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Dedico este trabalho a Deus, pois “... Dele, por Ele e para Ele são todas 

as coisas. A Ele seja a glória perpetuamente! Amém.” (Romanos 11.36) 
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RESUMO 

 

A Divulgação Científica tem tomado amplitudes inéditas, de forma que os laboratórios de 

pesquisas, museus e centros de ciências atualmente não se restringem apenas a um espaço 

físico, mas também apresentam plataformas digitais de divulgação e popularização da 

Ciência. Dessa forma percebemos a necessidade desses portais científicos e de divulgação 

científica serem acessíveis para quaisquer pessoas, independente de suas limitações físicas ou 

sócio-econômica. Com isso, por meio da presente pesquisa buscamos expor de forma clara a 

importância da acessibilidade digital. Para obtermos maior compreensão do tema foram feitos 

levantamentos bibliográficos, bem como estudos detalhados da legislação em vigor que 

estabelece padrões para determinar se um site é acessível. Para este estudo, escolhemos os 

portais da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Casa da Ciência, Laboratório Interinstitucional 

de e-Astronomia (LIneA), Planetário do Rio de Janeiro,  Museu da Vida. Com o objetivo de 

verificarmos se os padrões estabelecidos pelo Modelo de Acessibilidade determinado pelo 

Governo Eletrônico (E-Mag) são seguidos utilizamos o validador automático ASES e também 

e verificamos os itens que tornam um portal acessível tais como : Contraste, Zoom, Impressão 

e  Áudio Descrição. Após nossa análise, concluímos que o site mais acessível é o da Fundação 

Oswaldo Cruz, pois possui a maioria das ferramentas necessárias para facilitar o acesso 

universal a ele. Os demais sites precisam ser otimizados em pelo menos uma das orientações 

da legislação. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade, ASES, Divulgação científica,  e-Mag,  Inclusão 
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ABSTRACT 

The Scientific Divulgation has taken unprecedented amplitudes, so that the laboratories of 

research, museums and centers of science at the moment are not restricted only to a physical 

space, but also present digital platforms of popularization and popularization of Science. In 

this way we perceive the necessity of these scientific portals and of scientific divulgation to be 

accessible to any people, regardless of their physical or socioeconomic limitations. With this, 

through the present research we seek to expose in a clear way the importance of digital 

accessibility. To get a better understanding of the topic, bibliographical surveys have been 

done, as well as detailed studies of the legislation in force that establishes standards to 

determine if a site is accessible. For this study, we chose the portals of the Oswaldo Cruz 

Foundation (Fiocruz), Casa da Ciência, Interinstitutional Laboratory of e-Astronomy (LIneA), 

Rio de Janeiro Planetarium, Life Museum. In order to verify if the standards established by 

the Accessibility Model determined by the Electronic Government (E-Mag) are followed we 

use the ASES automatic validator and also check the items that make an accessible portal 

such as: Contrast, Zoom, Print and Audio Description. After our analysis, we conclude that 

the most accessible site is the Oswaldo Cruz Foundation, because it has most of the necessary 

tools to facilitate universal access to it. The other sites need to be optimized in at least one of 

the guidelines of the legislation. 

  

Keywords: Accessibility, ASES, Scientific dissemination, e-Mag, Inclusion 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância da divulgação da ciência 

na formação dos alunos, além disso, buscamos nos limites da pesquisa discutir sobre assuntos 

referentes à promoção da acessibilidade em espaços não formais de educação.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (Brasil, 2006) é 

necessário que o aluno frequente espaços responsáveis pela divulgação da ciência, dentre 

estes podemos mencionar: museus, centros de ciência, teatros etc. Isso se deve ao fato de que 

esses ambientes possibilitam a contextualização sócio-cultural e histórica, associando ciências 

humanas a ciências da natureza, motivando a entrada dos jovens e do público em geral na 

chamada cultura científica.  

No entanto algumas cidades não possuem museus, teatros e centro de ciências, como 

por exemplo, o município de Santo Antônio de Pádua - RJ, onde estão inseridos os cursos de 

formação de professores ministrados pelo Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 

Superior (INFES- UFF).   

Para democratizar o acesso à informação a maioria dos centros de ciências buscam 

informatizar seus serviços.  Dessa forma, a maioria desses espaços conta com uma versão 

virtual onde a população pode ter acesso às suas coleções, experimentos e às pesquisas ali 

desenvolvidas.   

Pensando na universalização da informação, outro fator que nos chamou atenção foi o 

número de deficientes no Brasil, em especial, o número de cegos e surdos. Assim outro item 

importante em nosso projeto é o de pensar o quanto os portais de divulgação científica estão 

preparados para acolher o público com necessidades especiais. Dessa maneira analisaremos os 

sites através do olhar da inclusão e sob a luz da legislação vigente, visto que essas expressões 

caminham juntas, auxiliando na construção de novas noções, novas formas de agir e interagir.  

Dessa forma, o trabalho seguirá os seguintes passos: 

No Segundo Capítulo apresentaremos a definição de divulgação científica ressaltando 

a importância da mesma para a sociedade. Nesse momento apresentaremos também as 

exigências dos PCN’s sobre este tema.  Nessa perspectiva, serão expostos os dados coletados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao número da população 

portadora de alguma deficiência: física, motora ou intelectual. 

No Terceiro Capítulo, discutiremos as recomendações vigentes para que um site seja 

considerado acessível. Para isso, usaremos como base o Modelo de Acessibilidade em 

Governo Eletrônico (e-MAG) definido pelo Governo Federal. Também apresentaremos o 

processo histórico no qual ele foi criado até chegar na versão atual. 
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No Quarto Capítulo apresentaremos o Avaliador e Simulador de Acessibilidade em 

Sítios (ASES), também desenvolvido pelo Governo Federal. Este simulador avalia, de forma 

automática, se os sites atendem a legislação vigente sobre acessibilidade digital. Neste 

capítulo, explicaremos como o site avalia, simula e corrige os erros e avisos referentes à 

acessibilidade digital. 

No Quinto Capítulo apresentamos a metodologia utilizada durante a realização desse 

trabalho.  

Já no Sexto Capítulo, além de fazermos a checagem humana, exporemos a discussão 

dos resultados sobre a acessibilidade digital nos portais científicos escolhidos para serem 

analisados neste trabalho. Essa discussão será feita baseada nos resultados apresentados pelo 

ASES e pela validação humana. 

Enfim, no Sétimo Capítulo, serão apresentadas as considerações finais deste trabalho.  
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2 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E ACESSIBILIDADE 

 

A divulgação científica tem se consolidado como um campo de estudo no Brasil, 

demonstrando sua importância na sociedade atual. Dessa forma a divulgação da ciência, longe 

de designar um tipo de texto, relaciona a forma como o conhecimento científico é produzido, 

como ele é formulado e como o mesmo circula na sociedade (Silva H, 2006). 

Como afirmam Correia e Sauerwein: 

 

A Divulgação Científica (DC), enquanto gênero do discurso possui 

características próprias com relação ao tema, ao estilo e à composição. Ela está 

presente em diversos espaços sociais e meios de comunicação, como, por 

exemplo, em jornais, livros, revistas, cinema, museus, programas de TV, 

encartes de revistas, materiais paradidáticos, palestras, espetáculos teatrais, sites 

da internet, programas de rádio, etc (Correia & Sauerwein, 2017, p.01). 

 

 

Nessa perspectiva, os museus e centros de ciência e tecnologia representam o meio em 

que ocorre a contextualização sócio-cultural e histórica, associando ciências humanas às 

ciências da natureza, apresentando um enorme potencial de motivação para a entrada de 

jovens e do público em geral na cultura científica. 

É importante destacar que os clubes ou museus de ciência não podem ser visto como 

um lugar de admiração de uma parte dos esplendores das descobertas, das explorações, do 

mundo natural, ou seja, um espaço de contemplação passiva do esplendor da ciência. Se antes 

o visitante era considerado um receptor passivo de informações e noções em um museu que 

funcionava como um templo para a contemplação da ciência, agora é tratado como 

protagonista da experiência museal, em um espaço que deve funcionar como fórum de 

debates.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para Ciências da Natureza (PCN+) (Brasil, 

2006) dedicam um tópico para explicitar a importância da presença da escola nestes espaços 

não formais de educação. Segundo o documento essa ação se torna importante, pois o aluno 

terá contato com sua realidade podendo às vezes perceber a aplicação dos conceitos 

aprendidos em sala de aula sendo usados na prática. 

No tópico Ciência e Tecnologia na Cultura Contemporânea, a legislação busca 

permitir que o aluno possa compreender que a Ciência também é cultura. Assim os PCN’s 

trazem os pontos abaixo como exigência: 
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• Compreender a Física como parte integrante da cultura contemporânea, 

identificando sua presença em diferentes âmbitos e setores, como, por exemplo, 

nas manifestações artísticas ou literárias, em peças de teatro, letras de músicas 

etc., estando atento à contribuição da ciência para a cultura humana.  

• Promover e interagir com meios culturais e de difusão científica, por meio de 

visitas a museus científicos ou tecnológicos, planetários, exposições etc., para 

incluir a devida dimensão da Física e da Ciência na apropriação dos espaços de 

expressão contemporâneos (Brasil, 2006, p.68).  

 

 

No entanto sabemos que, em algumas cidades, principalmente as localizadas no 

interior dos estados, não possuem museus ou centros de divulgação científica. Desta forma 

torna-se necessário pensar qual a maneira mais adequada de seguir as orientações 

estabelecidas pelos PCN’s. 

Uma alternativa possível para atender ao estabelecido pelos PCN’s são as visitas 

virtuais aos museus e centros de ciências, tendo em vista que os centros de ciências e museus 

não estão mais restritos ao espaço físico que ocupam. Hoje, a grande maioria possui uma 

identidade virtual, seja na forma de um site ou de um blog, oferecendo ao público 

informações, serviços e espaços de interação e participação, tornando ainda mais rica a 

experiência museal. 

Desta maneira, é necessário discutir o quão acessíveis são os portais eletrônicos, de 

que forma os serviços digitais oferecidos pelos museus e centros de ciências contemplam a 

chamada inclusão social. 

O termo acessibilidade é bastante abrangente e não está apenas ligado à fatores físico- 

espaciais como distância, deslocamento, conforto, etc. A acessibilidade também envolve 

aspectos políticos, sociais e culturais (Dischinger e Bins Ely, 2005). A acessibilidade está 

relacionada com a prática da inclusão, permitindo que todos tenham acesso às informações e 

aos espaços em condições de igualdade e sem discriminação.  

Para Da Silva & De la Rue (2015), a acessibilidade digital consiste em tornar acessível 

toda e qualquer informação existente em um ambiente virtual, independente das 

características físicas do usuário.  

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG 

(2008) (World Content Accessibility Guide)
1
 do W3C (2015) (World Wide Web 

Consortium)
2
 e no caso do Governo Brasileiro ao eMAG (Modelo de Acessibilidade em 

Governo Eletrônico). O eMAG está alinhado as recomendações internacionais estabelecendo 

                                                        
1  Traduzido para o Português como: Recomendações de Acessibilidade para conteúdo Web 
2   Consórcio World Wide Web (W3C) é um consórcio internacional no qual organizações filiadas, uma 

equipe em tempo integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões para a Web 
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padrões de comportamento acessível para sites governamentais e não governamentais (ASES, 

2016). 

  Para entender a importância da acessibilidade digital, é necessário antes de tudo, 

observarmos que grande parte dos conteúdos online são compostos basicamente de textos, 

imagens e vídeos. Se o usuário for deficiente visual (cego ou tiver baixa visão) ou deficiente 

auditivo, ele provavelmente não terá acesso a grande parte dos materiais disponibilizados no 

site. 

A Lei 10.098 (Brasil, 2000), também conhecida como a Lei da Inclusão, estabelece 

normas e critérios para a promoção das pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. O 

documento especifica as barreiras que devem ser reduzidas (ou eliminadas), na comunicação e 

informação que dificultam o acesso aos meios de comunicação e tecnologia da informação.  

Além disso, a Lei 13.146, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz no 

artigo 63 que:  

 

É obrigatória a acessibilidade nos sites da internet mantidos por empresas com 

sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da 

pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, 

conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas 

internacionalmente (Brasil, 2015). 

 

 

Considerando toda a população brasileira, 45.606.058 pessoas possuem alguma 

deficiência – visual, auditiva, motora, mental ou intelectual (IBGE, 2010). Isto equivale a 

cerca de 23,92% da população residente no país (desse montante, 24,4% residem no estado do 

Rio de Janeiro).  

Pessoas com deficiência visual correspondem a 18,6% da população brasileira, 

seguido de 7% de pessoas com deficiência motora, 5,10% com deficiência auditiva e 1,40% 

com deficiência mental ou intelectual (IBGE, 2010). Alguns dos entrevistados podem possuir 

mais de uma deficiência, dessa maneira o percentual ultrapassa o valor total.  

De acordo com o último censo demográfico (IBGE, 2010) a população residente no 

Município de Santo Antônio de Pádua - RJ, onde está localizado o Instituto do Noroeste 

Fluminense de Educação Superior (INFES-UFF) é cerca de 40.489, desses 24,4% possui 

algum tipo de deficiência.  

Na região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, em especial no 

Município de Pádua, não existem museus ou centros de divulgação da Ciência. Assim os 

índices apresentados acima ressaltam a importância de que os sites de museus e centros de 
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ciências apresentem mecanismos que promovam a acessibilidade de seus navegadores, 

atendendo suas especificidades.  
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3 e-MAG: MODELO DE ACESSIBILIDADE EM GOVERNO ELETRÔNICO 

 

O Governo Federal tem como uma de suas atribuições promover a inclusão social, 

diminuindo as desigualdades. Uma das iniciativas mais pertinentes na era tecnológica 

compreende a inclusão digital como caminho para a inclusão social. 

Sabemos que nos últimos anos a expansão da Internet tem contribuído e inovado nas 

formas de comunicação e no acesso a elas em todo o mundo.   

No entanto a falta de acessibilidade de sites eletrônicos exclui uma parcela 

significativa da população brasileira das informações veiculadas na Internet. Dessa forma o 

Governo precisou interferir com ações legais para que essa desigualdade seja erradicada. 

Nesse contexto surge o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (Brasil, 

2014) que tem por objetivo nortear no desenvolvimento e na adaptação de conteúdos digitais. 

As recomendações deste documento permitem que a acessibilidade digital seja conduzida de 

forma padronizada, de fácil implementação, sendo também coerente com as necessidades da 

população brasileira, além de estarem em conformidade com os padrões internacionais. 

É importante frisar que o e-MAG é um documento baseado no WCAG 

(Recomendações de Acessibilidade para conteúdo Web)(2008) e no W3C (2015) que são 

documentos internacionais de acessibilidade, além de pesquisas realizadas no âmbito do 

projeto de acessibilidade virtual e com a colaboração de pessoas com deficiência. 

3.1)  As versões do e-MAG 

No ano de 2004, o Governo Brasileiro buscou facilitar o acesso de todas as pessoas às 

informações e demais serviços disponíveis nos sites e portais públicos criando um modelo 

nacional que padronizava os critérios de acessibilidade digital. 

De acordo com o Manual do e-MAG: 

 

O Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico foi desenvolvido em 2004 

baseado no estudo de 14 normas existentes em outros países acerca de 

acessibilidade digital. Dentre as normas analisadas estavam a Section 508 do 

governo dos Estados Unidos, os padrões CLF do Canadá, as diretrizes irlandesas 

de acessibilidade e documentos de outros países como Portugal e Espanha 

(Brasil, 2014). 

 

 

Também foi realizada uma análise detalhada das regras e pontos de verificação do 

órgão internacional WAI/W3C presentes na WCAG 1.0. (Brasil, 2014) 
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A primeira versão do e-MAG foi a 1.4, elaborada pelo Departamento de Governo 

Eletrônico em parceria com a ONG Acessibilidade Brasil
3
, sendo disponibilizada em 18 de 

Janeiro de 2005 e a versão 2.0, com alterações, foi disponibilizada em 14 de Dezembro do 

mesmo ano.  

As versões eram divididas em dois documentos, a visão do cidadão onde o Modelo de 

Acessibilidade era apresentado de forma simples e a Cartilha Técnica voltada para 

desenvolvedores dos sites. Porém essa versão do e-MAG apresentou algumas dificuldades 

para sua disseminação, o que resultou na criação do modelo 3.0. O Modelo 3.0 foi baseado na 

versão 2.0, sendo lançado em Dezembro de 2008. 

Atualmente, o e-MAG conta com a versão 3.1 que foi criada em 2014, onde buscou-se 

dar prioridade a um texto mais compreensível para toda a população 

 

3.1.1) Desenvolvendo um site acessível  

Sabemos que todas as pessoas devem ter acesso igualitário às informações disponíveis 

nos sites brasileiros. Dessa forma é necessário estabelecer alguns critérios para que eles sejam 

desenvolvidos de maneira a atender as necessidades especiais dos indivíduos. 

Um deficiente visual ao acessar um site precisa que o mesmo possua vídeos e imagem 

com audiodescrição e que o material disponibilizado para a impressão possa ser traduzido 

para o Braille
4
. Já para atender as necessidades de um usuário surdo, este material deverá ser 

traduzido para Libras
5
. Aqui destacamos que até mesmo a leitura do material escrito pode 

trazer alguma dificuldade para os surdos visto que eles não possuem a Língua Portuguesa 

como primeira língua e, por isso, muitos apresentam dificuldades para ler e escrever em 

português. Uma das razões para esta dificuldade está no fato de o português ser uma língua 

bastante fonética e sua aprendizagem ser feita por sons, além da falta de escolas bilíngues 

para alfabetização dos surdos. 

Desta forma, os desenvolvedores dos sites e dos conteúdos da WEB precisam ter em 

mente a diversidade do público. Afinal, muitos usuários podem, mesmo que parcialmente, ter 

dificuldades para ouvir, ver ou entender algum tipo de informação enquanto outros podem 

utilizar apenas o teclado para navegar ou utilizar o navegador textual. 

 É necessário que, os desenvolvedores sigam as recomendações do WCAG, do W3C e, 

no caso de sites de órgãos do Governo Federal, ao eMAG.  No Apêndice A, descrevemos  de 

                                                        
3  http://www.acessobrasil.org.br/ 
4  O Braille é um sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. 
5  Libras: Língua Brasileira de Sinais  
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forma resumida, as diretrizes fornecidas pelo e-MAG para tornar o conteúdo WEB acessível 

para todas as pessoas. 
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4 AVALIADOR E SIMULADOR DE ACESSIBILIDADE EM SÍTIOS (ASES) 

 

O Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios foi desenvolvido por meio da 

parceria entre o Departamento de Governo Digital (DEGDI), da Secretaria de Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) (Brasil,  2016). 

O ASES
6
 é um validador automático que tem por objetivo auxiliar os desenvolvedores 

de sites e páginas eletrônicas na implementação, construção e adequação dos sites para que 

eles sejam acessíveis a qualquer pessoa, independente do tipo de deficiência e condição sócio-

econômica. 

Os testes aplicados pelo ASES avaliam o acesso à páginas Web, com base em testes 

automáticos no código-fonte HTML e critérios de sucesso interpretados e baseados no 

Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG). 

 

 

Figura 4.1: Página principal do ASES. Acessado em 26/08/2018. 

 

O dispositivo pode ser utilizado por cidadãos comuns a fim de verificarem os 

possíveis erros referentes à acessibilidade no site de interesse.  

Na aba “URL” (Figura 4.1), o usuário deverá inserir o link do sítio eletrônico a ser 

analisado. O validador, em um primeiro momento, disponibilizará uma nota percentual da 

avaliação de acessibilidade do site analisado, além de expor uma tabela com os erros e avisos 

encontrados de acordo com as seções do eMAG (Figura 4.2). 

                                                        
6  http://ASESweb.governoeletronico.gov.br/ASES/ 
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Além disso, o validador expõe um percentual referente à acessibilidade do portal 

analisado. O ASES considera acessível o site que obtiver o resultado maior ou igual a 95%. É 

importante ressaltar que o simulador não analisa apenas apenas sob o olhar da inclusão de 

deficientes, mas também visando atender aspectos sociais, econômicos, digitais etc. 

 

 

 

Figura 4.2: Exemplo de nota e resumo da avaliação de acessibilidade do site do Observatório Nacional. 

Acessado em 26/08/2018. 

 

O validador também apresenta uma aba onde os erros e avisos são apresentados de 

acordo com as recomendações dadas pelo e-MAG:Marcação, Comportamento, 

Conteúdo/Informação, Apresentação/Design, Multimídia e Formulários.  

De acordo com o modelo de acessibilidade digital, avisos são todas as recomendações 

que dependem da avaliação manual do usuário, já os itens classificados como erros precisam 

ter os códigos fontes analisados para assim verificarem a imperfeição na acessibilidade do 

conteúdo.  

Assim é apresentado a quantidade dos erros e avisos, além da linha no código fonte 

(Figura 4.3). 
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Figura 4.3: Exemplo de erros e avisos por seção do eMAG, após avaliar o site do Observatório Nacional. 

Acessado em 26/08/2018. 
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5 METODOLOGIA 

 

Depois de pesquisarmos sobre as diretrizes vigentes no e-MAG (Modelo de 

Acessibilidade em Governo Eletrônico) e consultarmos as normas presentes na Lei N° 10.098, 

de Dezembro de 2000 do Governo Federal referentes à promoção da acessibilidade para 

pessoas com deficiência, optamos por analisar os sites: Fundação Oswaldo Cruz
7
 

(FIOCRUZ), Casa da Ciência
8
·, Laboratório Interinstitucional de e-Astronomia

9
 (LIneA) , 

Planetário do Rio de Janeiro
10

 e Museu da Vida
11

.   

Os sites eletrônicos foram escolhidos por apresentarem conteúdos de divulgação 

científica e por também possuírem informações de interesse público. 

Para esta análise, utilizamos o Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios 

(ASES)
12

 com objetivo de identificar possíveis barreiras que dificultem  o acesso de 

deficientes visuais e auditivos aos portais. 

Embora o validador facilite nas ocorrências sobre a acessibilidade digital, também 

tornou-se necessário a checagem humana, analisando a qualidade de impressão, contraste, 

navegação por teclado, funcionamento adequado da função ZOOM. As análises foram feitas 

durante o mês de Setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7  https://portal.FIOCRUZ.br/ 
8  http://www.casadaciencia.ufrj.br/ 
9  http://www.linea.gov.br/ 
10  http://www.planetariodorio.com.br/ 
11   http://www.museudavida.FIOCRUZ.br/ 
12  http://ASESweb.governoeletronico.gov.br/ASES/ 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1) Teste com Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES) 

O ASES avalia a acessibilidade de acordo com os padrões estabelecidos pelo e-MAG. 

O resumo dos resultados é dividido em seis tópicos: Marcação, Comportamento, 

Conteúdo/Informação, Apresentação/Design, Multimídia e Relatórios onde são enumerados 

os erros e avisos. Como já mencionado no Capítulo 4, avisos são todas as recomendações que 

dependem da checagem humana, já os itens classificados como erros precisam ter os códigos 

fontes analisados para assim verificarem a imperfeição na acessibilidade do conteúdo. 

Na Tabela 6.1 apresentamos a quantidade erros e avisos detectados pelo ASES nos 

Portais analisados. Além disso, no Apêndice B apresentamos uma amostra desses erros e 

avisos de acordo com as recomendações estabelecidas pelo e-MAG. 

 

Tabela 6.1: Total de Erros e Avisos nos Portais Científicos analisados. 

Portais Analisados Erros Avisos 

LIneA 106 298 

FIOCRUZ 11 174 

Casa da Ciência 12 5 

Museu da Vida 24 146 

Planetário do Rio de Janeiro 105 1649 

 

Outra função importante do validador ASES é o percentual de acessibilidade 

informado por ele. Lembramos aqui que o simulador avalia o acesso aos portais de forma 

ampla, considerando fatores físicos, sociais, econômicos etc.  Na Tabela 6.2 apresentamos o 

percentual de acessibilidade dos sites analisados. 

 

Tabela 6.2: Percentual de Acessibilidade nos Portais Científicos. 

Portais Analisados 

Porcentagem – 

ASES (%) 

LIneA 76,68 

FIOCRUZ 89,29 

Casa da Ciência 83,82 

Museu da Vida 80,31 

Planetário do Rio de Janeiro 75,02 
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O ASES considera acessível o site que possui o percentual de acessibilidade maior ou 

igual a 95%. Analisando nossos resultados, verificamos que nenhum dos sites analisados 

atendem ao critério de acessibilidade definido pelo validador utilizado.  

 

6.2) CHECAGEM HUMANA 

 

Depois de realizarmos a avaliação utilizando o simulador ASES, percebemos um 

quantitativo significativo de AVISOS, tornando necessário a verificação humana dos recursos 

que promovem a acessibilidade em sites eletrônicos. 

A checagem humana consiste em verificar se alguns recursos que tornam um site 

acessível estão otimizados em determinado Portal ou Blog. Como por exemplo, 

  

1. Aba de Acessibilidade  

2. Contraste  

3. Zoom  

4. Impressão  

5. Audiodescrição  

6. Aplicativo tradutor para Libras  

 

6.2.1) Análise dos Recursos de Acessibilidade nos Sites 

É importante que portais digitais públicos e particulares apresentem recursos que 

possibilitem aos deficientes auditivos e visuais navegarem e acessarem seus conteúdos. Nesse 

sentido buscamos verificar os recursos que fornecem a acessibilidade nos sites escolhidos 

para a pesquisa. 

O Manual de Diretrizes de Comunicação Digital do Governo Federal exige que as 

diretrizes de acessibilidade e as legislações pertinentes ao tema estejam presentes em todos os 

sites para facilitar o acesso de todos. Essas informações devem estar disponíveis em um link 

contendo os recursos de acessibilidade do site, identificado no topo do lado direito com o 

nome “acessibilidade”.  Além disso, eles recomendam que os sites contenham uma barra de 

acessibilidade no topo de cada página contendo os seguintes itens: alto contraste, atalhos (para 

o menu, busca e conteúdo) e o link “acessibilidade”. 

Os sites da Casa da Ciência, do Planetário do Rio de Janeiro e do Laboratório 

Interinstitucional de e-Astronomia (LIneA), além de não possuírem a barra de acessibilidade, 
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não apresentam quaisquer recursos digitais que promovam a acesso de pessoas com 

deficiência física, em especial visual e auditiva. 

O portal da Fundação Oswaldo Cruz possui o link “Acessibilidade” (Figura 6.1). Ao 

clicarmos nele fomos direcionados a uma página que lista todos os recursos disponíveis no 

site como recomendado pelo e-MAG. 

Segundo o portal, os recursos disponíveis são: navegação por teclado, visualização em 

alto contraste, ampliação ou redução dos tamanhos das letras, teclas de atalho, sugestões 

críticas e correções. 

Para as opções navegação por teclado e teclas de atalho existe um esquema para 

facilitar e orientar quem estiver acessando o site. Ao seguirmos estas orientações, verificamos 

que, além de ser de fácil entendimento, tanto a navegação por teclado quanto as teclas de 

atalho funcionam perfeitamente. 

 

 

Figura 6.1: Orientações para a Navegação por teclado - Fundação Oswaldo Cruz . Acessado em 26/06/2018. 

 

As opções alto contraste e ampliação ou redução das letras seguem as mesmas 

orientações, sugerindo que o usuário dirija ao canto superior direito para ativar as opções 

(Figura 6.2). Estes recursos são muito importantes para pessoas com baixa visão, facilitando a 

leitura e a visualização de possíveis imagens presentes no site acessado. Esses atalhos também 

dão autonomia de navegação para os usuários cegos que utilizam leitores de tela
13

. É 

importante destacar que não basta a existência das opções de alto contraste e ZOOM para que 

o deficiente visual tenha acesso à imagem. Além dessas ferramentas é necessário que o site 

ofereça a audiodescrição das mesmas. Nenhum dos sites analisados tinha a oferta dessa 

ferramenta. 

                                                        
13  Leitores de tela são softwares usados para obter resposta do computador por meio sonoro, usado 

principalmente por deficientes visuais.  
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Figura 6.2: Orientações para visualização em alto contraste e ampliação das letras apresentado pelo site da 

FIOCRUZ. Acessado em 26/06/2018. 

 

 

Figura 6.3: Imagem Panorâmica do Site da Fundação Oswaldo Cruz. Acessado em 26/06/2018. 

 

Se observarmos as Figuras 6.3 e 6.4 perceberemos que não existe a opção de “alto 

contraste” no canto superior direito como informado no site. Além disso, o site não cumpre 

uma das exigências do eMag sobre a disponibilidade de um aplicativo que traduza o conteúdo 

do site para Libras. 
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Figura 6.4: Ampliação da Figura 5.3, focando no canto direito. 

 

Já para o site do Museu da Vida verificamos a presença do VLibras
14

 (Figura 6.5).  

Esta ferramenta facilita o acesso de pessoas surdas aos materiais disponíveis no Portal.  As 

demais funções puderam ser executadas perfeitamente. 

 

 

Figura 6.5: Imagem da aba VLibras com grifo no Site do Museu da Vida. Acessado em 26/06/2018. 

 

6.2.2) Teste de Impressão 

Para a avaliação do teste de Impressão adotamos alguns critérios como: 

a) Impressão com Boa Qualidade - os sites que apresentam em sua impressão 

uma boa distribuição do texto, com bom entrelinhamento, eliminando itens 

desnecessários como barra de menu, campos de busca e etc; 

b) Impressão com Baixa Qualidade - sites que não foram otimizados para 

impressão, porém todo seu conteúdo é impresso, as fontes apresentam tamanho 

                                                        
14  Vlibras: Aplicativo produzido pela Universidade Federal da Paraíba que traduz áudios, textos e 
vídeos para a Língua Brasileira de Sinais. 
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reduzido e com pouco aproveitamento da área útil imprimindo itens 

desnecessários; 

c) Impressão Inacessível - sites que não foram preparados para impressão, onde 

boa parte de seu conteúdo não é impresso. 

Para a avaliação do teste de impressão utilizamos a opção de “Visualizar impressão” e, 

em seguida, salvamos o arquivo no formato PDF. 

Optamos por não utilizar a impressão em papel devido ao fato de depender de fatores físicos 

tais como: qualidade e tonalidade das tintas, qualidade do papel, configuração da impressora 

etc. Estes fatores são de responsabilidade do usuário e não do desenvolvedor do sites. 

a) Impressão com Boa Qualidade 

Dos sites avaliados apenas os sites do Museu da Vida (Figura 6.6) e Planetário do Rio 

de Janeiro (Figura 6.7) apresentaram boa qualidade de impressão. Ao observar o contraste das 

letras e tamanho de fonte percebemos que o mesmo é otimizado para que ocorra uma 

impressão acessível 

 

 

Figura 6.6: Teste de impressão no site Museu da Vida. Impresso em 19/08/2018. 
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Figura 6.7: Teste de impressão no site Planetário do Rio de Janeiro. Impresso em 28/08/2018. 

 

b) Impressão com Baixa Qualidade 

Os sites da Fundação Oswaldo Cruz (Figura 6.8) e LIneA (Figura 6.9)  apresentaram 

uma impressão com baixa qualidade. Durante a análise verificamos o primeiro imprimia 

informações desnecessárias como links de Vídeos e conteúdos da barra de menu. Já o site do 

LInea a cor utilizada para imprimir os textos pode dificultar a leitura dos conteúdos. 

 

 

Figura 6.8: Impressão no site da Fundação Oswaldo Cruz. Impresso em 26/06/2018. 
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Figura 6.9: Teste de impressão no site do LIneA. Impresso em 19/08/2018. 

 

c) Impressão Inacessível 

O site da Casa da Ciência (Figura 6.10) apresentou uma impressão inacessível. Notamos que 

o texto da página foi cortado no momento em que imprimimos o conteúdo (Figura 6.11). 

 

 

Figura 6.10: Página do site Casa da Ciência antes da impressão. Acessado em 28/08/2018. 

 



33 

 

Figura 6.11: Teste de Impressão site Casa da Ciência. Impresso em 28/08/2018. 

 

6.2.3) Teste de Contraste 

A Função Contraste é de suma importância para a acessibilidade em um site. Esta 

função, por exemplo, facilita o acesso de uma pessoa com baixa visão aos conteúdos 

disponíveis no mesmo. 

Nenhum dos sites analisados apresentou a opção “Alto contraste”. Dessa forma 

escolhemos o site do Observatório Nacional
15

 como exemplo, para exibirmos a função 

contraste sendo utilizada (Figura 6.13). 

 

 

Figura 6.12: Imagem sem função “Alto Contraste” no site do Observatório Nacional. Acessado em 04/08/2018. 

                                                        
15   http://www.on.br/ 
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Figura 6.13: Função “Alto Contraste” no site do Observatório Nacional. Acessado em 23/07/2018. 

 

6.2.4) Teste de Zoom 

 

O Zoom é uma outra opção muito importante para a acessibilidade de uma pessoa com 

baixa visão, pois por meio dele  pode-se aumentar o tamanho das imagens e letras. No entanto 

é importante que os conteúdos e as imagens mantenham a qualidade e a nitidez. Além disso, a 

página não deve apresentar a barra de navegação e demais itens desnecessários como link’s de 

vídeos, anúncios etc. Analisamos os conteúdos dos sites com a função zoom a 100%, 150% e 

200% . 

O site do LIneA apresentou uma boa qualidade de zoom, mesmo com o aparecimento 

da barra de navegação observamos que o conteúdo estava bem distribuído no site. 

 

Figura 6.14: Teste de zoom a 100% no site do Línea. Acessado em 23/07/2018. 
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No momento em que ajustamos a função a 150% observamos que os tópicos laterais 

do sites foram realocados na parte inferior da página, demonstrando dessa forma que o site 

possui otimização para esta funcionalidade (Figura 6.15). 

Da mesma forma, o site manteve a qualidade de suas imagens quando testamos o 

zoom a 200%. 

 

 

Figura 6.15: Teste de zoom a 150% no site do LÍneA. Acessado em 23/07/2018. 

 

Para o site Casa da Ciência (Figura 6.16) registramos uma baixa qualidade para a 

função zoom. Ao mudarmos a resolução para 150% já percebemos que partes do texto são 

cortadas. Sendo assim a estética do site foi prejudicada. 

 

 

Figura 6.16: Teste de zoom a 150% no site Casa da Ciência . Acessado em 23/07/2018. 

 

O site do Planetário do Rio de Janeiro (Figuras 6.17 e 6.18) também apresentou 

otimização para a função zoom mantendo a qualidade das letras, imagens e não apresentando 

itens desnecessários. 
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Figura 6.17: Teste com zoom a 100% no Planetário do Rio de Janeiro. Acessado em 21/08/2018. 

 

 

 

Figura 6.18: Imagem de zoom a 200% no site do Planetário do Rio de Janeiro. Acessado em 21/08/2018. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A proposta deste trabalho foi a de discutir o tema: “Acessibilidade em Portais de 

Divulgação Científica”. Para isso, usamos os documentos oficiais do Governo Federal que 

exemplificam os critérios para a promoção das pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. 

Além disso, estudamos os Parâmetros Curriculares Nacionais que trazem como uma 

de suas exigências a presença dos alunos em espaços não formais de educação. Com isso, 

percebemos o quanto um site pode se tornar uma ferramenta útil para os professores que 

lecionam em localidades  que não possuem centros de ciências e museus, como é o caso do 

município de Santo Antônio de Pádua. 

Consultando os levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre 

o número de deficientes no Brasil, verificamos que cerca de 23,92% da população brasileira 

possui alguma deficiência e que cerca de, aproximadamente, 24,4% dos moradores de Santo 

Antônio de Pádua possuem algum tipo de deficiência.  Com base nestes dados, analisamos os 

sites através do olhar da inclusão e sob a luz da legislação vigente, visto que essas expressões 

caminham juntas, auxiliando na construção de novas noções, novas formas de agir e interagir.  

Nesse contexto verificamos os itens que tornam um site acessível, como áudio-

descrição, tradutor de LIBRAS, alto contraste, zoom, qualidade impressão etc, além de 

analisarmos os códigos fontes para  verificarmos as possíveis falhas e acertos apresentados 

nos sites. A aplicação da ferramenta ASES nos permitiu elaborar um relatório no formato de 

tabelas com os principais problemas referentes à acessibilidade digital diagnosticados nos 

sites analisados.  

Na tabela 7.1 apresentamos, de forma resumida, os resultados tanto da análise feita 

utilizando o validador automático quanto a realizada através da checagem humana.  

De acordo com os resultados obtidos utilizando o validador ASES, nenhum dos 

portais analisados pode ser considerado acessível, tendo em vista o fato de todos possuírem o 

percentual de acessibilidade inferior a 95%.  

Quando realizamos a checagem humana, constatamos que o sites da FIOCRUZ e 

Museu da vida são os mais eficientes em recursos de acessibilidade. 
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Tabela 7.1 Resultados da Checagem Humana e Percentual de Acessibilidade segundo o Validador ASES 

Portais Zoom 
Barra de 

Acessibilidade Impressão 
Audio 

Descrição Contraste 
Tradutor 

de Libras 
Validador 

- ASES 

FIOCRUZ 
               

X 
                           

✔ 
Baixa 

Qualidade 
                   

X 
                          

X 
                    

X 89,29% 

Casa da 

Ciência 
               

X 
                           

X Inacessível 
                   

X 
                          

X 
                    

X 83,82% 

LIneA 
              

✔ 
                           

X 
Baixa 

Qualidade 
                   

X 
                          

X 
                    

X 76,68% 

Planetário 

do Rio de 

Janeiro 
               

✔ 
                           

X 
Boa 

Qualidade 
                   

X 
                          

X 
                    

X 75,02% 

Museu da 

Vida 
               

X 
                          

✔ 
Boa 

Qualidade 
                   

X 
                          

X 
                    

✔ 80,31% 
 

Os demais sites analisados apresentam problemas em, pelo menos,  dois dos recursos 

de acessibilidade digital.  

Nossos resultados mostram que, apesar da ampla legislação vigente sobre o tema a 

maioria dos sites não possuem os recursos que universalizam o acesso a eles.  

Por fim, concluímos que proporcionar acessibilidade digital é universalizar e 

democratizar o conhecimento, promovendo a transformação de valores e oportunizando a 

todos, em especial aos deficientes, o acesso sem barreiras ao conhecimento científico. 
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APÊNDICE A – RECOMENDAÇÕES DO eMAG SOBRE ACESSIBILIDADE EM 

SITES  

 

Os padrões de acessibilidade compreendem algumas recomendações que buscam tornar o 

conteúdo WEB acessível a todas as pessoas. Estas diretrizes são destinadas a desenvolvedores 

de sites eletrônicos e são divididas nos seguintes critérios: Marcação, Comportamento, 

Conteúdo/Informação, Apresentação/Design, Multimídia e Formulário. Para cada critério de 

avaliação das recomendações foram estabelecidos parâmetros de acordo com a sua natureza. 

A seguir apresentamos as recomendações sobre acessibilidade digital do eMAG: 

MARCAÇÃO 

 Recomendação 1.1 - Respeitar os padrões Web 

Os padrões Web são recomendações do W3C (World Wide Web Consortium), são destinados 

aos desenvolvedores de sites com o objetivo de instruí-los a utilizar boas práticas que 

promovam a acessibilidade nos navegadores.  

As principais recomendações nesse caso são as de Web Design e aplicações, que são 

realizadas na construção dos programas de sites eletrônicos.  

Recomendação 1.2 - Organizar o código HTML de forma lógica e semântica 

O código em  HTML deve ser organizado de forma lógica e semântica, ou seja, apresentando 

os elementos em uma ordem compreensível e correspondendo ao conteúdo desejado. 

Recomendação 1.3 - Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho 

Os níveis de cabeçalho devem ser alocados de forma hierárquica, pois dessa forma organizam 

a ordem de importância dos conteúdos, facilitando a leitura e interpretação. Além disso, 

muitos leitores de tela utilizam a hierarquia de cabeçalhos como uma forma de navegação na 

página, pulando de um para outro, agilizando, assim, a navegação. 

Recomendação 1.4 - Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação 

Deve-se criar o código HTML com uma sequência lógica de leitura para percorrer links, 

controles de formulários e objetos. Essa sequência é determinada pela ordem em que se 

encontra no código HTML. 

Recomendação 1.5 - Fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo 

Devem ser fornecidas âncoras, disponíveis na barra de acessibilidade, que apontem para links 

relevantes presentes na mesma página. Assim, é possível ir ao bloco do conteúdo desejado. 

Estes links devem ser colocados em lugares estratégicos da página como por exemplo,  no 

início ou no fim. 

Recomendação 1.6 - Não utilizar tabelas para diagramação 
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As tabelas devem ser utilizadas apenas para dados tabulares e não para efeitos de disposição 

dos elementos da página. Os dados utilizados não podem ser extensos, para que não haja falta 

de compreensão por parte do leitor. 

Recomendação 1.7 - Separar links adjacentes 

Quando se fornecem links em sequencia é necessário que estes sejam separados por 

espaçamento duplo, dessa será evitado erros no momento do acesso.  

Recomendação 1.8 - Dividir as áreas de informação 

Áreas de informação devem ser divididas em grupos fáceis de manusear e interpretar. As 

divisões mais comuns são: "topo", "conteúdo", "menu" e "rodapé". Nas páginas internas deve-

se manter uma mesma divisão para que o usuário se familiarize mais rapidamente com a 

estrutura do sítio.) 

Recomendação 1.9 - Não abrir novas instâncias sem a solicitação do usuário 

A decisão sobre abrir novas abas ou janelas devem ser feitas com autorização do usuário. 

COMPORTAMENTO 

Recomendação 2.1 - Disponibilizar todas as funções da página via teclado 

Todas as funções da página precisam ser programadas, primeiramente, para o uso com 

teclado. O foco não deverá estar bloqueado ou fixado em um elemento da página, para que o 

usuário possa mover-se pelo teclado por todos os elementos. 

Recomendação 2.2 - Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis 

Deve-se garantir que todo os elementos programáveis sejam acessíveis e que seja possível sua 

execução via navegação. Além de proporcionar o uso por teclado, estratégias devem ser 

adotadas para proporcionar o acesso a todos. 

Recomendação 2.3 - Não criar páginas com atualização automática periódica 

A atualização das páginas não devem ser feitas de forma automática, ou seja, sem a 

autorização do usuário. 

Recomendação 2.4 - Não utilizar o redirecionamento automático de páginas 

Não devem ser utilizadas marcações para redirecionar a uma nova página, porque tira do 

usuário a autonomia em relação à escolha e podem confundir e desorientar os usuários, 

especialmente usuários que utilizam leitores de tela. 

Recomendação 2.5 – Fornecer alternativa para modificar limite de tempo 

Na inserção de dados em um formulário para obtenção de um benefício ou consulta a 

processo, o cidadão deve ter tanto tempo quanto for necessário para o preenchimento de seus 

dados. O site deve possuir um mecanismo que permita ao cidadão aumentar o limite de 

tempo, disponibilizando, por exemplo, um botão para aumentar o tempo, 
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Lembrando de que  deve ser informado ao usuário quando se há limite de tempo.  

Recomendação 2.6 - Não incluir situações com intermitência de tela 

Não devem ser utilizados pelos sites elementos piscantes. Em pessoas com epilepsia 

fotosensitiva, o cintilar ou piscar podem desencadear um ataque epilético. A exigência dessa 

diretriz aplica-se também para a propaganda de terceiros inserida na página. 

Recomendação 2.7 – Assegurar o controle do usuário sobre as alterações temporais do 

conteúdo 

Conteúdos como slideshows, que “se movem”, rolagens, movimentações em geral ou 

animações não devem ser disparadas automaticamente sem o controle do usuário, mesmo em 

propagandas na página. 

CONTEÚDO/INFORMAÇÃO 

Recomendação 3.1 - Identificar o idioma principal da página 

Deve-se identificar o principal idioma utilizado nos documentos.Ele deve ser declarado em 

todas as páginas, pois além de auxiliar na acessibilidade do conteúdo, também permite melhor 

indexação pelos motores de busca. 

Recomendação 3.2 - Informar a mudança de idioma no conteúdo 

Quando algum elemento da página possuir um conteúdo que possua o idioma diferente do 

utilizado, este deverá ser informado. 

Recomendação 3.3 - Oferecer um título descritivo e informativo à página 

O título da página deve ser descritivo e informativo, devendo representar o conteúdo principal 

da página. Essa informação será a primeira a ser lida pelo leitor de tela, quando o usuário 

acessar a página. 

Recomendação 3.4 – Informar o usuário sobre sua localização na página 

Deverá ser fornecido um mecanismo que permita ao usuário orientar-se dentro de um 

conjunto de páginas, permitindo que ele saiba onde está no momento. 

Recomendação 3.5 - Descrever links clara e sucintamente 

É necessário que seja informado o destino de cada link. Além disso deve-se esclarecer quando 

os links redirecionam para outros sites.  

Recomendação 3.6 - Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio 

Devem ser fornecidas descrição nas imagens do site. 

Recomendação 3.7 - Utilizar mapas de imagem de forma acessível 

Um mapa de imagens é uma imagem dividida em áreas selecionáveis. Cada área é um link 

para outra página Web ou outra seção da página atual 
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Recomendação 3.8 – Disponibilizar documentos em formatos acessíveis 

Os documentos devem ser fornecidos em HTML ou PDF, estes formatos são acessíveis a 

todas pessoas. 

Recomendação 3.9 - Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma apropriada 

O título da tabela deve ser definido e localizado no primeiro elemento da tabela ou acima da 

mesma. Para casos de tabelas extensas, deve ser fornecido um resumo dos dados. 

Recomendação 3.10 - Associar células de dados às células de cabeçalho 

Em tabelas de dados simples, o uso apropriado dos cabeçalhos e das colunas para as células 

de dados. 

Recomendação 3.11 - Garantir a leitura e compreensão das informações 

Os textos de sites devem ser de fácil compreensão para que pessoas de qualquer instrução 

tenham acesso. Caso contrário devem ser fornecidas notas de rodapé com informações 

adicionais.  

Recomendação 3.12 - Disponibilizar uma explicação para siglas, abreviaturas e palavras 

incomuns 

Na primeira ocorrÊncia de siglas incomuns recomenda-se que elas sejam explicadas de forma 

extensa.  

APRESENTAÇÃO/DESIGN 

Recomendação 4.1 - Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano 

O plano de fundo e o primeiro plano deverão ter as cores suficientemente contrastantes. Dessa 

forma poderão ser visualizadas, também, por pessoas com baixa visão, cegos ou que utilizam 

monitores de vídeo monocromático. 

Recomendação 4.2 – Não utilizar apenas cor ou outras características sensoriais para 

diferenciar elementos 

A cor, forma, tamanho, localização visual, orientação e som não devem ser utilizadas como o 

único meio para transmitir informações, indicar uma ação, pedir uma resposta ao usuário ou 

distinguir um elemento visual. 

Recomendação 4.3 – Permitir redimensionamento sem perda de funcionalidade 

É importante que a página continue legível e funcional quando for redimensionada para até 

200%. Assim, é preciso garantir que, quando a função zoom for ativada, não ocorram 

sobreposições nem o aparecimento de uma barra horizontal. 

Recomendação 4.4 – Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente 

A área que recebe o foco pelo teclado deve ser claramente marcada, devendo a área de seleção 

ser passível de ser clicada. 
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MULTIMÍDIA  

Recomendação 5.1 – Fornecer alternativa para vídeo 

Deve haver uma opção sonora ou textual para vídeos que não incluem faixas de áudio. Para 

vídeos que contêm áudio falado e no idioma natural da página, devem ser fornecidas 

legendas. Além de essencial para pessoas com deficiência visual, a alternativa em texto 

também é importante para usuários que não possuem equipamento de som, que desejam 

apenas realizar a leitura do material. 

Recomendação 5.2 – Fornecer alternativa para áudio 

O Áudio gravado deve possuir uma transcrição descritiva, essencial para pessoas com 

deficiência auditiva . Também é recomendado a alternativa em Libras. 

Recomendação 5.3 – Oferecer audiodescrição para vídeo pré-gravado 

A audiodescrição consiste na descrição clara e objetiva de todas as informações apresentadas 

de forma visual e que não fazem parte dos diálogos. 

Vídeos que transmitem conteúdo visual que não está disponível na faixa de áudio devem 

possuir uma audiodescrição. 

Recomendação 5.4 – Fornecer controle de áudio para som 

Deve ser fornecido um mecanismo para parar, pausar, silenciar ou ajustar o volume de 

qualquer som que se reproduza na página. 

Recomendação 5.5 – Fornecer controle de animação 

Para qualquer animação que inicie automaticamente na página devem ser fornecidos 

mecanismos para que o usuário possa pausar, parar ou ocultar tal animação. 

FORMULÁRIO 

Recomendação 6.1 – Fornecer alternativa em texto para os botões de imagem de 

formulários 

Devem ser oferecidos nos botões o auxílio descritivo de sua funcionalidade, para facilitar a 

navegação no site, 

Recomendação 6.2 – Associar etiquetas aos seus campos 

As etiquetas de texto devem estar associadas aos seus campos correspondentes no formulário. 

Recomendação 6.3 – Estabelecer uma ordem lógica de navegação 

Os formulários devem ser codificados de forma a seguirem uma forma lógica para a 

navegação. 

Recomendação 6.4 – Não provocar automaticamente alteração no contexto 
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Quando um elemento de formulário receber o foco, não deve ser iniciada uma mudança 

automática na página que confunda ou desoriente o usuário. Assim, as mudanças devem 

ocorrer através do acionamento de um botão. 

Recomendação 6.5 – Fornecer instruções para entrada de dados 

Para conteúdo que exigir entrada de dados por parte do usuário, devem ser fornecidas quando 

necessário, instruções de preenchimento juntamente com as etiquetas.  

Recomendação 6.6 – Identificar e descrever erros de entrada de dados e confirmar o envio 

das informações 

Quando um erro de entrada de dados for automaticamente detectado, o item que apresenta 

erro deve ser identificado e descrito ao usuário por texto. 

Recomendação 6.7 – Agrupar campos de formulário 

É recomendado que os campos com informações relacionadas sejam agrupadas utilizando 

elementos com esta finalidade na própria linguagem HTML, principalmente em formulários 

longos.  

O agrupamento deverá ser feito de maneira lógica, explicitando claramente o propósito ou 

natureza dos agrupamentos. 

Recomendação 6.8 – Fornecer estratégias de segurança específicas ao invés de CAPTCHA 

CAPTCHAs são utilizados para impedir que softwares automatizados, conhecidos como bots, 

executem ações que degradem a qualidade do serviço de um sistema, e provoque danos nos 

sites.  O CAPTCHA também deve fornecer audiodescrição para deficientes visuais. 
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APÊNDICE B – AMOSTRA DE RESULTADOS DO VALIDADOR ASES  

 

A seguir estão expostos os resultados coletados na validação dos portais analisados. A 

validação foi feita durante o mês de Setembro de 2018. 

 

 Teste de validação no site LIneA (Laboratório Interinstitucional de e-Astronomia) 

 

Tabela 1: Resumo da avaliação de acessibilidade do site do LIneA utilizando o validador ASES. Na tabela 

“erros” significa a quantidade de erros no código fonte e “avisos” possíveis irregularidades que precisam da 

checagem humana. 

SEÇÃO ERRO(S) AVISO(S) 

Marcação 97 278 

Comportamento 1 7 

Conteúdo/Informação 5 1 

Apresentação/Design 0 6 

Multimídia 0 0 

Formulários 3 6 

Total 106 298 

 

Tabela 2: Amostra dos Erros por seção no site do LIneA. Na tabela “erros” significa a quantidade de erros no 

código fonte. 

SEÇÃO ERRO(S) QUANTIDADE 

Marcação Fornecer âncoras para ir direto a um bloco 

de conteúdo. 

2 

Comportamento Garantir que os objetos programáveis sejam 

acessíveis. 

1 

Conteúdo/Informação Fornecer alternativa em texto para as 

imagens do sítio. 

5 

http://emag.governoeletronico.gov.br/#r1.5
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r1.5
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r2.2
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r2.2
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r3.6
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r3.6
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Apresentação/Design Não apresentou erros. 0 

Multimídia Não apresentou erros. 0 

Formulários Fornecer alternativa em texto para os botões 

de imagem de formulários. 

1 

Total 9 

 

Tabela 3: Amostra dos AVISOS por seção no site do LIneA. Na tabela “avisos” apontam possíveis imperfeições 

que precisam da checagem humana. 

SEÇÃO AVISO(S) QUANTIDADE 

Marcação Não abrir novas instâncias sem a solicitação 

do usuário.  

15 

Comportamento Garantir que os objetos programáveis sejam 

acessíveis.  

7 

Conteúdo/Informação Descrever links clara e sucintamente 1 

Apresentação/Design Oferecer contraste mínimo entre plano de 

fundo e primeiro plano.  

6 

Multimídia Não apresentou avisos 0 

Formulários Agrupar campos de formulário.  2 

Total 31 

 

Teste de validação no site da Fundação Oswaldo Cruz 

Tabela 4: Resumo da avaliação de acessibilidade do site da Fundação Oswaldo Cruz utilizando o validador 

ASES. Na tabela “erros” significa a quantidade de erros no código fonte e “avisos” possíveis irregularidades que 

precisam da checagem humana. 

SEÇÃO ERRO(S) AVISO(S) 

Marcação 8 166 

http://emag.governoeletronico.gov.br/#r6.1
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r6.1
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r1.9
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r1.9
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r2.6
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r4.1
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r4.1
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r6.7
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Comportamento 0 4 

Conteúdo/Informação 3 4 

Apresentação/Design 0 0 

Multimídia 0 0 

Formulários 0 0 

Total 11 174 

 

Tabela 5: Amostra dos Erros por seção no site da Fundação Oswaldo Cruz . Na tabela “erros” significa a 

quantidade de erros no código fonte. 

SEÇÃO ERRO(S) QUANTIDADE 

Marcação Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho 1 

Comportamento Não apresentou erros 0 

Conteúdo/Informação Fornecer alternativa em texto para as 

imagens do sítio. 

3 

Apresentação/Design Não apresentou erros 0 

Multimídia Não apresentou erros 0 

Formulários Não apresentou erros 0 

Total 4 

 

Tabela 6: Amostra dos AVISOS por seção no site da Fundação Oswaldo Cruz. Na tabela “avisos” apontam 

possíveis imperfeições que precisam da checagem humana 

SEÇÃO AVISO(S) QUANTIDADE 

Marcação Não abrir novas instâncias sem a solicitação 

do usuário 

16 

http://emag.governoeletronico.gov.br/#r3.6
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r3.6
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r1.9
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r1.9
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Comportamento Não incluir situações com intermitência 

( elementos piscantes) de tela 

1 

Conteúdo/Informação Fornecer alternativa em texto para as 

imagens do sítio 

2 

Apresentação/Design Não apresentou avisos 0 

Multimídia Não apresentou avisos 0 

Formulários Não apresentou avisos 0 

Total 19 

 

 Teste de validação no site da Casa da Ciência 

Tabela 7: Resumo da avaliação de acessibilidade do site da Casa da Ciência utilizando o validador ASES. Na 

tabela “erros” significa a quantidade de erros no código fonte e “avisos” possíveis irregularidades que precisam 

da checagem humana. 

SEÇÃO ERRO(S) AVISO(S) 

Marcação 10 4 

Comportamento 2 1 

Conteúdo/Informação 0 0 

Apresentação/Design 0 0 

Multimídia 0 0 

Formulários 0 0 

Total 12 5 

 

 

Tabela 8: Amostra dos Erros por seção no site da Casa da Ciência. Na tabela “erros” significa a quantidade de 

erros no código fonte. 

SEÇÃO ERRO(S) QUANTIDADE 

http://emag.governoeletronico.gov.br/#r2.6
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r2.6
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r3.6
http://emag.governoeletronico.gov.br/#r3.6
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Marcação Utilizar corretamente os níveis de 

cabeçalho. 

7 

Comportamento Disponibilizar todas as funções da página 

via teclado 

1 

Conteúdo/Informação Não apresentou erros 0 

Apresentação/Design Não apresentou erros 0 

Multimídia Não apresentou erros 0 

Formulários Não apresentou erros 0 

Total 3 

 

Tabela 9: Amostra dos AVISOS por seção no site da Casa da Ciência. Na tabela “avisos” apontam possíveis 

imperfeições que precisam da checagem humana. 

SEÇÃO AVISO(S) QUANTIDADE 

Marcação Respeitar os padrões da Web 1 

Comportamento Garantir que os objetos programáveis sejam 

acessíveis 

1 

Conteúdo/Informação Não apresentou avisos 0 

Apresentação/Design Não apresentou avisos 0 

Multimídia Não apresentou avisos 0 

Formulários Não apresentou avisos 0 

Total 2 

 

Teste de validação no site do Museu da Vida 

 

 

http://emag.governoeletronico.gov.br/#r1.5
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Tabela 10: Resumo da avaliação de acessibilidade do site Museu da Vida utilizando o validador ASES. Na tabela 

“erros” significa a quantidade de erros no código fonte e “avisos” possíveis irregularidades que precisam da 

checagem humana. 

SEÇÃO ERRO(S) AVISO(S) 

Marcação 18 137 

Comportamento 1 3 

Conteúdo/Informação 4 0 

Apresentação/Design 1 0 

Multimídia 0 0 

Formulários 0 6 

Total 24 146 

 

Tabela 11: Amostra dos Erros por seção no site do Museu da Vida . Na tabela “erros” significa a quantidade de 

erros no código fonte. 

SEÇÃO ERRO(S) QUANTIDADE 

Marcação Utilizar corretamente os níveis de 

cabeçalho. 

8 

Comportamento Garantir que os objetos programáveis sejam 

acessíveis 

1 

Conteúdo/Informação Fornecer alternativa em texto para as 

imagens do sítio 

4 

Apresentação/Design Possibilitar que o elemento com foco seja 

visualmente evidente 

1 

Multimídia Não apresentou erros 0 

Formulários Não apresentou erros 0 
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Total 14 

 

Tabela 12: Amostra dos AVISOS por seção no site do Museu da Vida. Na tabela “avisos” apontam possíveis 

imperfeições que precisam da checagem humana. 

SEÇÃO AVISO(S) QUANTIDADE 

Marcação Não provocar automaticamente alteração do 

contexto 

4 

Comportamento Garantir que os objetos programáveis sejam 

acessíveis 

3 

Conteúdo/Informação Não apresentou avisos 0 

Apresentação/Design Não apresentou avisos 0 

Multimídia Não apresentou avisos 0 

Formulários Agrupar os campos de formulário 2 

Total 9 

 

 Teste de validação no site Planetário do Rio de Janeiro 

 

Tabela 13: Resumo da avaliação de acessibilidade do site Planetário do Rio de Janeiro utilizando o validador 

ASES. Na tabela “erros” significa a quantidade de erros no código fonte e “avisos” possíveis irregularidades que 

precisam da checagem humana. 

SEÇÃO ERRO(S) AVISO(S) 

Marcação 74 1629 

Comportamento 2 13 

Conteúdo/Informação 27 0 

Apresentação/Design 0 3 
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Multimídia 0 0 

Formulários 2 4 

Total 105 1649 

 

Tabela 14: Amostra dos Erros por seção no site do Planetário do Rio de Janeiro. Na tabela “erros” significa a 

quantidade de erros no código fonte. 

SEÇÃO ERRO(S) QUANTIDADE 

Marcação Fornecer âncoras para ir direto a um bloco 

de conteúdo 

2 

Comportamento Disponibilizar todas as funções da página 

via teclado 

1 

Conteúdo/Informação Fornecer alternativa em texto para as 

imagens do sítio 

25 

Apresentação/Design Não apresentou erros 0 

Multimídia Não apresentou erros 0 

Formulários Associar etiquetas aos seus campos 2 

Total 30 

 

Tabela 15: Amostra dos AVISOS por seção no site do Planetário do Rio de Janeiro. Na tabela “avisos” apontam 

possíveis imperfeições que precisam da checagem humana. 

SEÇÃO AVISO(S) QUANTIDADE 

Marcação Não abrir novas instâncias sem a solicitação 

do usuário 

19 

Comportamento Garantir que os objetos programáveis sejam 

acessíveis 

13 

Conteúdo/Informação Não apresentou avisos 0 
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Apresentação/Design Oferecer contraste mínimo entre plano de 

fundo e primeiro plano 

3 

Multimídia Não apresentou avisos 0 

Formulários Agrupar campos de Formulário 2 

Total 37 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


