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RESUMO 

 

Este estudo apresenta os resultados das análises de usabilidade e acessibilidade realizadas no 

Portal de transparência do governo do estado de Pernambuco, dispositivos que permitem o 

acesso as informações públicas do estado. Na análise da usabilidade foi realizada pelos autores 

uma avaliação heurística.  Para a avaliação da acessibilidade foi utilizada a ferramenta 

AccessMonitor, que realizou uma busca no código HTML da página em busca de possíveis 

erros. O índice recebido pelo portal no AcessMonitor ficou bem abaixo do esperado. A 

avaliação de usabilidade do portal aponta também algumas dificuldades no acesso. Foi tomado 

como conclusão que os portais possuem alguns problemas de usabilidade e acessibilidade, 

problemas que comprometem o acesso à informação. 
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ABSTRACT 

 

This study presents the results of the usability and accessibility analysis carried out in the 

Pernambuco State Government Transparency Portal, devices that allow access to the state's 

public information. In the usability analysis, the authors performed a heuristic evaluation. 

Accessibility evaluation was performed using the AccessMonitor tool, which searched the 

HTML page for any possible errorsyu. The index received by the portal in AccessMonitor was 

well below expectations. The usability evaluation of the portal also points out some difficulties 

in access. It was taken as a conclusion that the portals have some problems of usability and 

accessibility, problems that compromise access to information 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico dos meios de comunicação vem proporcionando grandes 

mudanças ao longo das últimas décadas, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

tem influenciado a vida da população na forma de vestir, de falar, de pensar, e não apenas isso, 

as TICs têm sido responsáveis por grandes transformações políticas, sociais e econômicas, e a 

gestão Pública, que segundo Andrade (2007), tem como papel garantir o funcionamento de 

todos os serviços públicos, a fim de satisfazer as necessidades da sociedade, aparece nesse 

cenário enfrentando o desafio de se ajustar à essa nova realidade. Frente a uma grande 

ocorrência de escândalos e corrupção, a população tem exigido mais dos governantes, tem 

cobrado mais transparência nas ações públicas, e as TICs tem grande parcela nisso, pelo fato 

de terem facilitado o acesso a informação, proporcionando assim o crescimento da sociedade 

do conhecimento, ou a chamada “Sociedade da Informação” que Castells (2000) aborda.  

A transparências dos trâmites públicos no Brasil, vai a um outro patamar a partir de 

maio de 2011, ano que foi regulamentado o direito constitucional de acesso por parte da 

população às informações públicas, sendo aplicável aos três Poderes da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, tribunais de Conta, Ministério Público e entidades privadas sem 

fins lucrativos.  

O desenvolvimento do Portal da Transparência partiu do pressuposto de que a 

participação dos cidadãos e das organizações da sociedade civil na verificação sistemática da 

aplicação dos recursos públicos é um mecanismo importante para inibir a corrupção e qualquer 

outro tipo de irregularidade envolvendo esses valores. Nesse sentido, o Portal da Transparência 

disponibiliza conteúdo de natureza informativa, com o objetivo de estimular a prática do 

controle social. (PORTAL TRANSPARÊNCIA, 2016).  

A Controladoria Geral da União, salienta que o objetivo do portal “é aumentar a 

transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público 

está sendo utilizado e ajude a fiscalizar”. Pode-se observar assim que a transparência assume 

um papel relevante no combate à corrupção.  

A criação dos portais de transparências significou um grande avanço para a gestão 

pública da região, as informações neles contidos são de grande relevância para a sociedade que 
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está cada dia mais participativa nos processos políticos, todavia, os usuários têm encontrado 

dificuldades no acesso as informações disponibilizadas. Um problema muito comum é a falsa 

ilusão por partes dos criadores que os todos possuem os conhecimentos técnicos essenciais para 

uma navegação efetiva, isso na verdade mostra a dificuldade que eles têm de trabalhar visando 

as necessidades dos usuários.  

Dessa forma, esse estudo tem como objetivo realizar uma análise no portal de 

transparência do governo de Pernambuco no que diz respeito às questões da usabilidade e 

acessibilidade.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

A transparência dos trâmites públicos no Brasil, vai a um outro patamar a partir de maio 

de 2011, ano que foi regulamentado o direito constitucional de acesso à informação. Publicada 

em 18 de novembro do ano citado, a Lei nº. 12.527, entrou em vigor 16 de maio de 2012, é 

uma resposta à uma luta por mais transparência e participação popular na gestão pública.  

A lei de Acesso à Informação, que vem sendo aplicada aos Poderes Executivo, 

legislativo e judiciário, Estados, Distrito Federal e Municípios, tribunais de Contas, Ministério 

Público e entidades privadas sem fins lucrativos, representa um importante passo no regime 

democrático do Brasil, que assumiu em tratados e convenções essa responsabilidade. 

A Lei de Acesso à Informação Pública brasileira determina que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem disponibilizar, em meio 

eletrônico e em tempo real, as informações detalhadas acerca da sua execução 

orçamentária e financeira. Essa demanda pode ser atendida pela criação dos 

portais de transparência, que são páginas web onde devem estar divulgados 

todos os dados governamentais abarcados pela Lei de Acesso à Informação. 

(BRASIL, 2011). 

 

Num conjunto de seis capítulos e quarenta e sete artigos a lei pretende regrar 

inteiramente os procedimentos a serem adotados para que o cidadão brasileiro possa ter acesso 

integral a todas as ações dos gestores da res pública. (GARRIDO 2012). 
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De acordo com a lei em questão os órgãos e entidades devem usar todos os instrumentos 

disponíveis que dispuserem para a divulgação dessas informações, sendo obrigada a publicação 

em páginas legítimas da rede mundial de computadores e atenderem aos seguintes itens: 

1. Registros das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 2. Registros de quaisquer repasses 

ou transferências de recursos financeiros; 3. Registros de despesas; 4. Informações 

concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem 

como a todos os contratos celebrados; 5. Dados gerais para o acompanhamento de programas, 

ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e 6. Respostas a perguntas mais frequentes da 

sociedade. 

O artigo 8º da Lei que assegura o direito ao acesso às informações públicas, exige que 

os sítios web que estarão hospedadas as informações estejam regulamentados e atendam aos 

requisitos descritos a seguir: 

● Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 

informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão; 

● Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a 

análise das informações; 

● Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 

abertos, estruturados e legíveis por máquina; 

● Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação; 

● Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis 

para acesso; 

● Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 

● Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, 

por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sitio; 

● Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo 

para pessoas com deficiência, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto 

Legislativo nº. 186, de 9 de julho de 2008. 
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Para uma maior assistência, a população pode contar com o Serviço de Informações ao 

Cidadão (SIC). Como citado no artigo 9º da Lei, são funções do SIC: 1. Atender e orientar os 

cidadãos sobre pedidos de informação; 2. Informar sobre a tramitação de documentos e 

requerimentos de acesso à informação. 

 

2.2   USABILIDADE DA INFORMAÇÃO 

A usabilidade é um atributo de qualidade atrelado à facilidade de uso de algo, ou seja, 

refere-se à presteza com que os usuários aprendem a usar determinada coisa (NIELSEN, 2007). 

Segundo Winckler e Pimenta (2002), Usabilidade é o termo técnico usado para descrever a 

qualidade de uso de uma interface. Conforme os autores, quando a usabilidade é levada em 

conta durante o processo de desenvolvimento de interfaces Web, vários problemas podem ser 

eliminados como, por exemplo, pode-se reduzir o tempo de acesso à informação, tornar 

informações facilmente disponíveis aos usuários e evitar a frustração de não encontrar 

informações no site. Podemos observar então, que a usabilidade não está apenas ligada às 

questões tecnológicas, Cybis et al. (2010) ela se refere também à relação estabelecida entre 

usuário, tarefa, interface, equipamento e demais aspectos do ambiente no qual o usuário utiliza 

o sistema. 

É necessário que sejam utilizados alguns critérios para a análise da usabilidade em sites 

interativos. Segundo Wincler e Pimenta (2002, p. 28) “Os métodos de avaliação de usabilidade 

disponíveis podem ser classificados, como testes empíricos com a participação de usuários e 

métodos de inspeção de usabilidade”. Assim, os testes empíricos são realizados com usuários, 

por meio da observação direta ou indireta, já os métodos de inspeção são aqueles que trazem 

especialistas em interface para realizar análises com a finalidade de solucionar os problemas 

de usabilidade. 

 Shneiderman e Plaisant (2009) apresentam oito critérios conhecidos como Regras de 

Ouro, são elas: Manter a Consistência; Atender a usabilidade universal; Propor feedback 

informativo; Apresentar etapas do Processo; Oferecer forma simples de reparação de erros; 

Permitir a reversibilidade de ações; Proporcionar o controle do sistema aos usuários e Reduzir 

a carga de memória de curto prazo.  

 Um critério bastante convencional de análise de sites web são as Heurísticas de Nielsen 

(1995b), grande parte das análises encontradas na literatura utilizam as dez Heurísticas de 
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Nielsen a seguir em seus estudos. As Heurísticas em questão são apresentadas no quadro a 

seguir. 

Quadro 1- Heurísticas de Nielsen 

HEURÍSTICA DESCRIÇÃO 

1. Visibilidade do status do Sistema  

 

O sistema deve sempre manter os usuários informados 

sobre o que está acontecendo, através de feedback em 

tempo hábil.  

2. Correspondência entre Sistema e Mundo 

Real  

 

O sistema deve possuir uma linguagem bastante 

simples para os usuários. Termos, frases e conceitos 

familiares devem ser utilizados, ao invés de termos 

sistemáticos. Todas as informações deverão ser 

direcionadas aos usuários e não orientada a sistema, 

coerentes com o chamado modelo mental do usuário.  

3. Controle e liberdade para o usuário  

 

Às vezes, os usuários escolhem funcionalidades 

indesejadas, dessa forma, o sistema precisa ter uma 

"saída de emergência" para que se possa sair do estado 

indesejado. Auxílio ao desfazer e refazer uma 

operação.  

4. Consistência e Padronização  

 

Os usuários não devem ter que se questionar para 

entender termos, ícones e etc. O sistema deve seguir 

os padrões adequados. A linguagem deve ser sempre a 

mesma, um mesmo ícone ou termo deverá ter o mesmo 

significado em todos os lugares que aparecer.  

5. Prevenção de Erros  

 

O sistema deve impedir que erros aconteçam 

eliminando as condições vulneráveis, para isso, é 

necessário conhecer as situações que mais provocam 

erros e modificar a interface para que esses erros não 

tornem a acontecer. É preciso oferecer mensagens de 

confirmação antes de ações definitivas como, por 

exemplo, em uma ação de exclusão, essa poderá vir 

acompanhada de um checkbox ou uma mensagem de 

confirmação.  

6. Ajuda para reconhecer, diagnosticar e 

remediar erros  

As informações para utilizar o sistema devem estar 

visíveis ou em lugares acessíveis, dessa foram é 

possível minimizar o acionamento da memória do 

usuário.  

7. Flexibilidade e eficiência no uso;  O sistema deve proporcionar facilidade tanto para 

usuários iniciantes quanto para os experientes. 

8. Design estético e minimalista  Os diálogos devem conter informações relevantes 

nada além daquilo que o usuário necessita.  

9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar 

e recuperar-se de erros  

A mensagem de erro deve possuir uma linguagem 

clara e concisa (sem códigos), desvendando problema, 

e indicando sua solução.  

10. Ajuda e Documentação  O sistema deve oferecer uma ferramenta para que 

qualquer informação seja facilmente encontrada.  

Fonte: NIELSEN, 1995 b 

Nielsen (2007) propõe o grau de severidade de problemas relativos a cada uma das 

heurísticas, como apresenta o quadro 2. 

Quadro 2 - Grau de severidade dos problemas de usabilidade 

Grau de severidade Tipo Descrição 

0 Sem importância Não afeta a operação da interface 
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1 Cosmético Não há necessidade imediata de solução 

2 Simples Problema de baixa prioridade (pode ser 

reparado) 

3 Grave Problema de alta prioridade (deve ser 

reparado) 

4 Catastrófico Muito grave, deve ser reparado de 

qualquer forma 

Fonte: NIELSEN, 1995c 

Bastien e Scapin (1993) apresentam um conjunto de 8 critérios ergonômicos que se 

assemelham muito das Heurísticas de Nielsen. Os Critérios Ergonômicos de Scapin e Bastien 

são: Condução; Carga de trabalho; Controle; explícito; Adaptabilidade; Gestão de erros; 

Homogeneidade/consistência; Significado/códigose e Compatibilidade. Os critérios 

ergonômicos descritos, se subdividem em subcritérios para a avaliação da interação. 

 

2.3   ACESSIBILIDADE DA INFORMAÇÃO 

O número de pessoas com necessidades especiais cresce em todos os países; tais 

pessoas começam a reivindicar seu legítimo direito de ter acesso à informação e, 

principalmente, a uma informação que possa ser compreendida e apropriada (CONFORTO E 

SANTAROSA, 2002). Diante esse fato faz- se necessário eliminar os aspectos que excluem os 

usuários especiais da web. Para Siebra et al. (2011) Pensar na acessibilidade de determinado 

site é sinônimo de pensar no usuário, dessa forma, a acessibilidade aparece nesse cenário com 

o papel de “descreve os problemas de usabilidade encontrados por usuários com necessidades 

especiais ou com limitações tecnológicas” (PIMENTA et al., 2002).  

Gordinho (1999), descreve três perspectivas de acessibilidade: 1."Usuários" significa 

que nenhum obstáculo pode ser imposto ao indivíduo face às suas capacidades sensoriais e 

funcionais. 2. "Situação" significa que o sistema deve ser acessível e utilizável em diversas 

situações, independentemente do software, comunicações ou equipamentos; 3."Ambiente" 

significa que o acesso não deve ser condicionado pelo ambiente físico envolvente, exterior ou 

interior. 

 

2.3.1 Ferramentas de avaliação da acessibilidade 

As ferramentas avaliadoras de acessibilidade são softwares que detectam o código 

HTML de uma página Web e fazem uma análise do seu conteúdo, normalmente seguindo 

critérios de Acessibilidade na Web do W3C. Esses programas avaliam o nível de acessibilidade 
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das páginas pesquisadas, produzindo relatórios detalhados. Pereira et. al. (2013) apresentam 

algumas ferramentas utilizadas para avaliação da acessibilidade de um website. 

 

Quadro 3 - Descrição das ferramentas de testes utilizadas em análises 

Ferramenta Descrição 

HTML Validator 

 

Este validador pode processar documentos escritos em 

linguagens de marcação, incluindo HTML, XHTML, 

MathML, SMIL e SVG. O Validador de Marcação também 

pode validar documentos da Web escritos com DTD SGML 

ou XML, desde que use uma declaração de tipo de 

documento. Disponível no endereço http:// 

validator.w3.org/. 

CSS Validator 

 

O serviço de validação do W3C é um software criado para 

auxiliar web designers e desenvolvedores na verificação e 

correção de folhas de estilo em cascata (CSS).Disponível 

no endereço http://jigsaw.w3.org/css-validator/. 

ASES 2.0 

 

Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios - 

ferramenta que permite avaliar, simular e corrigir a 

acessibilidade de páginas, sítios e portais, sendo de grande 

valia para os desenvolvedores e publicadores de conteúdo. 

A atual versão (2.0) implementa avaliações de 

acessibilidade baseadas no modelo WCAG 2.0 do 

Consórcio W3C e no modelo E-MAG 3.0 do governo 

brasileiro. Disponível no endereço 

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e projetos/e-

MAG/asesavaliador-e-simulador-de-acessibilidade-sitios. 

Total Validator 

 

Ferramenta comercial, com versão básica gratuita. Fornece 

validação HTML para HTML 2.0 até XHTML 1.1 usando 

os DTD (Document Type Definition) oficiais, incluindo a 

validação HTML5, com adição de atributo e outros testes. 

Também realiza validação de acessibilidade (WCAG 1.0 e 

2.0, US-508), verificação de link quebrado, verificação 

ortográfica (5 idiomas), e pode ser também uma 

Ferramenta de validação de CSS. 

Access Monitor Validador automático, desenvolvido e mantido pela 

Agência para a Sociedade do Conhecimento, do Ministério 

da Educação e Ciência de Portugal, que verifica a aplicação 

das diretrizes de acessibilidade no conteúdo HTML de um 

sítio web. O AccessMonitor usa como referência o WCAG 

2.0. Disponível no endereço http:// 

www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/. 

Fonte: Adaptado de Pereira et. al. (2013) 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Inicialmente o estudo apresenta- se como de caráter exploratório, buscando familiariza-

se com o problema e estabelecendo as bases relevantes para a pesquisa (GIL, 2002). Nessa fase 

da pesquisa foi realizada uma investigação em busca de documentos científicos para o melhor 

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e
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entendimento dos assuntos relativos ao estudo. A pesquisa corresponde a um estudo de caso, o 

objeto de estudo foi o portal de transparência do governo de Pernambuco. 

Em seguida, o estudo assume um caráter descritivo. Conforme Gil (2002) o estudo 

descritivo tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. No que tange 

às técnicas de pesquisa o estudo é qualitativo. Richardson et. al., (2012) afirma que diferente 

do estudo quantitativo, o qualitativo não emprega um instrumental estatístico com base do 

processo de análise de um problema. A partir daí foram realizadas as análises propostas nesse 

estudo. 

Inicialmente objetivou- se avaliar o portal de transparência por meio da aplicação da 

avaliação heurística.  Num primeiro momento foi realizada a avaliação de usabilidade 

utilizando heurísticas de Nielsen (1995b), a fim de avaliar questões relacionadas ao acesso, a 

análise foi realizada na primeira página do portal de transparência.  

Concluída a etapa de análise da usabilidade do portal de transparência, o estudo seguiu 

para a etapa de avaliação da acessibilidade do portal. Nesse momento foi feito o uso de uma 

ferramenta de análise de acessibilidade que têm por objetivo realizar uma varredura no código 

HTML, segundo critérios de acesso do consórcio World Wide Web (W3C), a ferramenta usada 

foi o AccessMonitor no critério WCAG 2.0. A ferramente AccessMonitor avalia um ambiente 

digital através de um índice de 1 a 10, representando o valor 10 uma adoção plena da boa 

prática induzida pelo AccessMonitor, são apresentados também os níveis de conformidade, 

sendo A (o mais baixo), AA e AAA (o mais elevado) baseado no critério WCAG 2.0.  

     Nível A: barreiras mais significativas de acessibilidade. Estar em 

conformidade apenas com os critérios de nível A não garante um site 

altamente acessível; 

     Nível AA: estar em conformidade com todos os critérios de sucesso de nível 

AA garante um site bastante acessível, ou seja, o site será acessível para a 

maioria dos usuários, sob a maior parte das circunstâncias e utilizando-se a 

maioria das tecnologias. 

     Nível AAA: o nível de conformidade triplo A é bastante meticuloso, ou seja, 

visa garantir um nível otimizado de acessibilidade. A maioria dos critérios de 

sucesso de nível AAA refere-se a situações bastante específicas, normalmente 

objetivando refinar os critérios de sucesso de nível AA. Manter uma 

conformidade com certos critérios de sucesso de nível AAA pode ser um 

processo custoso e, às vezes, de difícil implementação. No entanto, muitos 

sites não possuem conteúdo que se aplica aos critérios de sucesso de nível 

AAA (BRASILEIRO, G. E., 2017). 

 

4 RESULTADOS 
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Nessa seção serão mostrados os resultados obtidos através das análises de usabilidade 

e acessibilidade realizadas na página inicial do portal de transparência do governo do estado 

de Pernambuco. Numa análise superficial, feita a olho nu, o portal apresenta uma boa 

organização estrutural, mas levaremos em consideração a avaliação heurística e de 

acessibilidade realizada pela ferramenta de análise. 

 

4.1   Resultados da Avaliação Heurística 

A avaliação heurística foi baseada na primeira página do Portal de transparência, na 

primeira coluna da tabela 2 estão relacionadas as Heurísticas, na coluna central são feitos os 

comentários em cima de cada uma delas, e na terceira e última tabela estão os graus de 

severidade. 

Tabela 1- Avaliação heurística do portal da primeira página do portal 

HEURÍSTICA PÁGINA INICIAL GRAU 

Visibilidade do status do 

Sistema 

 

O Portal responde rápido as ações do usuário na página inicial. O 

usuário consegue identificar em que lugar se encontra no portal. Todo 

ícone fica azul quando o mouse está em cima. 

 

Correspondência entre 

Sistema e Mundo Real 

 

Todos os ícones no portal são legendados, isso é bom, o único 

problema são os termos que são desconhecidos pela maioria das 

pessoas. 

 

1 

Controle e liberdade para 

o usuário 

 

Há liberdade por parte do usuário no portal. Essa liberdade se 

caracteriza pelo fato de que existe um menu central (além do menu 

superior) que fica fixo em todas as páginas, permitindo ir de uma 

página para qualquer outra. 

 

Consistência e 

Padronização 

 

Existe no sistema a presença de muitos termos ambíguos, como o 

portal trata de recursos financeiros, necessitaria de uma distinção mais 

clara, a falta de clareza faz com que a busca do usuário seja feita na 

“tentativa e erro” até encontrar o que se deseja. Outro problema dessa 

natureza é a existência de dois links: Fale conosco e comunicar erro, 

que levam a mesma subpágina de contato com a equipe de suporte. 

 

3 

Prevenção de Erros  

 

Na página inicial o único atributo que induz ao erro é ambiguidade dos 

ternos, já apontado anteriormente. 

 

Ajuda para reconhecer, 

diagnosticar e remediar 

erros 

O fato de haver muitas informações (escritas) na página inicial, 

complica um pouco o reconhecimento, mas os ícones que estão 

presentes ajudam a reconhecer algumas coisas importantes, as figuras 

usadas facilitam isso. 

 

2 

Flexibilidade e eficiência 

no uso; 

 

O portal analisado não é um dispositivo que possa ser utilizado da 

mesma forma por usuários experientes e inexperientes, esses últimos 

encontram bastante dificuldades. 

 

3 

Design estético e 

minimalista 

 

A página inicial apresenta as informações necessárias para o 

prosseguimento do acesso por parte do usuário, embora seja muitas 

informações, estão bem estruturadas.  

 

Ajudar os usuários a 

reconhecer, diagnosticar e 

recuperar-se de erros 

Na página inicial existe um link “Fale conosco” onde a opção de 

reclamação encontra- se em erro constantemente, o erro indica que o 

sistema demorou a responder, o que não justifica o erro de verdade, 
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pois ao abrir a subpágina o erro já está lá, e sabemos que esse tipo de 

erro só se justifica quando a página demora a carregar e o sistema o 

apresenta. Outro problema é a falta de uma forma de se recuperar do 

erro que apresenta. 

     3 

 

Ajuda e Documentação 

 

O portal de transparência de Pernambuco oferece mecanismos de 

ajuda como: Mapa do site, aumento de letra, contraste da cor do site, 

oferece também possibilidade de consulta a vários documentos dentro 

do contexto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

4.2   Análise da Acessibilidade do Portal 

A ferramenta AccessMonitor possui uma interfase simples (ver imagem 1) possui uma 

barra de endereço centralizada onde é possível incluir a URL do website ou portal que será 

avaliado. 

Imagem 1. Interface AccessMonitor 

 

Fonte: http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 

 

A análise da página inicial do Portal de Transparência do estado de Pernambuco 

realizada pelo AccessMonitor trouxe como resultado as informações que constam na imagem 

2. 

 

 

 

 

Imagem 2. Resultados compilados Portal de transparência de Pernambuco 
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Fonte: http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 

 

O índice, que é exibido numa escala de 1 a 10, representa o nível de acessibilidade 

alcançado. Sendo assim, o índice apresentado pelo AccessMonitor para o Portal de 

transparência foi um índice pouco satisfatório, ficando abaixo de 5, conforme é apresentado na 

imagem 2. A avaliação da página inicial do portal apresentou um OK 12 erros e 5 avisos de 

nível A, um erro e dois avisos de nível AA e dois erros e dois avisos de nível AAA. Para 

mostrar os erros de acessibilidade, o AccessMonitor gerou uma tabela com os erros de 

acessibilidade e seus respectivos níveis de conformidade, como é visto na imagem 3. 

Imagem 3- Detalhamento dos erros encontrados 

 
Fonte: http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 

 

No detalhamento dos erros que o AccessMonitor fez do Portal, é possível observar que 

ele apresenta um erro bastante preocupante no que diz respeito ao acesso de pessoas com 

alguma deficiência visual. A página inicial contém vinte e seis imagens, delas, dezesseis são 

imagens sem “ALT”, ou seja, sem um texto alternativo que permita que a informação possa ser 

apresentada de várias formas a uma variedade de agentes de utilizador dessa forma, um 

deficiente visual que acessar o portal de transparência poderá ouvir as informações contidas no 

atributo “ALT” de dez imagens utilizando um sintetizador de voz, as dezesseis que não possui 

http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/
http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/
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o atributo, passarão despercebido pelas tecnologias de apoio e o usuário não irá ter ciência da 

existência da existência das mesmas. É possível observar na sequência (imagens 4 e 5), as 

imagens que estão desprovidas do atributo “ALT” no portal. 

 

Imagem 4- Imagens sem o atributo ALT 

 
Fonte: http://www2.portaldatransparencia.pe.gov.br/web/portal-da-transparencia 

 

Como é possível ver na imagem 4, existe a falta do atributo “ALT” inclusive na imagem 

que que leva a subpágina que trata de questões do acesso à informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4- Imagens sem o atributo ALT 

http://www2.portaldatransparencia.pe.gov.br/web/portal-da-transparencia
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Fonte: http://www2.portaldatransparencia.pe.gov.br/web/portal-da-transparenci 

 

Um outro problema (erro de nível A) encontrado no portal é a falta de um link que 

conduza o usuário até a área do conteúdo principal, dessa forma dos setenta e quatro links da 

página inicial, nenhum deles tem a função discutida. Os links visíveis são necessários para o 

usuário que acesse o portal apenas com o teclado e os que navegam utilizando software de 

reconhecimento de voz, por exemplo. 

Não foi possível realizar a análise detalhada de todos os erros encontrados pela 

ferramenta AccessMonitor, mas frente aos resultados obtidos, é possível verificar que a Página 

inicial do portal de transparência do governo do estado de Pernambuco apresenta falta de 

acessibilidade em vários quesitos, entre os maiores problemas estão os que dificultam o 

trabalho das ferramentas de Apoio, o que implicará na falta de acesso por pessoas cegas e 

pessoas com algum tipo de dificuldade na visão. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa foi toda desenvolvida buscando atender ao objetivo geral descrito na 

introdução do trabalho, dessa forma o objetivo que era de analisar o Portal de transparência do 

Governo de Pernambuco no que diz respeito às questões da usabilidade e acessibilidade 

baseado na justificativa de identificação de possíveis falhas nos portais de transparência que 

vão contra o que estabelece o artigo 8º da Lei nº. 12.527 (Lei de acesso à informação), foi 

atendida com êxito. Baseado na avaliação Heurística foi possível verificar que o Portal de 

Transparência de Pernambuco não cumpre um requisito do artigo 8º que é “Conter ferramenta 

de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, 

clara e em linguagem de fácil compreensão”, uma vez que muitos termos são de difícil 

compreensão. Através da avaliação da acessibilidade realizada com a ferramenta 

http://www2.portaldatransparencia.pe.gov.br/web/portal-da-transparenci
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AccessMonitor vimos que o portal deixa de atender um requisito bastante importante que a lei 

exige, “Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas 

com deficiência, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº. 186, de 

9 de julho de 2008”. De forma geral, vemos com base em toda análise feita, que o portal precisa 

de alguns reparos tanto em relação à usabilidade, quanto em relação à acessibilidade, entretanto 

sabe- se também que os portais já trazem muitos benefícios, e os testes e análises com as que 

esse trabalho realiza vem com a intenção se contribuir para que esses dispositivos continuem a 

busca pela excelência na divulgação de informações tão relevantes. 
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