o usuário e não 
simplesmente um nome, poderia 
ter algo que passasse mais idéia 
do que é a função do ícone. 

Falar a linguagem do 
usuário 

Simples 

Todas as páginas Os links inglês e espanhol além 
de não transmitirem uma 
mensagem clara de que são para 
mudar o idioma da página, não 
funcionam. 

Falar a linguagem do 
usuário, prevenir erro e 
feedback Grave 

Todas as páginas O link UFPE DIGITAL leva a uma 
página que não tem ligação com 
as demais páginas. Para voltar só 
tem a opção do navegador. 

Feedback, prevenir erros 
e atalhos. Catastrófico 

Todas as páginas A busca usa o mecanismo do 
google e resultado vem numa 
interface diferente das demais, 
mais uma vez o usuário sendo 
obrigado a utilizar o atalho de 
voltar do navegador. 

Feedback, prevenir erros, 
atalhos e saídas 
claramente marcadas. Grave 

Todas as páginas O utilitário mapa do site não 
passa de uma lista de links. 

Ajuda e documentação. Grave 

Páginas internas O breadcrumb está tão apagado 
com uma fonte tão pequena que 
demora-se um certo tempo para 
perceber que ele está lá. 

Diálogos simples e 
naturais. Simples 

Todas as páginas Quando se passa o mouse sobre 
os links do menu superior, 
acende um hover vermelho que 
seria interessante estar aceso 
marcando a sessão em que o 
usuário de encontra. 

Feedback, prevenir erros. 

Grave 

Todas as páginas Fora o breadcrumb não existem 
outras saídas a navegação. 

Saídas claramente 
marcadas. Simples 

Tabela 15 – Avaliação heurística UFPE realizada pelo avaliador 2 
 
Avaliador nº.3 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco Qtd Heurísticas desobedecidas 
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URL: www.ufpe.br/ufpenova Sem importância: 0 

Inspetor: 3 Superficial: 0 

Ambiente: Windows Vista Simples: 0 

Navegador: Google Chrome  Grave: 2 

Data da realização: 16/12/2009 Catastrófico: 0 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Página Inicial Páginas com layouts completamente 
diferentes (Home, UFPE digital e demais 
páginas internas) forçando o usuário a 
aprender a navegar no "novo site" 
quando clica em alguma seção do menu 
principal. 

Consistência 

Grave 

Páginas Internas O menu aberto na esquerda são longos, 
mas não possuem qualquer ordem lógica 
de seus links, nem agrupamentos, 
fazendo com o que o usuário perca mais 
tempo procurando o que deseja. 

Feedback 

Grave 

Tabela 16 – Avaliação heurística UFPE realizada pelo avaliador 3  

5.2.2 Avaliação heurística do website da UFRPE 
 
Avaliador nº.1 

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.ufrpe.br Sem importância: 1 

Inspetor: 1 Superficial: 3 

Ambiente: Windows XP Simples: 2 

Navegador: Google Chrome  Grave: 9 

Data da realização: 04/11/2009 Catastrófico: 0 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Página Inicial Os ícones em flash não possuem 
navegação com a utilização dos outros 
botões do mouse. 

Atalhos. Sem 
importância 

Todas as internas Não há opção para exportar as 
informações como PDF ou imprimir. 

Diálogos simples e 
naturais. Superficial 

Página Inicial Select de “Destaques governamentais” 
sem contraste com o fundo. 

Falar a linguagem do 
usuário; 
Diálogos simples e 
naturais; 

Superficial 

Página Inicial > 
Ouvidoria 

Não há como voltar à página inicial. Feedback; 
Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário; 
Falar a linguagem do 
usuário; 
Diálogos simples e 
naturais; 

Grave 
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Saídas claramente 
marcadas; 
Atalhos. 

Página Inicial > Lista 
Telefônica 

Muita informação escondida, muitos 
sub-menus. 

Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário; 
Falar a linguagem do 
usuário; 
Diálogos simples e 
naturais. 

Grave 

Página Inicial > 
Administração > 
Unidades 
Acadêmicas > 
Estações Avançadas 

O menu interno não é explícito. Falar a linguagem do 
usuário; 
Diálogos simples e 
naturais. 

Simples 

Tabela 17 – Avaliação heurística UFRPE realizada pelo avaliador 1 
 
Avaliador nº.2 

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco Qtd Heurísticas 
desobedecidas 

URL: www.ufrpe.br Sem importância: 0 

Inspetor: 2 Superficial: 2 

Ambiente: Windows XP Simples: 7 

Navegador: Firefox  Grave: 10 

Data da realização: 05/11/2009 Catastrófico: 10 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Na maioria das 
páginas 

Deve-se manter uma mesma unidade 
nas páginas, algumas páginas possuem 
voltar outras não. Algumas páginas 
possuem uma caixa arredondada acima 
do título da seção com um link dentro 
que não passa a idéia de link. Essa falta 
de organização confunde a cabeça do 
usuário. 

Consistência, 
feedback, diálogos 
simples e naturais. 

Grave 

Na maioria das 
páginas 

Falta uma definição melhor do que é 
link, título, subtítulo, texto comum e 
seguir um padrão não misturando as 
formatações, ajudaria bastante no 
modelo mental do usuário. 

Consistência. 

Simples 

Na maioria das 
páginas 

Textos muito extensos, não possuem 
zona de salto, a navegação muitas 
vezes fica limitada a raros links voltar no 
HTML, utilização do menu lateral e a 
navegação do Browser. O uso de um 
breadcrumb e um mapa do site ajudaria 
bastante. 

Feedback, atalhos 
e saídas 
claramente 
marcadas. Grave 

Institucional > 
cooperação 
internacional 

É uma página com uma estrutura de 
navegação totalmente diferente das 
demais, o que força o usuário a 
reaprender a utilizar o site. 

Prevenir erros, 
Boas mensagens 
de erros. Catastrófico 

Institucional > Outra página com estrutura totalmente Prevenir erros, Catastrófico 
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ouvidoria diferente das demais, em que a única 
opção de voltar é através do navegador. 

Boas mensagens 
de erros, 
Feedback. 

Todas as páginas O menu lateral poderia ser mais 
objetivo, sem tantos links 
desnecessário, poderia ser feito um 
trabalho de reorganização da arquitetura 
da informação do site. 

Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do 
usuário. 

Superficial 

Todas as páginas A tela de “Lula Cardoso” é linkada para 
uma página, só que o usuário só 
percebe depois que executa a ação de 
clicar no banner, a tela traz muito mais a 
idéia de algo ilustrativo não de um 
conteúdo. 

Prevenir erros, 
Mensagens 
simples e naturais. Simples 

Todas as páginas A busca é ineficiente, traz resultados 
estranhos e não o que foi pedido. 

Prevenir erros, 
Boas mensagens 
de erros. 

Catastrófico 

Todas as páginas A página é muito estreita, causando um 
desconforto visual. 

Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do 
usuário. 

Superficial 

Multimídia > fotos O lightbox da galeria de fotos não 
possui uma navegação, o usuário tem 
que fechar a foto e abrir outra. 

Prevenir erros, 
Boas mensagens 
de erros, 
Feedback, Saídas 
claramente 
marcadas. 

Grave 

Multimídia > vídeos Os vídeos não funcionam. Prevenir erros, 
Boas mensagens 
de erros, 
Feedback. 

Catastrófico 

Todas as páginas O usuário precisa ser informado que 
para ir a página principal precisa clicar 
no logo da universidade. 

Prevenir erros, 
Boas mensagens 
de erros, 
Feedback. 

Simples 

Todas as páginas Faltam tratar algumas páginas para que 
utilizem urls amigáveis. 

Falar a linguagem 
do usuário. Superficial 

Todas as páginas Breadcrumb e mapa do site facilitariam 
a navegação do usuário 

Ajuda e 
documentação. Simples 

Tabela 18 – Avaliação heurística UFRPE realizada pelo avaliador 2 
 
Avaliador nº.3 

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco Qtd Heurísticas 
desobedecidas 

URL: www.ufrpe.br Sem importância: 0 

Inspetor: 3 Superficial: 0 

Ambiente: Windows Vista Simples: 6 

Navegador: Google Chrome  Grave: 1 

Data da realização: 07/11/2009 Catastrófico: 0 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Página Inicial Um conteúdo grande demais para ser Diálogos simples Simples 
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absorvido pelo usuário é apresentado no 
site principal. Na maioria dos casos deve-
se levar mais de 10 segundos pra 
identificar a opção desejada, 
principalmente porque existem vários 
atrativos desviando a atenção do usuário. 

e naturais / 
Minimizar 
sobrecarga de 
memória no 
usuário 

Todas as páginas 
acessadas pelo 
menu à esquerda 

A ausência de um breadcrumb, botão de 
voltar ou recurso semelhante inviabiliza 
que o usuário aborte sua caminhada na 
navegação e volte à página anterior. 

Saídas 
claramente 
marcadas Simples 

Pagina Inicial -> 
Multimídia -> Galeria 
de Fotos 

O título da página aberta (Galeria de 
Fotos) é diferente do indicado no Menu 
(Fotos). Induzindo o usuário a sentir-se 
momentaneamente perdido. 

Consistência 

Grave 

Pagina Inicial Devido a sobrecarga informacional é 
possível que o usuário perca o foco de 
sua navegação. 

Feedback 
Simples 

Página Inicial -> 
Institucional -> Portal 
do Aluno 

Três dentro dessas páginas, próximos um 
do outro, porém com cores e formatos 
diferentes. Não existe uma padronização 
do que venha a ser um link no texto. 

Consistência 

Simples 

Todas as páginas 
acessadas pelo 
menu à esquerda 

As páginas estão agrupadas por 
categorias, como subpáginas da 
Categoria (exemplo, Galeria de Fotos 
está na categoria ou "grupo" Multimídia). 
Entretanto no título da página aberta não 
aparece em que categoria o usuário está. 
Com páginas de rolagem compridas é 
possível a não imediata localização do 
usuário após algum tempo lendo textos e 
rolando a página. 

Feedback 

Simples 

Tabela 19 – Avaliação heurística UFRPE realizada pelo avaliador 3 

5.2.3 Avaliação heurística do website da APADA 
 
Avaliador nº.1 

APADA – Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Auditivos do DF 

Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.apadadf.org.br Sem importância: 0 

Inspetor: 1 Superficial: 2 

Ambiente: Windows XP Simples: 10 

Navegador: Internet Explorer  Grave: 0 

Data da realização: 04/11/2009 Catastrófico: 11 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Página Inicial Um dos títulos, "Últimos 
Comentários", está fora de uma 
área com contraste, tornando 
difícil a leitura. 

Diálogos simples e 
naturais. Simples 

Página Inicial (Todas 
as páginas) 

Informações de "Registro" e 
"Cadastro" estão escondidas no 
rodapé da página. 

Diálogos simples e 
naturais; 
Minimizar a sobrecarga 

Simples 
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de memória do usuário; 
Falar a linguagem do 
usuário. 

Página Inicial > 
Estatuto 

Leitura de LIBRAS, ícone de 
gestos, não funciona em seção 
nenhuma. O serviço está 
indisponível e o site continua 
indicando como 
desconhecimento de uso do 
usuário. Depois da 8ª tentativa o 
site exibiu como "Serviço 
Indisponível". 

Consistência; 
Boas mensagens de erro; 
Prevenir erros; 
Ajuda e documentação. 

Catastrófico 

Página Inicial > 
Estatuto 

Versão para PDF e impressão só 
estão disponíveis no fim do 
documento. 

Diálogos simples e 
naturais; 
Prevenir erros. 

Simples 

Página Inicial > 
Serviços 

Versão para impressão só está 
disponível no fim do documento. 

Diálogos simples e 
naturais; 
Prevenir erros. 

Superficial 

Página Inicial > 
Doações 

O link de “Doações” do menu 
principal, no topo do site, está 
como âncora para a seção de 
doações. O alinhamento fica de 
tal forma que o usuário pode não 
ver as informações acima daquilo 
e não encontrar o que procura. 

Diálogos simples e 
naturais; 
Falar a linguagem do 
usuário; 
Minimizar a sobrecarga 
de memória do usuário; 
Consistência. 

Simples 

Página Inicial > 
Contato 

Links com caminhos errados. O 
ícone que faz referência à home 
do site informa que o usuário já 
se encontra na Página Inicial e 
encaminha para a página de 
Contato. O ícone que levaria à 
página de Contato, leva para fora 
do site informando um erro de 
caminho e a seta de “voltar” do 
navegador não levou de volta ao 
site. O ícone de ajuda não levou 
a página nenhuma. 

Diálogos simples e 
naturais; 
Minimizar a sobrecarga 
de memória do usuário; 
Consistência; 
Saídas claramente 
marcadas; 
Boas mensagens de erro; 
Prevenir erros; 
Ajuda e documentação. 

Catastrófico 

Tabela 20 – Avaliação heurística APADA realizada pelo avaliador 1 
 
Avaliador nº.2 

APADA – Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Auditivos do DF 

Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.apadadf.org.br Sem importância: 0 

Inspetor: 2 Superficial: 0 

Ambiente: Windows XP Simples: 2 

Navegador: Firefox  Grave: 4 

Data da realização: 05/11/2009 Catastrófico: 5 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Todas as páginas O player de libras não funciona. Prevenir erros, boas 
mensagens de erro Catastrófico 

Todas as páginas Nenhuma dos sete itens do menu Minimizar sobrecarga de Catastrófico 
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principal possui unidade, todas as 
páginas são diferentes, o que 
prejudica muito o modelo mental 
do usuário. 

memória do usuário, 
Consistência, diálogos 
simples e naturais 

Todas as páginas As páginas não possuem 
breadcrumb, mapa do site ou 
outro elemento que facilite a 
navegação, deixando somente o 
menu superior como única opção 
de navegação. 

Saídas claramente 
marcadas, atalhos 

Grave 

Todas as páginas Os botões se confundem com 
itens de menu. 

Consistência Simples 

Todas as páginas Não há diferenciação entre o que 
é link e texto comum. 

Consistência Simples 

Todas as páginas Devido ao grande número de 
páginas diferentes e a confusão 
sobre o que é texto e o que é link, 
o usuário encontra-se perdido 
sem clicando em textos que na 
realidade são links. 

Feedback, prevenir erros 

Grave 

Tabela 21 – Avaliação heurística APADA realizada pelo avaliador 2 
 
Avaliador nº.3 

APADA – Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Auditivos do DF 

Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.apadadf.org.br Sem importância: 2 

Inspetor: 3 Superficial: 1 

Ambiente: Windows Vista Simples: 1 

Navegador: Google Chrome  Grave: 2 

Data da realização: 18/11/2009 Catastrófico: 0 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Página Inicial É bastante difícil entender a arquitetura 
do site. Múltiplos menus, com 
configurações diferentes já na página 
principal, além de informações 
irrelevantes como comentários que não 
dão pra ler pois estão com o texto 
resumido. 

Diálogos simples e 
naturais 

Grave 

Todas as páginas 
acessadas pelo 
menu principal no 
topo 

Apenas a página Serviços tem o título 
correspondente ao escrito no Menu. 

Consistência 

Grave 

Pagina Inicial -> 
Galeria -> "Todos os 
álbuns" 

Muitas fotos não abrem ao serem 
clicadas ou nem aparece o preview. O 
usuário não entende se sua internet 
está lenta demais, caiu ou se o site é 
que não está carregando a foto. 

Boas mensagens de 
erro 

Superficial 

Todo o site O site é de complicada navegação e 
não oferece sitemap. 

Ajuda e 
documentação 

Sem 
importância 

Todas as páginas 
internas 

É comum o usuário se perder pois não 
existe qualquer referência sobre sua 

Feedback Simples 
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posição e os títulos das páginas não 
correspondem ao menu. Existe ainda 
uma seção institucional (sobre.php) 
que não está no menu mas num link 
embaixo de um texto no canto 
esquerdo da página principal. Enfim, 
uma bagunça. 

Todo o site Ausência de qualquer atalho, senão 
clicar na logo principal, no canto 
superior esquerdo, para voltar para 
home. 

Atalhos 
Sem 

importância 

Tabela 22 – Avaliação heurística APADA realizada pelo avaliador 3  

5.2.4 Resultados e breves considerações da avaliação heurística 
realizada 
 

Os resultados obtidos através de avaliação heurística (Tabelas de 14 a 22) apontam uma 

predominância de erros com nível de gravidade “3”. O erro de gravidade de nível “3” 

classificado como grave, diz respeito a grandes problemas de usabilidade, que por 

recomendação da heurística deve ser corrigido de imediato, pois compromete a 

acessibilidade dos sites. 

 

Podemos observar que é predominante o nível de gravidade “3” para o site da UFPE, 

considerando os gráficos das avaliações dos avaliadores 1, 2 e 3 (Figuras 38, 39 e 40 

representam a avaliação em percentuais de acordo com a avaliação dos especialistas, onde 

temos a disposição de um gráfico 3D no formato pizza não seccionado com a disposição 

das cores azul para sem importância, bege para superficial, amarelo para simples, laranja 

para grave e vermelho para catastrófico).  

 

Avaliador 1 utilizando heurística

0%

6%

39%
55%

0%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 38 – Gráfico resultado da avaliação heurística, feita pelo avaliador 1 no site da UFPE 
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Avaliador 2 utilizando heurística

0%

0%

16%

68%

16%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 39 – Gráfico resultado da avaliação heurística, feita pelo avaliador 2 no site da UFPE 

 

Avaliador 3 utilizando heurística

0%

0%

0%

100%

0%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 40 – Gráfico resultado da avaliação heurística, feita pelo avaliador 3 no site da UFPE 

 
No site da UFRPE, observa-se um aumento nos outros níveis de gravidade, mas ainda 

com predominância do nível de gravidade “3”, como dito anteriormente é considerado grave 

e por apresentar grandes problemas de usabilidade e deve ser corrigido de imediato. 

 

Observamos que para o avaliador “1” 60% das heurísticas violadas são consideradas 

graves (Figura 41 que representam a avaliação em percentuais de acordo com a avaliação 

dos especialistas, onde temos a disposição de um gráfico 3D no formato pizza não 

seccionado com a disposição das cores azul para sem importância, bege para superficial, 

amarelo para simples, laranja para grave e vermelho para catastrófico), para o avaliador “2” 
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(Figura 42 gráfico em pizza 3D com as mesmas características do anterior) há uma queda 

no número de graves que vai para 35% e um aumento significativo no número de 

catastróficas 34%. Os erros catastróficos estão classificados no nível de gravidade mais alto 

o “4” (Tabela 13), considerado como catástrofe de usabilidade e deve ser corrigido o mais 

rápido possível, deve ser reparado de qualquer forma. 

 

O avaliador “3” considera as heurísticas violadas em sua maioria como simples, com um 

número considerável de 86% (Figura 43). Os erros de violação simples estão classificadas 

no nível de gravidade “2”, que é considerado como um problema menor de usabilidade, com 

baixa prioridade para sua correção. Algo que pode ser reparado.   

 

Avaliador 1 utilizando heurística

7%

20%

13%
60%

0%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 41 – Gráfico resultado da avaliação heurística, feita pelo avaliador 1 no site da UFRPE 

 

Avaliador 2 utilizando heurística

0% 7%

24%

35%

34% Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 42 – Gráfico resultado da avaliação heurística, feita pelo avaliador 2 no site da UFRPE 
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Avaliador 3 utilizando heurística

0%

86%

14%

0%

0%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 43 – Gráfico resultado da avaliação heurística, feita pelo avaliador 3 no site da UFRPE 

 
No site da APADA, os avaliadores “1” e “2” (Figuras 44 e 45 representam a avaliação em 

percentuais de acordo com a avaliação dos especialistas, onde temos a disposição de um 

gráfico 3D no formato pizza não seccionado com a disposição das cores azul para sem 

importância, bege para superficial, amarelo para simples, laranja para grave e vermelho 

para catastrófico) apontam uma predominância de heurísticas violadas maior para o nível “4” 

considerado como catástrofe de usabilidade e que devem ser reparados de qualquer forma.  

O avaliador “3” (Figura 46 gráfico no formato pizza 3D com a mesma disposição de cores 

que os anteriores) considerou sua avaliação mais equilibrada com as heurísticas violadas.  

Avaliador 1 utilizando heurística

0% 9%

43%

0%

48%
Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 44 – Gráfico resultado da avaliação heurística, feita pelo avaliador 1 no site da APADA 

 



109 
 

Avaliador 2 utilizando heurística

0%

0%

18%

36%

46%
Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 45 – Gráfico resultado da avaliação heurística, feita pelo avaliador 2 no site da APADA 

 

Avaliador 3 utilizando heurística

33%

17%17%

33%

0%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 46 – Gráfico resultado da avaliação heurística, feita pelo avaliador 3 no site da APADA 

 

5.3 Avaliação de websites por heurística e leitor de telas 
 

Nesta terceira etapa foram aplicadas as heurísticas de Nielsen (NIELSEN, 2009), por 

meio da utilização do software leitor de telas NVDA. Utilizamos os mesmos critérios de 

seleção citados no item 5.2 deste capítulo, para a escolha dos avaliadores, só que com a 

diferença dos mesmos utilizarem o leitor de telas para navegação e aplicação das 

heurísticas. Os resultados seguem abaixo. 
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5.3.1 Avaliação heurística do websites da UFPE com uso do leitor de 
telas 

 

Avaliador nº.1 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.ufpe.br/ufpenova Sem importância: 0 

Inspetor: 1 Superficial: 0 

Ambiente: Windows XP Simples: 17 

Navegador: FireFox  Grave: 20 

Data da realização: 16/12/2009 Catastrófico: 0 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Todas as páginas Não é dividida em seção, não tem 
zona de salto. 

Atalhos, minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário, 
saídas claras 
marcadas 

Grave 

Página de notícias A seção de notícias não é indicada, 
você não sabe se realmente esta nela. 

Saídas claras 
marcadas, ajuda e 
documentação 

Grave 

Todas as páginas Não tem recurso para listar um curso, 
tem um combo, mas não tem opção 
por cursos. 

Atalhos, 
consistência Grave 

Todas as páginas Os banners não possuem descrição 
textual. 

Feedback, falar a 
linguagem do 
usuário, diálogos 
simples e naturais 

Grave 

Todas as páginas Não possuem tags de atalho. Atalhos Grave 
Todas as internas Nas internas só se mantém o primeiro 

menu o resto da estrutura muda. 
Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário, 
Consistência 

Simples 

Página principal Aparece uma mensagem de javascript 
que não faz sentido. 

Boas mensagens de 
erro Grave 

Todas as páginas Não há áudio descrição da marca. Feedback, falar a 
linguagem do 
usuário, diálogos 
simples e naturais 

Simples 

Todas as páginas Um link chamado links links sem 
descrição do seja. 

Feedback, falar a 
linguagem do 
usuário, diálogos 
simples e naturais 

Grave 

Todas as páginas Demora muito grande para achar 
informações sobre cursos da 
graduação. 

Feedback, 
consistência Simples 

Em algumas páginas Em algumas páginas não há opção de 
voltar. 

Atalhos, prevenir 
erros, saídas 
claramente 
demarcadas 

Simples 

Todas as páginas Os links poderiam ter uma descrição 
mais detalhada. 

Feedback, 
consistência Simples 
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Todas as páginas Links diferentes aparecem nas 
internas. 

Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário 

Simples 

Todas as páginas Não há lógica na navegação. Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário 

Grave 

Todas as páginas Faltam cabeçalhos para as seções. Atalhos Simples 
Todas as páginas O botão de busca não possui 

descrição textual. 
Feedback, falar a 
linguagem do 
usuário, diálogos 
simples e naturais 

Simples 

Todas as páginas Testei o fale conosco e não tive 
resposta. 

Feedback, boas 
mensagens de erro, 
prevenir erros 

Grave 

Tabela 23 – Avaliação heurística UFPE realizada pelo avaliador 1 com leitor de telas 
 
Avaliador nº.2 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.ufpe.br/ufpenova Sem importância: 0 

Inspetor: 2 Superficial: 0 

Ambiente: Windows XP Simples: 19 

Navegador: Firefox  Grave: 20 

Data da realização: 17/12/2009 Catastrófico: 4 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Página inicial O site está mais pesado no seu 
carregamento. 

Feedback Simples 

Página inicial De primeira foram encontrados links 
para tradução espanhola e inglesa, 
mas não funcionam. 

Feedback, Prevenir 
erros Grave 

Página inicial Informação inconsistente, página inicial 
zero, inviabiliza a navegação, o usuário 
não sabe o seu significado. 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, saídas 
claramente 
demarcadas, 
consistência 

Catastrófica 

Página inicial A informação não é muito clara na 
navegação dos links, o usuário fica 
sem saber se é link ou menu. 

Falar a linguagem 
do usuário Grave 

Página inicial e 
páginas internas 

Em algumas páginas não existe 
identificação de qual página o usuário 
se encontra. 

Feedback, boas 
mensagens de erro, 
prevenir erros 

Grave 

Todas as páginas Não existem cabeçalhos e seções, o 
que dificulta a navegação. Se 
existissem cabeçalhos facilitaria para o 
leitor de telas que compõe comandos 
de salto atrelados a essas tags. 

Atalhos, 
consistência, saídas 
claramente 
demarcadas 

Simples 

Páginas internas Faltam atalhos para saltar direto para 
determinados conteúdos, o que 
beneficia outros tipos de deficiência, 

Atalhos, 
consistência, saídas 
claramente 

Grave 
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que utilizam muito o teclado. demarcadas 
Todas as páginas É difícil localizar informação específica 

sobre os cursos a partir da estrutura da 
página. Não há recursos para listar 
somente os cursos. 

Feedback 

Simples 

Todas as páginas Tags estranhas (link gráfico dex opti), 
não se faz idéia do que seja. 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, prevenir 
erros 

Grave 

Todas as páginas Existe um combo com links, mais que 
não possui link para os cursos. 

Prevenir erros, 
consistência Simples 

Todas as páginas Todos os banners sem descrição 
textual. 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, feedback 

Grave 

Todas as páginas Poucos cabeçalhos de seção Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, feedback, 
atalhos 

Simples 

Todas as páginas Falta um melhor tratamento das 
mensagens javascript para que o 
usuário entender o que está 
acontecendo. 

Boas mensagens de 
erros Grave 

Todas as páginas Falta clareza nas informações (órgãos 
suplementares) 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, feedback 

Simples 

Todas as páginas Um link chamado links links não diz 
nada ao que se refere. 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, feedback 

Simples 

Página inicial Os cursos da UFPE poderiam ter um 
acesso mais fácil e rápido. 

Feedback Simples 

Todas as páginas Em algumas páginas não há como 
voltar para a página principal, a não 
ser usando recurso de voltar do 
navegador. 

Atalhos 

Simples 

Todas as páginas Os cabeçalhos não foram feios 
pensando-se em usabilidade. 

Atalhos Grave 

Todas as páginas Falta descrição textual também nos 
botões. 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, feedback 

Grave 

Tabela 24 – Avaliação heurística UFPE realizada pelo avaliador 2 com leitor de telas 
 
Avaliador nº.3 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.ufpe.br/ufpenova Sem importância: 0 

Inspetor: 3 Superficial: 0 

Ambiente: Windows Vista Simples: 0 

Navegador: Internet Explorer  Grave: 0 
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Data da realização: 15/12/2009 Catastrófico: 0 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Todas as páginas A falta de semântica no HTML 
prejudica a navegação pelo teclado 

Consistência, 
saídas claramente 
demarcadas 

Grave 

Todas as páginas Falta o descritivo das imagens “alt” Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, feedback 

Simples 

Todas as páginas As mensagens de scripting não são 
claras 

Falar a linguagem 
do usuário, prevenir 
erros, boas 
mensagens de erro 

Simples 

Todas as páginas Banners não possuem descritivo de 
imagem “alt” 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, feedback 

Simples 

Todas as páginas As imagens são simples ornatos, não 
possuem áudio descrição ex.: a logo 
da universidade 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, feedback, 
minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário 

Simples 

Todas as páginas Os links dos idiomas não funcionam Feedback, prevenir 
erros Grave 

Todas as páginas Os links das seções poderiam ter uma 
representação mais suplementar 

Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário 

Simples 

Todas as páginas Poderiam ser trabalhadas urls 
amigáveis para os links. 

Boas mensagens de 
erro, consistência, 
falar a linguagem do 
usuário 

Simples 

Algumas páginas Algumas seções não têm como voltar 
para a página anterior, com recursos 
do próprio site. 

Atalhos, feedback, 
prevenir erros, 
saídas claramente 
demarcadas 

Grave 

Todas as páginas O mapa do site não passa de uma lista 
de links, não traz as informações 
necessárias para informar e localizar 
os usuários. 

Ajuda e 
documentação, 
feedback Simples 

Tabela 25 – Avaliação heurística UFPE realizada pelo avaliador 3 com leitor de telas 
 

5.3.2 Avaliação heurística do websites da UFRPE com uso do leitor de 
telas 
 
Avaliador nº.1 

UFRPE – Universidade Federal Rural de 
Pernambuco 

Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.ufrpe.br Sem importância: 0 
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Inspetor: 1 Superficial: 0 

Ambiente: Windows XP Simples: 6 

Navegador: FireFox  Grave: 13 

Data da realização: 16/12/2009 Catastrófico: 4 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Todas as páginas Não passa idéia de que é a página da 
universidade 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário 

Catastrófico 

Todas as páginas Tela de lugar Cardoso Aires não 
entendo o contexto dela na página, 
nem que tela é 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, feedback 

Grave 

Todas as páginas Não possui atalhos para navegação Atalhos, feedback Simples 
Todas as páginas As imagens são descritas com 

linguagem técnica 
Falar a linguagem 
do usuário, diálogo 
simples e natural, 
boas mensagens de 
erro, prevenir erros 

Grave 

Todas as páginas O botão de enviar tem descrição louca Falar a linguagem 
do usuário, prevenir 
erros 

Grave 

Todas as páginas Os links não têm descrição Falar a linguagem 
do usuário Simples 

Todas as páginas A página é inacessível pelos links Prevenir erros, 
consistência Catastrófico 

Todas as páginas Não há cabeçalhos marcando seção Atalhos, saídas 
claramente 
marcadas 

Simples 

Todas as páginas Conteúdo em flash sem descrição do 
que seja mensagem de objeto clicável 

Prevenir erros, boas 
mensagens de erro, 
falar a linguagem do 
usuário 

Grave 

Todas as páginas Não possuem saltos para o conteúdo Atalhos Simples 
 Sou forçado a memorizar os caminhos 

para poder navegar 
Minimizar a sobre 
carga de memória 
do usuário 

Grave 

Tabela 26 – Avaliação heurística UFRPE realizada pelo avaliador 1 com leitor de telas 
 
Avaliador nº.2 

UFRPE – Universidade Federal Rural de 
Pernambuco 

Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.ufrpe.br Sem importância: 0 

Inspetor: 2 Superficial: 0 

Ambiente: Windows XP Simples: 0 

Navegador: FireFox  Grave: 12 

Data da realização: 17/12/2009 Catastrófico: 13 

Local do problema Problema Heurística Criticidade 
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de usabilidade desobedecida 
Todas as páginas O site não deixa clara a sua 

navegação, se são colunas ou se 
passam da direita para a esquerda 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, 
consistência, 
feedback, saídas 
claramente 
marcadas 

Catastrófico 

Todas as páginas Link gráfico index supõe ser para a 
página inicial do site 

Feedback, 
minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário 

Grave 

Todas as páginas Página "I" de conteúdo, tela de lula 
Cardoso Aires não remetem significado 
do que são 

Falar a linguagem 
do usuário, prevenir 
erros, minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário 

Grave 

Todas as páginas Caixa de pesquisa, botão com código 
não tratado, imagens sendo usadas 
como botão sem descritivo da imagem 

Prevenir erros, boas 
mensagens de erro Grave 

Todas as páginas Páginas sem identificação de que 
seção se refere 

Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, 
consistência, 
feedback 

Catastrófico 

Todas as páginas Conteúdo em flash sem descrição Falar a linguagem 
do usuário, boas 
mensagens de erro 

Grave 

Todas as páginas Textos soltos sem identificação Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário, 
prevenir erros, 
saídas claramente 
marcadas 

Grave 

Todas as páginas O usuário usa a memória 
forçadamente para poder navegar 

Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário 

Grave 

Todas as páginas Sem condições de navegação Diálogos simples e 
naturais, falar a 
linguagem do 
usuário, atalhos, 
prevenir erros 

Catastrófico 

Tabela 27 – Avaliação heurística UFRPE realizada pelo avaliador 2 com leitor de telas 
 
Avaliador nº. 3 

UFRPE – Universidade Federal Rural de 
Pernambuco 

Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.ufrpe.br Sem importância: 0 

Inspetor: 3 Superficial: 0 

Ambiente: Windows Vista Simples: 1 

Navegador: Internet Explorer  Grave: 16 



116 
 

Data da realização: 15/12/2009 Catastrófico: 14 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Todas as páginas Só sei que estou no site da 
Universidade Rural porque digitei a url 

Falar a linguagem 
do usuário, 
consistência, 
feedback, saídas 
claras e 
demarcadas, ajuda 
e documentação 

Catastrófico 

Todas as páginas Não possui cabeçalhos para os 
conteúdos 

Atalhos, saídas 
claras e 
demarcadas 

Grave 

Todas as páginas Não possui zona de salto Atalhos Grave 
Todas as páginas Não possui qualquer tipo de auxilio a 

navegação 
Atalhos, ajuda e 
documentação Catastrófico 

Todas as páginas O usuário é forçado a usar a memória 
constantemente 

Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário 

Grave 

Todas as páginas Os conteúdos em flash não possuem 
descrição 

Falar a linguagem 
do usuário, diálogos 
simples e naturais, 
boas mensagens de 
erro, prevenir erros 

Grave 

Todas as páginas As imagens não possuem descritivo de 
conteúdo 

Falar a linguagem 
do usuário, diálogos 
simples e naturais, 
boas mensagens de 
erro, prevenir erros 

Grave 

Todas as páginas As imagens são tratadas como simples 
ornatos (tela do Lula Cardoso) 

Falar a linguagem 
do usuário, diálogos 
simples e naturais,  

Grave 

Todas as páginas Os links não dizem nada a respeito do 
que são ou a navegação 

Atalhos, prevenir 
erros, boas 
mensagens de erro, 
consistência 

Catastrófico 

Todas as páginas Falta tratamento para urls amigáveis Falar a linguagem 
do usuário Simples 

Todas as páginas Os formulários não são entendíveis no 
seu tratamento 

Boas mensagens de 
erro, prevenir erros Catastrófico 

Todas as páginas Não há tratamento de áudio descrição 
para qualquer coisa 

Falar a linguagem 
do usuário, diálogos 
simples e naturais 

Grave 

Tabela 28 – Avaliação heurística UFRPE realizada pelo avaliador 3 com leitor de telas 

5.3.3 Avaliação heurística do websites da APADA com uso do leitor de 
telas 
 
Avaliador nº.1 

APADA – Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Auditivos do DF 

Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.apadadf.org.br Sem importância: 0 
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Inspetor: 1 Superficial: 0 

Ambiente: Windows XP Simples: 6 

Navegador: FireFox  Grave: 5 

Data da realização: 16/12/2009 Catastrófico: 0 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Todas as páginas Os cabeçalhos precisam ser mais bem 
definidos 

Atalhos, minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário 

Simples 

Todas as páginas Falta a informação sobre o que é a 
página 

Falar a linguagem 
do usuário, diálogos 
simples e naturais 

Simples 

Todas as páginas Sou forçado a memorizar a navegação Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário 

Grave 

Todas as páginas Não há descrição textual na logo Falar a linguagem 
do usuário, diálogos 
simples e naturais 

Grave 

Todas as páginas Áudio descrição das coisas Falar a linguagem 
do usuário, diálogos 
simples e naturais 

Grave 

Todas as páginas Estrutura com informações muito 
soltas 

Consistência, 
saídas claramente 
demarcadas 

Simples 

Tabela 29 – Avaliação heurística APADA realizada pelo avaliador 1 com leitor de telas 
 
Avaliador nº.2 

APADA – Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Auditivos do DF 

Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.apadadf.org.br Sem importância: 0 

Inspetor: 2 Superficial: 0 

Ambiente: Windows XP Simples: 1 

Navegador: FireFox  Grave: 7 

Data da realização: 17/12/2009 Catastrófico: 0 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Todas as páginas Logotipo da instituição falta descrição 
textual 

Falar a linguagem 
do usuário, diálogos 
simples e naturais 

Grave 

Todas as páginas Os cabeçalhos precisão de definição 
melhor para facilitar o acesso aos 
conteúdos 

Atalhos, minimizar a 
sobrecarga de 
memória do usuário, 
feedback 

Grave 

Todas as páginas Falta link de voltar em algumas seções Atalhos  Grave 
Todas as páginas Possui selos w3c, mas não parece ser 

uma página que passou por uma 
validação html 

 
 

Todas as páginas Precisa de áudio descrição para os 
elementos 

Falar a linguagem 
do usuário, diálogos Grave 
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simples e naturais 
Toas as páginas Faltam orientações melhores aos 

usuários 
Ajuda e 
documentação Simples 

Tabela 30 – Avaliação heurística APADA realizada pelo avaliador 2 com leitor de telas 
 
Avaliador nº.3 

APADA – Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Auditivos do DF 

Qtd Heurísticas desobedecidas 

URL: www.apadadf.org.br Sem importância: 0 

Inspetor: 3 Superficial: 0 

Ambiente: Windows Vista Simples: 2 

Navegador: Internet Explorer  Grave: 8 

Data da realização: 15/12/2009 Catastrófico: 0 

Local do problema 
de usabilidade 

Problema Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

Todas as páginas O site precisa de uma identificação 
mais caracterizada de seus objetivos 

Falar a linguagem 
do usuário, diálogos 
simples e naturais 

Grave 

Todas as páginas Precisa estruturar seu HTML de 
maneira mais semântica 

Prevenir erros, falar 
a linguagem do 
usuário 

Grave 

Todas as páginas Precisa fazer uso da áudio descrição  Falar a linguagem 
do usuário, diálogos 
simples e naturais 

Grave 

Todas as páginas Precisa trazer princípios de 
suplementaridade para suas imagens  

Falar a linguagem 
do usuário, diálogos 
simples e naturais 

Grave 

Todas as páginas Melhorar a forma como os atalhos 
estão dispostos e a ajuda para os 
recursos 

Atalhos, ajuda e 
documentação. Simples 

Tabela 31 – Avaliação heurística APADA realizada pelo avaliador 3 com leitor de telas 
 

5.3.4 Resultados e breves considerações da avaliação heurística 
realizada 
 

Nesta última etapa da avaliação aplicamos os mesmos 10 princípios heurísticos, só que 

com o diferencial dos avaliadores utilizarem em sua aplicação o auxílio do software leitor de 

telas NVDA. 

 

No site da UFPE observamos uma predominância de violações para os níveis “2” e “3” 

por parte do avaliador 1 (Figura 47 representam a avaliação em percentuais de acordo com 

a avaliação dos especialistas, onde temos a disposição de um gráfico 3D no formato pizza 

não seccionado com a disposição das cores azul para sem importância, bege para 

superficial, amarelo para simples, laranja para grave e vermelho para catastrófico). Quanto 
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aos avaliadores 2 e 3 (Figuras 48 e 49 representam a avaliação em percentuais de acordo 

com a avaliação dos especialistas, onde temos a disposição de um gráfico 3D no formato 

pizza não seccionado com a disposição das cores azul para sem importância, bege para 

superficial, amarelo para simples, laranja para grave e vermelho para catastrófico), destaca-

se uma aumento em relação ao nível “4”  considerado como catastrófico. 

 

Avaliador 1 utilizando heurística mais leitor de telas

0%

0%

46%

54%

0%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 47 – Gráfico resultado da avaliação heurística por meio de leitor de telas, feita pelo avaliador 1 no 

site da UFPE 
 

Avaliador 2 utilizando heurística mais leitor de telas

0%

0%

44%

47%

9%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 48 – Gráfico resultado da avaliação heurística por meio de leitor de telas, feita pelo avaliador 2 no 

site da UFPE 
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Avaliador 3 utilizando heurística mais leitor de telas

0%

0%

3%

52%

45%
Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 49 – Gráfico resultado da avaliação heurística por meio de leitor de telas, feita pelo avaliador 3 no 

site da UFPE 
 

Na Avaliação da UFRPE, foi apontada predominância para os níveis de gravidade “3” e 

“4” verificados pelos avaliadores 2 e 3 (Figuras 50 e 51 representam a avaliação em 

percentuais de acordo com a avaliação dos especialistas, onde temos a disposição de um 

gráfico 3D no formato pizza não seccionado com a disposição das cores azul para sem 

importância, bege para superficial, amarelo para simples, laranja para grave e vermelho 

para catastrófico). Para o avaliador 1 foi observado um aumento nas violações simples 

(nível 2), predominância para o nível “3” acompanhado pelo “4” (Figura 50). 

 

Avaliador 1 utilizando heurística mais leitor de telas

0%

0%

26%

57%

17%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 50 – Gráfico resultado da avaliação heurística por meio de leitor de telas, feita pelo avaliador 1 no 

site da UFRPE 
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Avaliador 2 utilizando heurística mais leitor de telas

0%

0%

0%

48%

52%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 51 – Gráfico resultado da avaliação heurística por meio de leitor de telas, feita pelo avaliador 2 no 

site da UFRPE 
 

Avaliador 3 utilizando heurística mais leitor de telas

0%

0%

3%

52%

45%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 52 – Gráfico resultado da avaliação heurística por meio de leitor de telas, feita pelo avaliador 3 no 

site da UFRPE 
 

Nos resultados obtidos para a APADA, temos somente a incidência de violações de 

heurísticas simples e graves, sem registro dos demais níveis, apontados pelos avaliadores 

1, 2 e 3 (Figuras 53, 54 e 55 representam a avaliação em percentuais de acordo com a 

avaliação dos especialistas, onde temos a disposição de um gráfico 3D no formato pizza 

não seccionado com a disposição das cores azul para sem importância, bege para 

superficial, amarelo para simples, laranja para grave e vermelho para catastrófico). 
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Avaliador 1 utilizando heurística mais leitor de telas

0%

0%

55%

45%

0%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 53 – Gráfico resultado da avaliação heurística por meio de leitor de telas, feita pelo avaliador 1 no 

site da APADA 
 

Avaliador 2 utilizando heurística mais leitor de telas

0%

0%

13%

87%

0%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 54 – Gráfico resultado da avaliação heurística por meio de leitor de telas, feita pelo avaliador 2 no 

site da APADA 
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Avaliador 3 utilizando heurística mais leitor de telas

0%

0%

20%

80%

0%

Sem importância
Superficial
Simples
Grave
Catastrófico

 
Figura 55 – Gráfico resultado da avaliação heurística por meio de leitor de telas, feita pelo avaliador 3 no 

site da APADA 
 

5.4 Lições aprendidas e recomendações as interfaces 
 

Com base nos dados apresentados e nos resultados parciais obtidos pela avaliação 

através de diferentes meios propostos, pudemos estabelecer que os métodos citados 

quando aplicados individualmente não são totalmente satisfatórios, mais que quando 

combinados conseguem trazer resultados muito mais ricos em termos de contribuições nas 

melhorias da acessibilidade de websites. 

 

Para este estudo de caso utilizamos diferentes instrumentos e métodos que fossem de 

rápida e simples aplicação, consequentemente de baixo custo e que tivessem a mesma 

eficiência de métodos tradicionais para avaliação de interface. Por isso optamos por utilizar 

os instrumentos baseados nas recomendações do W3C/WAI e Governo Eletrônico (através 

do e-MAG). A intenção foi mostrar os diferentes resultados e a contribuição trazida por eles, 

nas formas e questões referentes à avaliação ergonômica no que visa acessibilidade e 

desenho universal, para proporcionar melhorias na forma como é avaliada a acessibilidade 

dos websites. 

 

O experimento fez uso de três interfaces, websites para a avaliação. Das quais duas 

foram desenvolvidas sem preocupações aparentes em prover acessibilidade e uma 

categorizada como uma interface acessível.  
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Submetemos as três interfaces a analise por meio de mecanismo semi-automático de 

avaliação, que apresentou resultados bem significativos. Verificou-se que nesta primeira 

etapa da avaliação os sites que não possuíam requisitos básicos de acessibilidade, não 

conseguiram atingir nenhum dos níveis de prioridade estabelecidos pelo W3C/WAI.  

 

Muitos erros foram encontrados, gerados principalmente pela falta semântica com a 

estrutura HTML. Erros de abertura e fechamento de TAGS de modo incorreto, questões 

básicas como a inserção do atributo “alt” para imagens e uma boa quantidade de erros de 

sintaxe.  

 

A interface que teve preocupações básicas com acessibilidade apresentou uma 

quantidade de erros muito menor comparada às outras duas. Não foi validada por 

apresentar 5 erros no HTML Validator do W3C e 4 erros no DaSilva, bem pequenos quando 

comparados as quantidades de erros das outras interfaces, ver Tabela 32 (composta por 

três colunas, a primeira contém os sites avaliados, a segunda o erros de validação do 

W3C/WAI e a terceira os erros apontados pelo avaliador DaSilva). 

 

SITE ERROS W3C/WAI ERROS DASILVA 

UFPE 174 + 5 de CSS 56 

UFRPE 99 + 5 de CSS 133 

APADA 5 + 0 de CSS 4 

Tabela 32 – Tabela comparativa da quantidade de erros entre os websites 
 

A Tabela 32 também deixa clara a divergência de resultado entre o mecanismo do W3C 

e DaSilva e o fato de só um deles apresentar a validação do CSS. 

 

Quando partimos para a avaliação das mesmas interfaces, agora se apropriando das 

heurísticas desenvolvidas por NIELSEN (NIELSEN, 2009) para este fim. Deparamo-nos com 

questões que uma ferramenta de validação semi-automática não foi capaz de detectar, algo 

que só um especialista em meio a um vasto repertório de conhecimentos poderia ser capaz 

de apontar.  A exemplo disso podemos citar: 

• Questões relacionadas aos diferentes níveis de deficiência visual, motora, 

cognitiva etc.; 

• Cores para os graus de daltonismo; 

• Tamanhos de fontes adequados para pessoas com dificuldade em enxergar; 

• Semântica na estruturação de código para facilitar na navegação via teclado; 
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• Estruturação da malha gráfica de forma a facilitar a geração dos modelos mentais 

tanto para deficientes visuais como videntes; 

• Fazer uso dos recursos de áudio-descrição;  

• Trabalhar a complementaridade e suplementaridade das imagens, não 

simplesmente tratá-las como ornatos. 

 

Existem muitas outras questões que podemos acrescentar a lista citada, mas o que 

queremos evidenciar na verdade é que se faz necessário a intervenção de um especialista 

com as ferramentas e subsídios adequados, para se ter a percepção de que um site, 

website ou sistema web seja realmente acessível. Essa percepção é que consegue trazer 

uma riqueza de contribuições que um simples mecanismo automatizado ainda não pode. 

 

A partir do momento que submetemos às interfaces em questão a mesma avaliação 

heurística, só que desta vez com os avaliadores fazendo uso de um software leitor de telas 

(NVDA) na sua navegação, ficamos surpresos com a riqueza de detalhes que não foram 

detectados na aplicação da avaliação heurística de forma convencional. 

 

Na avaliação heurística aplicada utilizando-se o leitor de telas para a navegação foram 

encontrados problemas comuns citados pelos três avaliadores, tais como: 

• Problemas com cabeçalhos de conteúdo; 

• A falta de atalhos para navegação; 

• Zonas de salto; 

• Accesskeys (acesso rápido via teclado, atalhos); 

• Descrição de botões e imagens; 

• Descrição para os links de menu; 

• Descrição melhor do que é a página, de que conteúdo ou informação está se 

tratando aquele website; 

• Descrição textual para imagens, banners, flash; 

• A profunda falta de conhecimento e preocupação com áudio-descrição. 

 

Pelos resultados obtidos, mais uma vez ficou evidente que o site que propôs a 

implementar  recursos de acessibilidade, obteve uma menor incidência de erros. 

Algumas considerações podem ser atribuídas a este estudo de caso. O simples fato de 

usarmos alguma das formas de avaliação descritas isoladamente não garante 

acessibilidade.  
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A aquisição de um selo de um validador, não é atestado ou garantia que aquele site, 

website ou sistema web é acessível, os níveis de conformidade estarão muito mais 

contundentes, quando as recomendações estabelecidas foram seguidas e aplicadas de 

modo correto. 

 

A aplicação destas diferentes formas de avaliação em conjunto, é o que realmente fará 

diferença em avaliar se as páginas são realmente acessíveis. 

 

Este estudo de caso foi extremamente importante para verificar e apontar que temos 

muitos problemas na forma como as interfaces web são avaliadas e que tendo 

preocupações ergonômicas, de usabilidade e aplicando de forma não separada princípios já 

existentes HCI e desenho universal. Podemos minimizar os problemas de acesso 

encontrados por pessoas com deficiência visual as interfaces web. Que também permitirá 

acesso a pessoas com outros tipos de deficiência, pois estamos tratando de tecnologias 

assistivas que podem ser utilizadas pelos diferentes grupos em questão. 

 

Ainda a muito o que fazer, mesmo conseguindo atingir o resultado esperado para a 

pesquisa ainda não ficamos totalmente satisfeitos as regras de aplicação das heurísticas de 

usabilidade de Jakob Nielsen, acho que poderíamos ter atingido um resultado muito mais 

expressivo, se fossem utilizados um número maior que o recomendado de avaliadores, 

fazendo uma classificação, categorização e nivelamento de conhecimentos mais abrangente 

na intenção de um resultado mais rico em detalhes, onde pudéssemos trabalhar não só 

questões de acessibilidade e ergonomia, mas que pudéssemos ali compreender o contexto 

social daqueles avaliadores e como isso influencia seu trabalho. 

 

Primeiramente podemos deixar como contribuição para as três interfaces avaliadas as 

seguintes recomendações, que podem ser aplicadas comumente a todas. 

 

Deve-se existir primeiro uma mudança de paradigmas nas pessoas em especial nos 

projetistas de interface, eles precisam conhecer mais sobre as pessoas cegas, precisam 

saber de seus hábitos, dos seus costumes, do seu cotidiano e quebrar o preconceito que as 

impedem de enxergar o quanto que umas pessoa com deficiência visual pode ter uma vida 

normal. 

 

Os projetistas de interface precisam tratar o problema da deficiência fora da perspectiva 

excludente que a anos vem sendo trabalhada no Brasil e no mundo. A exclusão começa a 
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partir do momento que tentamos isolar o problema ao invés de resolvê-lo. A exemplo disso 

temos desenvolvedores que criam interfaces diferenciadas para os indivíduos com 

deficiência visual. Este ato é falho e preconceituoso, pois você está isolando o problema. O 

problema não se encontra na pessoa cega, mas sim na forma como o acesso é 

disponibilizado a ele. 

 

A interface deve ser pensada de forma a integrar, um ambiente promotor de 

acessibilidade, deve ser construída pensando-se no acesso para todos e não para um grupo 

isolado. E como podemos chegar a esse nível de acessibilidade para as páginas web? 

Bem...a resposta é muito simples, quase uma receita de bolo. 

1. Jogue fora todos os seus preconceitos com relação a deficiência visual a 

começar pela sua maneira de pensar e agir; 

2. Procure conhecer do universo da deficiência visual, sobre seus aspectos 

fisiológicos, cognitivos, tecnologia assistiva e qualquer outra coisa que possa vir a 

beneficiar seu trabalho; 

3. Ter conhecimento e dominar bem as áreas e conhecimento que envolvem e 

trabalham a interface humano-computador, quando falo isso estamos envolvendo 

a ergonomia, a usabilidade, a acessibilidade, a psicologia cognitiva, o desenho 

universal, a interação humano-computador e as legislações nacionais e 

internacionais vigentes; 

4. Trabalhar em cima de padrões e plataformas. Os padrões irão nos fornecer o 

norte do que fazer e como fazer, as plataformas serviram de base para que um 

modelo de sucesso possa ser replicado com o estabelecimento de eficiência, 

rapidez, produtividade, menos desgaste e tempo de execução. Os padrões e 

plataformas permitem fazer reuso de modelos eficazes; 

5. Seguir as recomendações e diretrizes do W3C, pois o consorcio possui uma 

vasto material rico em soluções que foram pesquisadas, fundamentadas, 

testadas e postas para uso; 

6. Ser semântico, pragmático e sistêmico na elaboração do HTML e CSS, trabalhar 

os elementos de forma que sejam usados a função que lhes foi atribuída; 

7. Tão importante quanto e até mais, tenha amor ao seu trabalho, dedique-se, 

estude, tenha amor ao seu próximo e compreenda suas necessidades para poder 

ajudar, entregue sua parcela de contribuições. 
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As interfaces das páginas da UFPE e UFRPE precisam primeiramente de um tratamento 

semântico do código HTML e CSS. Os níveis de criticidade precisam ser baixados, de que 

forma: 

• Estruturando a navegação e disposição dos elementos na página por colunas, 

pois facilitam o uso do leitor de telas; 

• Fornecer cabeçalhos HTML pois facilitam na identificação dos conteúdos; 

• Trabalhar questões simples e básicas como o uso do atributo “alt” e “longdesc”; 

• Por descritivo nos links; 

• Trabalhar urls amigáveis; 

• Criar zonas de salto para os conteúdos; 

• Recursos de alto contraste para pessoas com daltonismo; 

• Ajuda e documentação, criar mapas do site de verdade, não um amontoado de 

links sem descrição. Um mapa do site deve fornecer toda ajuda e informação ao 

usuário, desde a descrição da página a informações sobre as seções; 

• Utilizar teclas de atalho para os links principais ou mais utilizados; 

• Manter o usuário sempre informado do que está acontecendo, tratamento de 

mensagens menos técnico, mensagens simples que eles possam entender; 

• Trabalhar o descritivo das imagens, dos botões, dos banners; 

• Fazer a áudio descrição das marcas das universidades; 

• Trabalhar as imagens para que deixem de ser ornatos e passem a ser 

suplementos; 

• Diminuir a sobrecarga de memória dos usuários, facilitando seus modelos 

mentais. 

Os pontos acima são recomendações básicas para minimizar boa parte dos problemas 

de inacessibilidade das interfaces em questão, mas ainda não são suficientes para que se 

tornem acessíveis. É preciso que especialistas com base de conhecimentos relacionados a 

IHC façam uso de mecanismos de validação semi-automáticos, para verificar quais os níveis 

de conformidade precisam e pretendem contemplar, depois testar essa interface por meio 

da aplicação de heurísticas de usabilidade fazendo a navegação com um leitor de telas. 

6 CONCLUSÕES 
 

Diante das hipóteses levantadas nesta pesquisa, do referencial teórico pesquisado 

através de fundamentação teórica e dos resultados apresentados no estudo de caso, 

pudemos tirar conclusões importantes ao tema Avaliação Ergonômicas de Websites para 

uso por Pessoas com Deficiência Visual, através da Interface Humano-Computador.  
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Foi levantada a hipótese de que se adaptando princípios já existentes de HCI, pode-se 

diminuir os problemas de acesso das interfaces por pessoas deficientes visuais. Esta 

hipótese foi comprovada através da comparação dos resultados obtidos pelos mecanismos 

de avaliação semi-automática e da aplicação de heurísticas de avaliação, na qual a interface 

que atendia a princípios de HCI, no caso o site da APADA, foi mais bem avaliada. 

 

Foi demonstrado ao longo dos capítulos e principalmente no estudo de caso, que se 

avaliando os websites sobre diferentes aspectos e técnicas é possível detectar-se o porquê 

delas não serem acessíveis.  

Percebemos que os mecanismos de avaliação semi-automática não são úteis se usados 

simplesmente para atender regras de conformidades, e que existem muitas 

incompatibilidades de uma ferramenta para outra, evidenciado nos resultados das 

avaliações. Onde encontramos uma diferença grande dos erros encontrados numa mesma 

página por ferramentas diferentes. 

 

Boas contribuições foram realizadas, quando foi feita a adaptação das heurísticas de 

Nielsen, com a interpretação de especialistas utilizando uma ferramenta assistiva, o leitor de 

telas NVDA. Foi interessante pelo fato da avaliação ter sido muito mais rica. 

 

Podemos concluir que ainda a muito a ser feito, pois as barreiras não são tecnológicas e 

sim culturais. Fazemos parte de uma sociedade excludente, que mesmo quando trata de 

“acessibilidade” age de forma a excluir aqueles que precisam de uma atenção especial. A 

acessibilidade e desenho universal devem ser tratados como questões de primeira 

necessidade e não como algo que deve ser feito para cumprir a lei ou uma exigência. Deve 

ser algo feito por amor ao próximo. 

 

Com os resultados dessa pesquisa espera-se poder contribuir com a comunidade 

acadêmica e científica, servindo como base para melhoria de formas de avaliação e 

adequação de projetos que atendam não só a pessoas com deficiência visual, mas também 

contribuam para o acesso por parte de outras pessoas que também tenham necessidade.  

6.1 Limitações e recomendações para futuros trabalhos 
 

Como dito anteriormente uma das maiores limitações para o desenvolvimento de 

websites realmente acessíveis são as barreiras culturais, para se conseguir esse objetivo, 

deve-se trabalhar em conjunto governos, sociedade, deficientes e projetistas de interface. 
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Entendendo e criando adaptações de forma a incluir e não excluir. Não isolar o problema e 

sim tratar de uma solução que atenda a suas necessidades. 

 

Para categorizar a importância de se melhorar as formas de avaliação de interface, 

trabalhando a ergonomia através da interface humano-computador, seria interessante a 

construção e teste de um protótipo de website que se atende a boa parte das 

recomendações compreendidas ao longo deste trabalho. 

 

Podemos sugerir como recomendações para futuros estudos o desenvolvimento de uma 

ferramenta on-line com base fundamentada nas recomendações do W3C, com o diferencial 

que esta ferramenta seria construída através de inteligência artificial e compreenderia não 

só os aspectos técnicos de uma interface, mas também aspectos os semânticos, o que 

ajudaria bastante na sua correção e adaptação. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Declaração Universal dos Direitos Humanos 
 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada no site do Ministério da Justiça 

do Governo Federal da República Federativa do Brasil, disponibilizada em: 

http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm 

  
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS  

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da  

Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 

1948 

Preâmbulo 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da 

justiça e da paz no mundo. 

 

      Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em 

atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo 

em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a 

salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem 

comum. 

     

      Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de 

Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra 

tirania e a opressão. 

 

      Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 

nações.  

 

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos 

direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade 

de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e 

melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. 
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Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em 

cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades 

fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. 

 

     Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mis alta 

importância para o pleno cumprimento desse compromisso. 

A Assembléia  Geral proclama 
 

A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser 

atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada 

órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do 

ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção 

de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 

reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios 

Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.  

Artigo I  
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  

e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.    

Artigo II  
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, 

opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição.  

Artigo III  
Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo IV  
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos 

serão proibidos em todas as suas formas.  

 

Artigo V  
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante. 
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Artigo VI  
Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa 

perante a lei.  

Artigo  VII  
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da 

lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 

Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.  

Artigo VIII  
Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo 

para os atos que violem  os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 

constituição ou pela lei.  

Artigo IX  
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.  

Artigo X  
Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte 

de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 

fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.  

Artigo XI  
1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida 

inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 

lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as 

garantias necessárias à sua defesa.  

2.  

 Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no 

momento, não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. 

Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da 

prática, era aplicável ao ato delituoso. 

Artigo XII  
   Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou 

na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à 

proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 
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Artigo XIII  
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das 

fronteiras de cada Estado. 

2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a 

este regressar. 

Artigo XIV  
1. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar 

asilo em outros países. 

2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente 

motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e 

princípios das Nações Unidas. 

 

Artigo XV  
1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 

2.  Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito 

de mudar de nacionalidade. 

Artigo XVI  
1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer retrição de raça, 

nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma 

família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e 

sua dissolução. 

2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos 

nubentes. 

Artigo XVII  
1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Artigo XVIII  
        Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 

direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa 

religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 

coletivamente, em público ou em particular. 
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Artigo XIX  
Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 

liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações 

e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 

Artigo XX  
1. Toda pessoa tem direito à  liberdade de reunião e associação pacíficas. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Artigo XXI  
1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de sue país, 

diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 

2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 

3. A vontade do povo será a base  da autoridade do governo; esta vontade será 

expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto 

secreto ou processo  equivalente que assegure a liberdade de voto. 

Artigo XXII  
Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, 

pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e 

recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua 

dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

Artigo XXIII  
1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 

justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por 

igual trabalho. 

3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, 

que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com 

a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios 

de proteção social. 

4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para 

proteção de seus interesses. 

Artigo XXIV  
Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 

trabalho e férias periódicas remuneradas. 
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Artigo XXV  
1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 

sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 

em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 

de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. 

Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da 

mesma proteção social. 

Artigo XXVI  
1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 

nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 

obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como 

a instrução superior, esta baseada no mérito. 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 

raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 

da manutenção da paz. 

3. Os pais têm prioridade de direito n escolha do gênero de instrução que será 

ministrada a seus filhos. 

Artigo XXVII  
1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 

comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de 

seus benefícios. 

2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 

decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual 

seja autor. 

Artigo XVIII  
Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e  

liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 
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Artigo XXIV  
1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno 

desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas 

às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar 

o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de 

satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de 

uma sociedade democrática. 

3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 

contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. 

Artigo XXX  
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o 

reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer 

atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição  de quaisquer dos direitos e 

liberdades aqui estabelecidos. 
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APÊNDICE B – Heurísticas de Jakob Nielsen 
 

Os 10 princípios heurísticos elaborados por Jakob Nielsen para avaliação de usabilidade 

de um website, texto original encontrado em diversas publicações e disponível no site do 

próprio autor: http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html 

Ten Usability Heuristics 
 

These are ten general principles for user interface design. They are called "heuristics" 

because they are more in the nature of rules of thumb than specific usability guidelines.  

 

Visibility of system status  
The system should always keep users informed about what is going on, through 

appropriate feedback within reasonable time.  

 

Match between system and the real world  
The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts familiar 

to the user, rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions, making 

information appear in a natural and logical order.  

 

User control and freedom  
Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked 

"emergency exit" to leave the unwanted state without having to go through an extended 

dialogue. Support undo and redo.  

 

Consistency and standards  
Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the 

same thing. Follow platform conventions.  

 

Error prevention  
Even better than good error messages is a careful design which prevents a problem from 

occurring in the first place. Either eliminate error-prone conditions or check for them and 

present users with a confirmation option before they commit to the action.  
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Recognition rather than recall  
Minimize the user's memory load by making objects, actions, and options visible. The 

user should not have to remember information from one part of the dialogue to another. 

Instructions for use of the system should be visible or easily retrievable whenever 

appropriate.  

 

Flexibility and efficiency of use  
Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for the 

expert user such that the system can cater to both inexperienced and experienced users. 

Allow users to tailor frequent actions.  

 

Aesthetic and minimalist design  
Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every extra 

unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and 

diminishes their relative visibility.  

 

Help users recognize, diagnose, and recover from errors  
Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely indicate the 

problem, and constructively suggest a solution.  

 

Help and documentation  
Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be 

necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy to 

search, focused on the user's task, list concrete steps to be carried out, and not be too large.  

 

I originally developed the heuristics for heuristic evaluation in collaboration with Rolf 

Molich in 1990 [Molich and Nielsen 1990; Nielsen and Molich 1990]. I since refined the 

heuristics based on a factor analysis of 249 usability problems [Nielsen 1994a] to derive a 

set of heuristics with maximum explanatory power, resulting in this revised set of heuristics 

[Nielsen 1994b].  

http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html�
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APÊNDICE C – Planilha de Avaliação Heurística 

 
Planilha de Análise Heurística 

  
Qtd Heurísticas 
desobedecidas 0 

Site:   Sem importância 0 
Inspetor:    Superficial 0 
Ambiente / Browser:    Simples 0 

    Grave 0 
    Catastrófico 0 

ID Data Local do problema de 
usabilidade 

Descrição Heurística 
desobedecida 

Criticidade 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           
32           
33           
34           
35           
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APÊNDICE D – Recomendações de Acessibilidade para o Conteúdo 
Web (WCAG) 2.0  
 

Recomendação W3C de 11 Dezembro de 2008 
 

Esta versão: 
http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/ 

 

Última versão: 
http://www.w3.org/TR/WCAG20/ 

 

Versão Anterior: 
http://www.w3.org/TR/2008/PR-WCAG20-20081103/ 

 

Editores: 
Ben Caldwell, Trace R&D Center, Universidade de Wisconsin-Madison 

Michael Cooper, W3C 

Loretta Guarino Reid, Google, Inc. 

Gregg Vanderheiden, Trace R&D Center, Universidade de Wisconsin-Madison 

 

Editores Anteriores: 
Wendy Chisholm (até Julho 2006 quando estava no W3C) 

John Slatin (até Junho 2006 quando estava no Instituto de Acessibilidade da 

Universidade do Texas em Austin) 

Jason White (até Junho 2005 quando estava na Universidade de Melbourne) 

 

Recomendações WCAG 2.0 
Esta sessão é normativa. 

Princípio 1: Perceptível - A informação e os componentes da interface do usuário têm 

de ser apresentados aos usuários em formas que eles possam perceber. 

 

http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/�
http://www.w3.org/TR/WCAG20/�
http://www.w3.org/TR/2008/PR-WCAG20-20081103/�
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Recomendação 1.1 Alternativas em Texto: Fornecer alternativas em texto 

para qualquer conteúdo não textual permitindo, assim, que o mesmo possa ser alterado 

para outras formas mais adequadas à necessidade do indivíduo, tais como impressão em 

caracteres ampliados, braille, fala, símbolos ou linguagem mais simples. 

 

Conteúdo Não Textual: Todo o conteúdo não textual que é apresentado ao usuário tem 

uma alternativa em texto que serve um propósito equivalente, exceto para as situações 

indicadas abaixo. (Nível A) 

 

Controles, Entrada: Se o conteúdo não textual for um controle ou aceitar a entrada de 

dados por parte do usuário, então dispõe de um nome que descreve a sua finalidade. (Para 

obter os requisitos adicionais para controles e conteúdo que aceitam entrada de dados por 

parte do usuário, consulte a Recomendação 4.1). 

 

Mídias com base no tempo: Se o conteúdo não textual corresponder a mídia baseada 

no tempo, então as alternativas em texto fornecem, no mínimo, uma identificação descritiva 

do conteúdo não textual. (Para obter os requisitos adicionais para multimédia, consulte a 

Recomendação 1.2). 

 

Teste: Se o conteúdo não textual for um teste ou um exercício, inválidos se 

apresentados em texto, então as alternativas em texto fornecem, no mínimo, uma 

identificação descritiva do conteúdo não textual. 

 

Sensorial: Se a finalidade do conteúdo não textual for, essencialmente, criar uma 

experiência sensorial específica, então as alternativas em texto fornecem, no mínimo, uma 

identificação descritiva do conteúdo não textual. 

 

CAPTCHA: Se a finalidade do conteúdo não textual for confirmar que o conteúdo está 

sendo acessado por uma pessoa e não por um computador, então são fornecidas as 

alternativas em texto que identificam e descrevem a finalidade do conteúdo não textual, e 

são fornecidas as formas alternativas do CAPTCHA que utilizam modos de saída para 

diferentes tipos de percepção sensorial, para atender diferentes incapacidades. 

 

Decoração, Formatação, Invisível: Se o conteúdo não textual for meramente 

decorativo, for utilizado apenas para formatação visual, ou não for apresentado aos 



149 
 

usuários, então é implementado de uma forma que pode ser ignorada pelas tecnologia 

assistivas. 

 

Recomendação 1.2 Mídias com base no tempo: 
Fornecer alternativas para mídias com base no tempo. 

 

1.2.1 Apenas Áudio e apenas Vídeo (Pré-gravado):Para as mídias de apenas audio 

pré gravadas e mídias de video (sem audio) pré gravadas as regras seguintes são 

verdadeiras exceto quando a mídia de audio ou video sejam uma mídia alternativa para o 

texto e está claramente marcado como tal: (Nivel A). 

 

Apenas áudio pré-gravado: É fornecida uma alternativa para mídia baseada no tempo, 

que apresenta informações equivalentes para o conteúdo composto por apenas áudio pré-

gravado. 

 

Apenas vídeo pré-gravado: É fornecida uma faixa de áudio ou uma alternativa para 

mídia baseada no tempo, que apresenta informações equivalentes para o conteúdo 

composto por apenas vídeo pré-gravado. 

 

1.2.2 Legendas (Pré-gravadas): São fornecidas legendas para a totalidade do áudio 

pré-gravado existente num conteúdo em uma mídia sincronizada, exceto quando a mídia for, 

uma alternativa para texto e for claramente identificada como tal. (Nível A) 

 

1.2.3 Audiodescrição ou Mídia alternativa (Pré-gravada): É fornecida uma 

audiodescrição ou uma alternativa para mídia baseada no tempo para a totalidade do vídeo 

pré-gravado existente num conteúdo em mídia sincronizada, exceto quando a mídia for, uma 

alternativa em mídia para texto e for claramente identificada como tal. (Nível A) 

 

1.2.4 Legendas (Ao Vivo): São fornecidas legendas para a totalidade do áudio ao vivo 

existente num conteúdo em mídia sincronizada. (Nível AA) 

 

1.2.5 Audiodescrição (Pré-gravada): É fornecida audiodescrição para a totalidade do 

vídeo pré-gravado existente num conteúdo em mídia sincronizada. (Nível AA) 
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1.2.6 Línguagem desinais (Pré-gravada): É fornecida interpretação em liguagem de 

sinais para a totalidade do áudio pré-gravado existente num conteúdo em mídia 

sincronizada. (Nível AAA) 

 

1.2.7 Audiodescrição Extendida (Pré-gravada): Quando as pausas no áudio do 

primeiro plano forem insuficientes para permitir que as audiodescrições transmitam o sentido 

do vídeo, é fornecida uma audiodescrição extendida para a totalidade do vídeo pré-gravado 

existente num conteúdo em mídia sincronizada. (Nível AAA) 

 

1.2.8 Mídia Alternativa (Pré-gravada): É fornecida uma alternativa para mídia baseada 

no tempo para a totalidade do conteúdo existente em mídia sincronizada pré-gravada e para 

a totalidade do conteúdo multimédia composto por apenas vídeo pré-gravado. (Nível AAA) 

 

1.2.9 Apenas áudio (Ao vivo): É fornecida uma alternativa para mídia baseada no 

tempo que apresenta informações equivalentes para conteúdo composto por apenas áudio 

ao vivo. (Nível AAA) 

 

Recomendação 1.3 Adaptável: Criar conteúdos que possam ser apresentados de 

diferentes maneiras (por ex., um layout mais simples) sem perder informação ou estrutura. 

 

1.3.1 Informações e Relações: As informações, a estrutura e as relações transmitidas 

através de apresentação podem ser determinadas de forma programática ou estão 

disponíveis no texto. (Nível A) 

 

1.3.2 Sequência com Significado: Quando a sequência na qual o conteúdo é 

apresentado afeta o seu significado, uma sequência de leitura correta pode ser determinada 

de forma programática. (Nível A) 

 

1.3.3 Características Sensoriais: As instruções fornecidas para compreender e utilizar 

o conteúdo não dependem somente das características sensoriais dos componentes, tais 

como forma, tamanho, localização visual, orientação ou som. (Nível A) 

 

Nota: Para obter os requisitos relacionados com a cor, consulte a Recomendação 1.4. 

 

Recomendação 1.4 Discernível: Facilitar a audição e a visualização de conteúdos aos 

usuários, incluindo a separação do primeiro plano e do plano de fundo. 
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1.4.1 Utilização da Cor: A cor não é utilizada como o único meio visual de transmitir 

informações, indicar uma ação, pedir uma resposta ou distinguir um elemento visual. (Nível 

A) 

 

Nota: Este critério de sucesso aborda especificamente a percepção da cor. Outras 

formas de percepção são abrangidas na Recomendação 1.3, incluindo o acesso de forma 

programática à cor e a outra codificação da apresentação visual. 

 

1.4.2 Controle de Áudio: Se um som numa página Web tocar automaticamente durante 

mais de 3 segundos, deve estar disponível um mecanismo para fazer uma pausa ou parar o 

som, ou deve disponibilizar um mecanismo para controlar o volume do som, 

independentemente de todo o nível de volume do sistema. (Nível A) 

 

Nota: Uma vez que qualquer conteúdo que não cumpra este critério de sucesso pode 

interferir com a capacidade de um usuário de utilizar toda a página, todo o conteúdo da 

página Web (quer seja ou não utilizado para cumprir outros critérios de sucesso) tem de 

cumprir este critério de sucesso.  

 

1.4.3 Contraste (Mínimo): A apresentação visual de texto e imagens de texto tem uma 

relação de contraste de, no mínimo, 4.5:1, exceto para o seguinte: (Nível AA) 

 

Texto Ampliado: Texto ampliado e as imagens compostas por texto ampliado têm uma 

relação de contraste de, no mínimo, 3:1; 

 

Texto em plano Secundário: O texto ou imagens de texto que fazem parte de um 

componente de interface de usuário inativo, que são meramente decorativos, que não estão 

visíveis para ninguém, ou que são parte de uma imagem que inclui outro conteúdo visual 

significativo, não têm requisito de contraste. 

 

Logótipos: O texto que faz parte de um logótipo ou marca comercial não tem requisito 

de contraste. 

 

1.4.4 Redimensionar texto: Exceto para legendas e imagens de texto, o texto pode ser 

redimensionado sem tecnologia assistiva até 200 porcento sem perder conteúdo ou 

funcionalidade. (Nível AA) 
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1.4.5 Imagens de Texto: Se as tecnologias que estiverem sendo utilizadas puderem 

proporcionar a apresentação visual, é utilizado texto para transmitir informações em vez de 

imagens de texto, exceto para o seguinte: (Nível AA) 

 

Personalizável: A imagem de texto pode ser visualmente personalizada de acordo com 

os requisitos do usuario; 

 

Essencial: Uma determinada apresentação de texto é essencial para as informações 

que serão transmitidas. 

 

Nota: Os logotipos (texto que faz parte de um logótipo ou marca comercial) são 

considerados essenciais. 

 

1.4.6 Contraste (Melhorado): A apresentação visual do texto e imagens de texto tem 

uma relação de contraste de, no mínimo, 7:1, exceto para o seguinte: (Nível AAA) 

 

Texto Grande: O texto ampliado e as imagens de texto ampliado têm uma relação de 

contraste de, no mínimo, 4.5:1; 

 

Texto em plano Secundário: O texto ou as imagens de texto que fazem parte de um 

componente de interface de usuário inativo, que são meramente decorativos, que não estão 

visíveis para ninguém, ou que fazem parte de uma imagem que inclui outro conteúdo visual 

significativo, não têm requisito de contraste. 

 

Logótipos: O texto que faz parte de um logótipo ou marca comercial não tem requisito 

de contraste mínimo. 

 

1.4.7 Som Baixo ou Sem Som de Fundo: Para conteúdo composto por apenas áudio 

pré-gravado que (1) contenha, essencialmente, fala em primeiro plano, (2) não seja um 

CAPTCHA de áudio ou logótipo de áudio, e (3) não seja vocalização com o objetivo de ser, 

essencialmente, expressão musical, tal como cantar ou fazer batidas, no mínimo, uma das 

seguintes afirmações é verdadeira: (Nível AAA) 

 

Sem Música de Fundo: O áudio não contém sons de fundo. 

 

Desligar: Os sons de fundo podem ser desligados. 
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20 dB: Os sons de fundo têm, no mínimo, 20 decibéis a menos do que o conteúdo da 

voz em primeiro plano, com a excepção de sons ocasionais que duram apenas um ou dois 

segundos. 

 

Nota: De acordo com a definição de "decibel", o som de fundo que cumprir este requisito 

será, aproximadamente, quatro vezes mais baixo do que o conteúdo de voz em primeiro 

plano. 

 

1.4.8 Apresentação Visual: Para a apresentação visual de blocos de texto, está 

disponível um mecanismo para se obter o seguinte: (Nível AAA) 

 

1. As cores do primeiro plano e do plano de fundo podem ser selecionadas pelo usuário. 

 

2. A largura não tem mais do que 80 caracteres o 2. u glifos (40 se CJK).  

 

3. O texto não é justificado (alinhado à ambas as margens esquerda e direita). 

 

4. O espaçamento entre linhas (principal) tem, no mínimo, um espaço e meio nos 

parágrafos, e o espaçamento entre parágrafos é, no mínimo, 1,5 vezes maior do que o 

espaçamento entre linhas. 

 

5. O texto pode ser redimensionado sem tecnologia de apoio até 200 por cento, de um 

modo que o usuário não necessite efetuar um varrimento horizontal para ler uma linha de 

texto numa janela em tela cheia. 

 

1.4.9 Imagens de Texto (Sem Excepção): As imagens de texto só são utilizadas por 

questões meramente decorativas ou quando uma determinada apresentação de texto é 

essencial para a informação que está sendo transmitida. (Nível AAA) 

 

Nota: Os logótipos (texto que faz parte de um logótipo ou marca comercial) 

são considerados essenciais. 

 

Recomendação 2.1 Acessível por Teclado: Fazer com que toda a funcionalidade fique 

disponível a partir do teclado. 
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2.1.1 Teclado: Toda a funcionalidade do conteúdo é operável através de uma interface 

de teclado sem a necessidade de qualquer espaço de tempo entre cada digitação individual, 

exceto quando a função subjacente requer entrada de dados que dependa da cadeia de 

movimento do usuário e não apenas dos pontos finais. (Nível A) 

 

Nota 1: Esta exceção diz respeito à função subjacente, não à técnica de entrada de 

dados. Por exemplo, se utilizar escrita manual para introduzir texto, a técnica de entrada de 

dados (escrita manual) requer entrada de dados caminho-dependente, mas a função 

subjacente (entrada de texto) não. 

 

Nota 2: Isto não proíbe, e não deve desencorajar, a entrada de dados através do mouse 

ou outros métodos de entrada de dados em conjunto à operação com o teclado. 

 

2.1.2 Sem Bloqueio do Teclado: Se o foco do teclado puder ser movido para um 

componente da página utilizando uma interface de teclado, então o foco pode ser retirado 

desse componente utilizando apenas uma interface de teclado e, se for necessário mais do 

que as setas do cursor ou tabulação ou outros métodos de saída, o usuário deve ser 

aconselhado sobre o método para retirar o foco. (Nível A) 

 

Nota: Uma vez que qualquer conteúdo que não cumpra este critério de sucesso pode 

interferir com a capacidade de um usuário de utilizar toda a página, todo o conteúdo da 

página Web (quer seja utilizado para cumprir outros critérios de sucesso ou não) tem de 

cumprir este critério de sucesso. 

 

2.1.3 Teclado (Sem Excepção): Toda a funcionalidade do conteúdo é operável através 

de uma interface de teclado sem a necessidade de qualquer espaço de tempo entre cada 

digitação individual. (Nível AAA) 

 

Recomendação 2.2 Tempo Suficiente: Fornecer tempo suficiente aos usuários para 

lerem e utilizarem o conteúdo. 

 

2.2.1 Ajustável por Temporização: Para cada limite de tempo definido pelo conteúdo, 

no mínimo, uma das seguintes afirmações é verdadeira: (Nível A) 

 

Desligar: O usuário pode desligar o limite de tempo antes de o atingir;  

ou 
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Ajustar: O usuário pode ajustar o limite de tempo antes de o atingir, acima de um 

grande intervalo que dure, no mínimo, dez vezes mais do que a predefinição;  

ou 

Prolongar: O usuário é avisado antes de o tempo expirar e tem, no mínimo, 20 

segundos para prolongar o limite de tempo com uma simples ação (por exemplo, "pressionar 

a barra de espaços"), e o usuário pode prolongar o limite de tempo, no mínimo, dez vezes; 

ou 

Excepção em Tempo Real: O limite de tempo é uma parte necessária de um evento em 

tempo real (por exemplo, um leilão), e não é possível nenhuma alternativa ao limite de 

tempo;  

ou 

Excepção Essencial: O limite de tempo é essencial e prolongá-lo iria invalidar a 

atividade;  

ou 

Excepção de 20 Horas: O limite de tempo é superior a 20 horas. 

 

Nota: Este critério de sucesso ajuda a garantir que os usuários possam executar tarefas 

sem alterações inesperadas no conteúdo ou contexto, que são resultado de um limite de 

tempo. Este critério de sucesso deve ser considerado em conjunto com o Critério de 

Sucesso 3.2.1, que impõe limites nas alterações de conteúdo ou contexto como resultado da 

ação do usuário. 

 

2.2.2 Colocar em Pausa, Parar, Ocultar: Para informações em movimento, em modo 

intermitente, em deslocamento ou em atualização automática, todas as seguintes 

afirmações são verdadeiras: (Nível A) 

 

Em movimento, em modo intermitente, em deslocamento: Para quaisquer informações 

em movimento, em modo intermitente ou em deslocamento, que (1) sejam iniciadas 

automaticamente, (2) durem mais de cinco segundos, e (3) sejam apresentadas em paralelo 

com outro conteúdo, existe um mecanismo para o usuário colocar em pausa, parar, ou 

ocultar as mesmas, a menos que o movimento, o modo intermitente ou o deslocamento 

façam parte de uma atividade, na qual sejam essenciais;  

 

Em atualização automática: Para quaisquer informações em atualização automática, que 

(1) sejam iniciadas automaticamente e (2) sejam apresentadas em paralelo com outro 

conteúdo, exista um mecanismo para o usuário colocar em pausa, parar ou ocultar as 
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mesmas, ou controlar a frequência da atualização, a menos que a atualização automática 

faça parte de uma atividade, na qual é essencial. 

 

Nota 1: Para obter requisitos relacionados com conteúdo em modo intermitente ou em 

modo flash, consulte a Recomendação 2.3. 

 

Nota 2: Uma vez que qualquer conteúdo que não cumpra este critério de sucesso pode 

interferir com a capacidade de um usuário de utilizar toda a página, todo o conteúdo da 

página Web (quer seja ou não utilizado para cumprir outros critérios de sucesso) tem de 

cumprir este critério de sucesso. 

 

Nota 3: O conteúdo que é atualizado periodicamente pelo software ou que é transmitido 

ao agente do usuário não tem obrigação de preservar ou apresentar as informações 

geradas ou recebidas entre o início de uma pausa e a continuação da apresentação, uma 

vez que tal pode não ser tecnicamente possível e, em muitas situações, pode ser confuso 

faze-lo. 

 

Nota 4: Uma animação que ocorra como parte de uma fase de pré-carregamento ou 

situação semelhante pode ser considerada essencial se a interacção não puder ocorrer 

durante essa fase para todos os usuários e se a não indicação do progresso puder confundir 

os usuários e levá-los a pensar que o conteúdo está bloqueado ou danificado. 

 

2.2.3 Sem Temporização: A temporização não é uma parte essencial do evento ou da 

atividade apresentados pelo conteúdo, exceto para mídia sincronizada não interativa e 

eventos em tempo real. (Nível AAA) 

 

2.2.4 Interrupções: As interrupções podem ser adiadas ou suprimidas pelo usuário, 

exceto interrupções que envolvam uma emergência. (Nível AAA) 

 

2.2.5 Nova autenticação: Quando uma sessão autenticada expira, o usuário pode 

continuar a atividade sem perder dados após a nova autenticação. (Nível AAA) 

 

Recomendação 2.3 Ataques Epilépticos: Não criar conteúdo de uma forma conhecida 

que possa causar ataques epilépticos. 
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2.3.1 Três Flashes ou Abaixo do Limite: As páginas Web não incluem qualquer 

conteúdo com mais de três flashes no período de um segundo, ou o flash encontra-se 

abaixo dos limites de flash universal e flash vermelho. (Nível A) 

 

Nota: Uma vez que qualquer conteúdo que não cumpra este critério de sucesso pode 

interferir com a capacidade de um usuário de utilizar toda a página, todo o conteúdo da 

página Web (quer seja ou não utilizado para cumprir outros critérios de sucesso) tem de 

cumprir este critério de sucesso. 

 

2.3.2 Três Flashes: As páginas Web não incluem qualquer conteúdo com mais de três 

flashes no período de um segundo. (Nível AAA) 

 

Recomendação 2.4 Navegável: Fornecer formas de ajudar os usuários a navegar, 

localizar conteúdos e determinar o local onde estão. 

 

2.4.1 Ignorar Blocos: Está disponível um mecanismo para ignorar blocos de conteúdo 

que são repetidos em várias páginas Web. (Nível A) 

 

2.4.2 Página com Título: As páginas Web têm títulos que descrevem o tópico ou a 

finalidade. (Nível A) 

 

2.4.3 Ordem do Foco: Se uma página Web puder ser navegada de forma sequencial e 

as sequências de navegação afetem o significado ou a operação, os componentes que 

podem ser focados recebem o foco de uma forma que o significado e a operabilidade sejam 

preservados. (Nível A) 

 

2.4.4 Finalidade do Link (Em Contexto): A finalidade de cada link pode ser 

determinada a partir apenas do texto do link ou a partir do texto do link juntamente com o 

respectivo contexto do link determinado de forma programática, exceto quando a finalidade 

do link for ambígua para os usuários em geral. (Nível A) 

 

2.4.5 Várias Formas: Está disponível mais de uma forma para localizar uma página 

Web num conjunto de páginas Web, exceto quando a Página Web for o resultado, ou um 

passo, de um processo. (Nível AA) 
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2.4.6 Cabeçalhos e Etiquetas: Os cabeçalhos e as etiquetas descrevem o tópico ou a 

finalidade. (Nível AA) 

 

2.4.7 Foco Visível: Qualquer interface de usuário operável por teclado dispõe de um 

modo de operação, em que o indicador de foco do teclado está visível. (Nível AA) 

 

2.4.8 Localização: Está disponível informação sobre a localização do usuário num 

conjunto de páginas Web. (Nível AAA) 

 

2.4.9 Finalidade do Link (Apenas o Link): Está disponível um mecanismo para permitir 

que a finalidade de cada link seja identificada a partir apenas do texto do link, exceto quando 

a finalidade do link for ambígua para os usuários em geral. (Nível AAA) 

 

2.4.10 Cabeçalhos da sessão: Os cabeçalhos da sessão são utilizados para organizar 

o conteúdo. (Nível AAA) 

 

Nota 1: "Cabeçalho" é utilizado no seu significado geral e inclui títulos e outras formas 

para adicionar um cabeçalho a diferentes tipos de conteúdo. 

 

Nota 2: Este critério de sucesso abrange seções sobre escrita, não sobre componentes 

de interface do usuário. Os componentes de interface do usuário são abrangidos pelo 

critério de Sucesso 4.1.2. 

 

Princípio 3: Compreensível - A informação e a operação da interface de usuário têm de 

ser compreensíveis. 

 

Recomendação 3.1 Legível: Tornar o conteúdo de texto legível e compreensível. 

 

3.1.1 Linguagem da Página: A Linguagem humana pré-definida de cada página Web 

pode ser determinada de forma programática. (Nível A) 

 

3.1.2 Linguagem das Partes: A linguagem humana de cada passagem ou frase do 

conteúdo pode ser determinada de forma programática, exceto para os nomes próprios, os 

termos técnicos, palavras de idioma indeterminado e palavras ou frases que se tornaram 

parte do vernáculo do texto imediatamente circundante. (Nível AA) 
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3.1.3 Palavras Incomuns: Está disponível um mecanismo para identificar definições 

específicas de palavras ou expressões utilizadas de uma forma restrita e incomum, incluindo 

expressões idiomáticas e jargões. (Nível AAA) 

 

3.1.4 Abreviaturas: Está disponível um mecanismo para identificar a forma completa ou 

o significado das abreviaturas. (Nível AAA) 

 

3.1.5 Nível de Leitura: Quando o texto exigir uma capacidade de leitura mais avançada 

do que a educação de nível primária, após a remoção dos nomes e títulos adequados, está 

disponível conteúdo suplementar, ou uma versão que não exija uma capacidade de leitura 

mais avançada do que o ensino fundamental. (Nível AAA) 

 

3.1.6 Pronúncia: Está disponível um mecanismo para identificar a pronúncia específica 

de palavras, em que o significado das mesmas, em contexto, seja ambíguo sem saber a 

pronúncia (Nível AAA) 

 

Recomendação 3.2 Previsível: Fazer com que as páginas Web surjam e funcionem de 

forma previsível.  

 

3.2.1 Em Foco: Quando um componente recebe o foco, ele não inicia uma alteração de 

contexto. (Nível A) 

 

3.2.2 Em Entrada: Alterar a definição de um componente de interface de usuário não 

provoca, automaticamente, uma alteração de contexto, a menos que o usuário tenha sido 

avisado sobre essa situação antes de utilizar o componente. (Nível A) 

 

3.2.3 Navegação Consistente: Os mecanismos de navegação que são repetidos em 

várias páginas Web num conjunto de páginas Web ocorrem pela mesma ordem relativa à 

cada vez que são repetidos, a menos que seja iniciada uma alteração pelo usuário. (Nível 

AA) 

 

3.2.4 Identificação Consistente: Os componentes que têm a mesma funcionalidade 

num conjunto de páginas Web são identificados de forma consistente. (Nível AA) 
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3.2.5 Alteração mediante solicitação: As alterações de contexto são iniciadas apenas 

a pedido do usuário, ou está disponível um mecanismo para desativar essas alterações. 

(Nível AAA) 

 

Recomendação 3.3 Assistência de Entrada: Ajudar os usuários a evitar e corrigir 

erros. 

 

3.3.1 Identificação do Erro: Se um erro de entrada for automaticamente detectado, o 

item que apresenta erro é identificado e o erro é descrito ao usuário por texto. (Nível A) 

 

3.3.2 Etiquetas ou Instruções: Etiquetas ou instruções são fornecidas quando o 

conteúdo exigir a entrada de dados por parte do usuário. (Nível A) 

 

3.3.3 Sugestão de Erro: Se um erro de entrada for automaticamente detectado e forem 

conhecidas sugestões de correção, então as sugestões são fornecidas ao usuário, a menos 

que ponham em perigo a segurança ou propósito do conteúdo. (Nível AA) 

 

3.3.4 Prevenção de Erros (Legal, Financeiro, Dados): Para páginas Web que façam 

com que ocorram responsabilidades jurídicas ou transações financeiras para o usuário, que 

modificam ou eliminam dados controláveis pelo usuário em sistemas de armazenamento de 

dados, ou que enviem respostas de teste do usuário, no mínimo, uma das seguintes 

afirmações é verdadeira: (Nível AA) 

 

1. Reversível: Os envios de informações são reversíveis. 

Verificado: Os dados introduzidos pelo usuário são verificados e é disponibiliada uma 

oportunidade ao usuário de os corrigir. 

 

2. Confirmado: Está disponível um mecanismo para rever, confirmar e corrigir as 

informações antes de finalizar o envio. 

 

3.3.5 Ajuda: Está disponível ajuda contextualizada. (Nível AAA)  

 

3.3.6 Prevenção de Erros (Todos): Para páginas Web que exijam que o usuário envie 

informações, no mínimo, uma das seguintes afirmações é verdadeira: (Nível AAA) 

 

1. Reversível: As submissões são reversíveis. 
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2. Verificado: Os dados introduzidos pelo usuário são verificados e é disponibiliada uma 

oportunidade ao usuário de os corrigir. 

 

3. Confirmado: Está disponível um mecanismo para rever, confirmar e corrigir as 

informações antes de finalizar o envio. 

 

Princípio 4: Robusto - O conteúdo tem de ser robusto o suficiente para poder ser 

interpretado de forma concisa por diversos agentes do usuário, incluindo tecnologias 

assistivas. 

 

Recomendação 4.1 Compatível: Maximizar a compatibilidade com atuais e futuros 

agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas. 

 

4.1.1 Análise: No conteúdo implementado utilizando linguagens de marcação, os 

elementos dispõem de marcas de início e de fim completas, os elementos estão encaixados 

de acordo com as respectivas especificações, os elementos não contêm atributos 

duplicados, e todos os IDs são exclusivos, exceto quando as especificações permitem estas 

características. (Nível A) 

 

Nota: Elementos que contem tags, tanto inicial quanto final, incompletas, ou seja, falta de 

um sinal de menor ou barra invertida ou a aplicação de um atributo incorreto, são 

considerados elementos incompletos. 

 

4.1.2 Nome, Função, Valor: Para todos os componentes de interface de usuário 

(incluindo, mas não se limitando a: elementos de formulário, links e componentes gerados 

por scripts), o nome e a função podem ser determinados de forma programática; os estados, 

as propriedades e os valores que podem ser definidos pelo usuário podem ser definidos de 

forma programática; e a notificação sobre alterações a estes itens está disponível para 

agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas. (Nível A) 

 

Nota: Este critério de sucesso destina-se, essencialmente, a Autores da Web que 

desenvolvem ou criam os seus próprios componentes de interface de usuário. Por exemplo, 

os controles HTML normais já cumprem este critério de sucesso quando utilizados de 

acordo com a especificação. 
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Conformidade 
Esta sessão é normativa. 

Esta sessão apresenta os requisitos de conformidade para a versão WCAG 2.0. Fornece 

também informações sobre como apresentar reivindicações de conformidade, que são 

opcionais. Por último, descreve o que significa ser suportado por acessibilidade, visto que só 

existe conformidade se as tecnologias forem dependentes por questões de conformidade.  

Entendendo Conformidade apresentam uma explicação mais completa sobre o conceito 

"suportado por acessibilidade". 

Requisitos de Conformidade 
Para que uma página Web esteja em conformidade com a versão WCAG 2.0, devem ser 

cumpridos todos os seguintes requisitos de conformidade: 

 

1. Nível de Conformidade: Um dos seguintes níveis de conformidade deverá ser 

inteiramente cumprido. 

 

• Nível A: Para obter conformidade de Nível A (o nível mínimo de conformidade), a 

página Web cumpre todos os Critérios de Sucesso de Nível A, ou então é 

fornecida uma versão alternativa em conformidade. 

 

• Nível AA: Para obter conformidade de Nível AA, a página Web cumpre todos os 

critérios de Sucesso de Nível A e AA, ou então é fornecida uma versão alternativa 

em conformidade de Nível AA. 

 

• Nível AAA: Para obter conformidade de Nível AAA, a página Web cumpre todos 

os Critérios de Sucesso de Nível A, Nível AA e Nível AAA, ou então é fornecida 

uma versão alternativa em conformidade de Nível AAA. 

 

Nota 1: Embora só se possa obter conformidade com os níveis acima referidos, os 

autores são encorajados a comunicar (nas reivindicações) quaisquer progressos no sentido 

de cumprir os critérios de sucesso a partir de todos os níveis para além do nível de 

conformidade alcançado. 

 

Nota 2: Não recomendamos que, como regra geral, seja necessária conformidade de 

Nível AAA para sites completos, uma vez que não é possível cumprir todos os Critérios de 

Sucesso de Nível AAA para alguns conteúdos. 
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2. Páginas completas: A conformidade (e nível de conformidade) aplica-se apenas a 

página(s) Web completas, e não pode ser obtida se parte da página Web for excluída. 

 

Nota 1: Para efeitos de conformidade, as alternativas a parte do conteúdo de uma página 

são consideradas como parte integrante dessa mesma página, quando puderem ser obtidas 

diretamente a partir da página, por exemplo, uma descrição longa ou uma apresentação 

alternativa em vídeo. 

 

Nota 2: Os autores de páginas Web que não possam cumprir os requisitos de 

conformidade se o conteúdo estiver fora do seu controle, poderão apresentar uma 

Declaração de Conformidade Parcial. 

 

3. Processos completos: Quando uma página Web fizer parte de uma série de páginas 

Web que apresentem um processo (i.e., uma sequência de passos necessários para 

executar uma atividade), todas as páginas Web no processo devem estar em conformidade 

com o nível específico ou com um nível superior. (Não é possível obter conformidade com 

um determinado nível se uma das páginas do processo não estiver em conformidade com 

esse nível ou com um nível superior.) 

 

Exemplo: Uma loja online apresenta uma série de páginas que são utilizadas para 

selecionar e adquirir produtos. Todas as páginas, desde o início ao fim (checkout), cumprem 

os requisitos de conformidade, quanto à ordem, com qualquer página que faça parte do 

processo de conformidade. 

 

4. Apenas Modos de Utilizar Tecnologias Suportados por Acessibilidade: Apenas os 

modos suportados por acessibilidade para utilizar tecnologias que sejam dependentes 

podem ser utilizados, de forma a poderem cumprir os critérios de sucesso. As informações 

ou funcionalidades fornecidas de um modo que não sejam suportados por acessibilidade 

estão também disponíveis num modo suportado por acessibilidade. (Consulte as Noções 

sobre suportado por acessibilidade.) 

 

5. Não-Interferência: Caso as tecnologias sejam utilizadas de um modo que não seja 

suportado por acessibilidade, ou se não forem utilizadas em conformidade, isso não impede 

que os usuários acessem o resto da página. Além disso, a página Web, como um todo, 

continua a cumprir os requisitos de conformidade nas seguintes condições: 

1. quando uma tecnologia que não seja dependente for  ligada num agente de usuário,   
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2. quando uma tecnologia que não seja dependente for desligada num agente de usuário, e 

3. quando uma tecnologia que não seja dependente não for suportada por um agente de 

usuário . 

Além disso, os seguintes critérios de sucesso aplicam-se a todos os conteúdos da página, 

incluindo conteúdos que não são, de outra forma, dependentes para cumprir requisitos de 

conformidade, visto que o incumprimento destes requisitos poderá interferir com a utilização 

da página: 

• 1.4.2 - Controle de Áudio, 

• Sem Bloqueio de Teclado, 

• Três flashes ou Abaixo do Limite, e 

• Colocar em Pausa, Parar, Ocultar. 

 

Nota: Se uma página não estiver em conformidade (por exemplo, uma página de teste 

de conformidade ou uma página de exemplo), não poderá ser incluída no âmbito da 

conformidade ou numa reivindicação de conformidade. 

 

Para obter mais informações, incluindo exemplos, consulte as Noções sobre Requisitos 

de Conformidade.  

 

Reivindicações de Conformidade (Opcional) 
 

A conformidade é definida apenas para páginas Web. Contudo, poderá ser apresentada 

uma reivindicação de conformidade em relação a uma página, uma série de páginas ou 

múltiplas páginas Web associadas. 

 

Elementos Necessários para uma Reivindicação de Conformidade 
Não são necessárias reivindicações de conformidade. Os autores podem estar em 

conformidade com a versão WCAG 2.0 sem apresentar uma reivindicação. Contudo, caso 

exista, a reivindicação de conformidade tem de incluir a seguinte informação: 

1. Data da reivindicação 

2. Titulo das Recomendações, versão e URI , "Recomendações de Acessibilidade para o 

Conteúdo da Web 2.0 em http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/" 

3. obtido: (Níveis A, AA ou AAA) 

 

http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/�
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4. Uma breve descrição das páginas Web, como, por exemplo, uma lista de URIs em 

relação aos quais a reivindicação é feita, fazendo referência ainda a subdomínios que 

possam estar incluídos na reivindicação. 

Nota 1: As páginas Web podem ser apresentadas numa lista ou fazendo referência a 

uma expressão que descreva todos os URIs incluídos na reivindicação. 

Nota 2: Os produtos baseados na Web que não tiverem um URI antes da instalação no 

site da Web do cliente, poderão apresentar uma declaração em como o produto estará em 

conformidade quando for instalado. 

 

5. Uma lista de tecnologias de conteúdo da Web dependentes. 

Nota: A utilização de um logótipo de conformidade dará origem a uma reivindicação, que 

terá de ser acompanhada pelos elementos necessários de uma reivindicação de 

conformidade acima apresentados. 

 

Elementos Opcionais para uma Reivindicação de Conformidade  
Além dos elementos necessários para uma reivindicação de conformidade acima 

referidos, recomendamos que forneça informações adicionais ajudar os usuários. As 

informações adicionais recomendadas incluem: 

• Uma lista de critérios de sucesso para além do nível de conformidade 

reivindicado que foram cumpridos. Esta informação deve ser fornecida numa 

forma que os usuários possam utilizar, de preferência metadados em formato 

legível por máquina; 

• Uma lista de tecnologias específicas que sejam "utilizadas mas não 

dependentes."; 

• Uma lista de agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas que tenham 

sido utilizadas para testar os conteúdos; 

• Informações sobre passos adicionais executados que excedam os critérios de 

sucesso para melhorar a acessibilidade; 

• Uma versão de metadados em formato legível por máquina da lista de 

tecnologias específicas que sejam dependentes; 

• Uma versão de metadados em formato legível por máquina da reivindicação de 

conformidade. 

 

Nota 1: Para mais informações e modelos de reivindicações de conformidade, consulte 

as Entendendo Reivindicações de Conformidade. 
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Nota 2: Para mais informações sobre a utilização de metadados em reivindicações de 

conformidade, consulte as Entendendo Metadados. 

 

Declaração de Conformidade Parcial - Conteúdo de Terceiros 
Por vezes, são acrescentados conteúdos suplementares a páginas Web criadas. Por 

exemplo, um programa de correio electrónico, um blog, um artigo que permita aos usuários 

adicionar comentários, ou aplicações que suportem conteúdos introduzidos pelo usuário. 

Outro exemplo seria uma página, tal como um portal ou site de notícias, composto por 

conteúdos compilados por múltiplos autores, ou sites que introduzem automaticamente 

conteúdos a partir de outras fontes ao longo do tempo, do mesmo modo que os anúncios 

são introduzidos de forma dinâmica. 

 

Nestes casos, é impossível saber quais os conteúdos não controlados das páginas no 

momento em que são introduzidos. É importante referir que os conteúdos não controlados 

podem também afetar a acessibilidade aos conteúdos controlados. Estão disponíveis duas 

opções: A determinação de conformidade pode ser feita com base no conhecimento. Se 

uma página deste tipo for monitorada e reparada (o conteúdo que não está em 

conformidade é removido ou adaptado à conformidade) no prazo de dois dias úteis, então 

pode ser feita uma determinação ou reivindicação de conformidade, uma vez que, à 

excepção dos erros em conteúdos introduzidos a partir do exterior, que são corrigidos ou 

removidos assim que são encontrados, a página está em conformidade.  

Não é possível fazer nenhuma reivindicação de conformidade, se não for possível 

monitorar ou corrigir conteúdos que não estejam em conformidade; 

OU 

1. A "declaração de conformidade parcial" pode ser feita para uma página que não esteja 

em conformidade, mas que poderia ficar em conformidade se determinadas partes fossem 

removidas. 

 

A referência na declaração seria, "Esta página não está em conformidade, mas ficaria 

em conformidade com o nível X da versão WCAG 2.0, caso as seguintes partes procedentes 

de fontes não controladas fossem removidas." Além disso, as seguintes informações 

também se aplicam a conteúdos não controlados, apresentados na declaração de 

conformidade parcial: 

 

Conteúdo que não está sob o controle do autor. 
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Apresentado num modo que os usuários podem identificar (por ex., não podem ser 

descritos como "todas as partes que não controlamos", salvo se estiverem assinaladas 

como tal.) 

 

Declaração de Conformidade Parcial - Idioma 
Uma "declaração de conformidade parcial por motivos de idioma" pode ser apresentada 

quando a página não está em conformidade, mas estaria se existisse suporte por 

acessibilidade para todas os idiomas utilizadas na página. A referência seria, "Esta página 

não está em conformidade, mas ficaria em conformidade com o nível X da versão WCAG 

2.0, caso existisse suporte por acessibilidade para o(s) seguinte(s) idioma(s):" 
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