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Introdução
De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2019, realizada pelo Centro Regional para o
Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação (Cetic.br), a cada ano ocorre
um aumento no número de usuário de internet.

Fonte: https://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2019_coletiva_imprensa.pdf
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https://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2019_coletiva_imprensa.pdf
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O acesso a Internet é realizado de diversas formas e
por qualquer indivíduo, incluindo aqueles que não
têm a possibilidade de ver, ouvir ou se deslocar. Em
especial a esses, o mundo digital se transformou em
um instrumento de equidade, capaz de eliminar
barreiras, preconceitos e permitir uma troca de
experiências com indivíduos de qualquer lugar do
planeta.

Tornar uma aplicação acessível é garantir que todos
consigam ter a melhor experiência possível durante
a navegação. Pessoas com deficiência consomem
produtos, serviços, pagam impostos e reivindicam
igualdade no tratamento e respeito às diferenças. A
criação de um site sem obedecer os padrões
acessíveis, pode custar caro para uma instituição ou
empresa, com a perda de visitantes e potenciais
compradores.

“Para as pessoas sem 
deficiência, a tecnologia 

torna as coisas mais fáceis. 
Para as pessoas com 

deficiência, a tecnologia 
torna as coisas possíveis.”

RADABAUGH (1993)

Introdução
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Introdução

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

A construção obrigatória
de rampas em espaços
físicos para facilitar a
locomoção de qualquer
indivíduo que encontre
dificuldades em subir
escadas é um exemplo de
ascensão de acessibilidade
no mundo físico.
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Introdução
No mundo digital, as dificuldades de acessibilidade mais graves se relacionam aos usuários
cegos e com baixa visão, vez que a maioria das páginas web são totalmente visuais. O Brasil,

segundo dados do IBGE (2010), possui mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

O gráfico mostra que a deficiência
visual é a mais presente na
população brasileira quando
comparada a outras deficiências.
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Introdução
As necessidades dos usuários idosos na Web são semelhantes a das pessoas com
deficiência. À medida que se envelhece, alguns órgãos podem ficar mais suscetíveis ao
surgimento de debilidades, seja auditiva, motora ou visual, como a presbiopia, também
conhecida por “vista cansada”, uma condição que ocorre em maior parte das pessoas após
os 40 anos de idade.

Pensar em acessibilidade na Web é querer que o conteúdo seja acessível a todas as pessoas
que se interessarem pelo tema, independente de suas particularidades.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores
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No ano de 2020, em meio ao cenário da
pandemia causado pelo novo Coronavírus (SARS-
CoV-2, o Covid-19), a conexão com a internet
passou a ser uma importante forma de se
informar, estudar, distrair, fazer compras e até
mesmo trabalhar.

A mudança acelerada para o mundo virtual expôs
mais agravos às pessoas com deficiência pela
falta de preocupação com acessibilidade em
diversos sites e aplicações como por exemplo,
plataformas de videoconferência, compras e
entretenimento. Um cenário que mais do que
nunca mostra a necessidade de acessibilidade.

“É um pesadelo fazer compras 
online. Os itens em sites de 

compra não possuírem

uma descrição sobre as 
características físicas da 

mercadoria, somente o peso e 
a altura não me permitem 

saber ao certo como é o 
produto. Tenho sempre que 

pedir ajuda para alguém 
descrever o que há na 

imagem.”

Relato recolhido em entrevista por

Kátita Penaforte

Introdução
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Introdução

O artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 13.146 sancionada em
2015, torna obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com
sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo. Entretanto, menos
de 1% dos 14 milhões de sites ativos do Brasil em 2019, analisados pelo Movimento Web
para Todos (MWPT) em parceria com a BigData Corp, passaram em todos os testes de
acessibilidade.

Link para Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

Link para a pesquisa do MWPT: https://mwpt.com.br/99-dos-sites-do-brasil-apresentam-
barreiras-de-navegacao-para-pessoas-com-deficiencia/

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://mwpt.com.br/99-dos-sites-do-brasil-apresentam-barreiras-de-navegacao-para-pessoas-com-deficiencia/
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Qual o termo correto para falar de 
deficiência?

O termo oficial e correto, definido pela Convenção das Nações Unidas, é Pessoa com
Deficiência (PcD), pois esclarece que há algum tipo de deficiência sem que isso inferiorize
quem a tem.

Os termos Portador de Deficiência, Portador de Necessidades Especiais (PNE) e Pessoa
Portadora de Deficiência (PPD) não são os mais adequados.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores



Como os deficientes visuais acessam a 
internet?

Isso é possível com o auxílio de tecnologias assistivas (TA), como os leitores de tela, que
pronunciam em voz alta os elementos exibidos na tela e o usuário faz a navegação pelos
componentes através de comandos no teclado. O leitor de tela também pode
transformar o conteúdo em informação tátil para hardware de linha ou display Braille,
servindo, em especial, a usuários com surdocegueira.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

Nos computadores com Windows, os leitores de tela
mais utilizados no mundo são o JAWS, que é pago, e
o NVDA, que é gratuito e de código aberto. Em
celulares e tabletes, os mais famosos são o TalkBack
para Android e o VoiceOver para IOS.

JAWS

TalkBack

VoiceOver

NVDA
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Como os deficientes visuais acessam a 
internet?

A navegação com auxílio do leitor de tela funciona, basicamente, de três maneiras:

É importante lembrar que se a aplicação ou site não for programado adequadamente,
usuários que dependem dessas tecnologias encontrarão problemas ao navegar.

10Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

Utiliza as setas e passa 
por todos os elementos 

da página

Utiliza a tecla H 
passando apenas pelos 
cabeçalhos da página

Utiliza a tecla K ou Tab e 
passa por apenas os links 

da página
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Como os deficientes visuais acessam a 
internet?

Extensões e plugins também são utilizados por quem tem alguma dificuldades em
enxergar. Existem diversas funcionalidades especiais que podem ser acrescentadas para
facilitar a leitura em sites mal diagramados, remover o excesso de propagandas ou até
mesmo facilitar a interpretação de conteúdos não-texto.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

Emoticons ganham sons para serem
identificados por deficientes visuais 

através de plugin para NVDA

https://youtu.be/usPDfJDlz-4
https://youtu.be/usPDfJDlz-4
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De acordo com os resultados de um questionário
realizado online sobre Acessibilidade na Web,
encaminhado para grupos de desenvolvimento,
no período de 28 de maio a 05 de julho de 2020, e
obtendo 75 respostas. De tal forma, foi concluído
que grande parte dos desenvolvedores julgam
importante pensar em acessibilidade, todavia,
consideram gastar muito tempo para incluir isso
em seus projetos e acabam não fazendo por
sempre estarem com pouco tempo para a
realização, além disso, afirmaram haver uma
falta de incentivo das empresas, por ninguém
citar ou julgar que o site, aplicação ou até mesmo
o jogo será utilizado por pessoas com alguma
deficiência.

“A falta de conhecimento das 
equipes de desenvolvimento 
dificultam a vida das pessoas 

que necessitam de 
acessibilidade. A criação de 

diretrizes e guidelines fáceis de 
ler, ajudariam as equipes a ter 

uma preocupação maior com a 
acessibilidade no 

desenvolvimento de 
Software.”

Relato recolhido em questionário

Relato de desenvolvedores
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O que a ausência de acessibilidade causa em 
uma página?

• Falta de compromisso com a sociedade;

• Perdas de acessos, consumidores e receita;

• Atraso no mercado, visto que algumas empresas já começaram a se organizar para
atender melhor esse público e tendem a sair na frente;

• Irregularidade com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 13.146, que
torna obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com
sede ou representação comercial no País. Assim, toda forma de distinção, restrição ou
exclusão, por ação ou omissão, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de
fornecimento de tecnologias assistivas é considerada uma espécie de discriminação
em razão da deficiência, capaz de pena de reclusão, de um a três anos, e multa.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores
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Como criar conteúdos e sites acessíveis?

A World Wide Web Consortium (W3C), uma das principais organizações de padronização
da Web, desenvolveu uma resolução para ajudar nesse processo, a Web Accessibility
Initiative (WAI), em português, Iniciativa para a Acessibilidade da Web, sendo esse o
principal documento internacional de recomendações de acessibilidade.

Na página da WAI é possível encontrar estratégias, normas e recursos de apoio para
escritores de conteúdo, designers, desenvolvedores, avaliadores, gerentes, treinadores e
outros, tornarem a Web acessível às pessoas com deficiência.

Link para a página da WAI: https://www.w3.org/WAI/

No Brasil, existe o eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, que
contém as recomendações de acessibilidade a serem seguidas nos sítios e portais do
governo brasileiro.

Link para a página do eMAG: http://emag.governoeletronico.gov.br/

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

https://www.w3.org/WAI/
http://emag.governoeletronico.gov.br/
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Documentos da WAI:

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines: Diretrizes para tornar o conteúdo Web
acessível a todas as pessoas.

ATAG - Authoring Tool Accessibility Guidelines: Diretrizes para ferramentas de autoria,
ou seja, dedicadas à criação de conteúdo. Se a ferramenta de autoria conter interfaces de
usuário baseadas na Web, essas interfaces devem atender aos critérios de sucesso do
WCAG.

UAAG - User Agent Accessibility Guidelines: Diretrizes para desenvolvedores de
navegadores da Web, media players, tecnologias assistivas e outros tornarem os agentes
de usuários (softwares que agem em nome de um usuário) acessíveis às pessoas com
deficiência, especialmente para aumentarem a acessibilidade ao conteúdo da Web.

WAI-ARIA - Accessible Rich Internet Applications Suite: Diretrizes para conteúdos
dinâmicos e controles avançados de interface de usuários desenvolvidos com Ajax,
HTML, JavaScript e tecnologias relacionadas.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores
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Entendendo as WCAG - Princípios

As Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web 2.1 são baseadas em quatro
princípios:

1° - Perceptível: A informação e os componentes da interface devem ser apresentados
aos usuários de forma que eles possam perceber.

2° - Operável: Os componentes de interface de usuário e a navegação devem ser
operáveis.

3° - Compreensível: A informação e a operação da interface de usuário têm de ser
compreensíveis.

4° - Robusto: O conteúdo tem de ser robusto o suficiente para poder ser interpretado de
forma concisa por diversos agentes do usuário, incluindo recursos de tecnologia assistiva.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores
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Entendendo as WCAG – Estrutura

Os princípios formam os tópicos principais.

Cada princípio contém recomendações.

As recomendações possuem critérios de sucesso que devem ser seguidos. Cada
critério de sucesso é indicado por um nível de conformidade, que pode ser A,
AA ou AAA:

Para atender os critérios de sucesso, são disponibilizadas técnicas específicas
com exemplos de como o objetivo do critério pode ser atingido.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

Princípios

Recomendações

Critérios de Sucesso

Técnicas
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As diretrizes WCAG 2.0 são categorizadas em três
níveis de conformidade:

Nível A: Corresponde as barreiras mais
significativas de acessibilidade. Não garante um
site altamente acessível, somente o mínimo. Há 30
critérios de sucesso para esse nível.

Nível AA: Satisfaz uma gama maior de critérios.
Acessível para a maioria dos usuários, sob a maior
parte das circunstâncias. Há 20 critérios de sucesso
para esse nível.

Nível AAA: Garante um nível otimizado de
acessibilidade. Há 28 critérios de sucesso para esse
nível.
Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

Entendendo as WCAG – Níveis de 
conformidade
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• Contrastes inadequados;

• Layout não responsivo e bloqueio de zoom;

• A ordem dos elementos na tela não é a mesma 
apresentada no código;

• Imagens e multimídias sem descrição;

• Captchas;

• Falta de compatibilidade com Tecnologias 
Assistivas, como o leitor de tela.

“Na maioria das vezes 
somos nós mesmos que 

temos que dar um jeitinho 
para conseguir consumir o 

conteúdo. Por que que eles 
não pedem ajuda para as 
pessoas com deficiência 

quando vão desenvolver? 
Esquecem que somos 

consumidores.”

Relato recolhido em entrevista por

Kátita Penaforte

Principais problemas relatados por usuários 
com deficiência visual



Uso de Cor – Nível A

A cor não pode ser usada como o único meio visual de transmitir informações, indicar uma
ação, solicitar resposta ou distinguir um elemento visual.

Para qualquer conteúdo onde as diferenças de cor são usadas para transmitir informações,
verifique se as mesmas informações estão disponíveis através de sugestões de texto.

A maioria dos usuários podem visualizar rapidamente o conteúdo para localizar informações
transmitidas usando diferenças de cor. Os usuários que não conseguem ver a cor podem
procurar ou ouvir sugestões de texto e pessoas que usam displays braile ou outras interfaces
táteis podem detectar sinais de texto por toque.

20Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

Errado Certo
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Contraste – Nível AA

O contraste mínimo para apresentação visual de texto e imagens do texto tem uma razão
de pelo menos 4. 5:1, exceto para:

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

• Texto grande: Texto em larga escala e imagens de texto em larga escala têm uma
razão de contraste de pelo menos 3:1;

• Incidental: Texto ou imagens de texto que fazem parte de um componente de
interface de usuário inativo, que são de decoração, que não são visíveis para
ninguém, ou que fazem parte de uma imagem que contém conteúdo visual
significativo, não têm nenhum requisito de contraste;

• Logotipos: O texto que faz parte de um logotipo ou marca não tem requisito
mínimo de contraste.
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Contraste – Nível AAA

A apresentação visual aprimorada de texto e imagens do texto tem uma razão de contraste
de pelo menos 7:1, exceto para :

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

• Texto grande: Texto em larga escala e imagens de texto em larga escala têm uma
razão de contraste de pelo menos 4. 5:1;

• Incidental: Texto ou imagens de texto que fazem parte de um componente de
interface de usuário inativo, que são de decoração, que não são visíveis para
ninguém, ou que fazem parte de uma imagem que contém conteúdo visual
significativo, não têm nenhum requisito de contraste;

• Logotipos: O texto que faz parte de um logotipo ou marca não tem requisito
mínimo de contraste.
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Contraste - 1.11:1 

Contraste - 8.34:1 

Contraste - 8.86:1 

Contraste - 11.01:1 

Contraste - 7.1:1

Contraste - 8.42:1 
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Estrutura, Relações e Sequência Significativa 
– Nível A
A estrutura e as relações de uma página são de fácil compreensão para pessoas capazes de
enxergar, entretanto, os que dependem totalmente de leitores de tela podem encontrar
barreiras. Ter essas estruturas e relações programaticamente determinadas em uma
sequencia significativa, garante que informações importantes para a compreensão sejam
percepcionáveis a todos.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

Certifique-se de que a organização dos
elementos no código corresponde a uma
ordem lógica como as informações
apresentadas visualmente. Uma maneira
de verificar isso é remover o estilo CSS e
revisar se a ordem do conteúdo faz
sentido. Use marcação apropriadas do
HTML para títulos, listas, tabelas, entre
outros. As funções WAI-ARIA podem
fornecer um significado adicional.
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Observe os dois códigos:

.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

<style>
.linha{display: flex;  justify-content: space-around; flex-direction: row;    }
.coluna{ display: flex; justify-content: flex-end; flex-direction: column;  }

</style>

<h1 class="text-center">Ingredientes para bolo caseiro</h1>
<div class="linha ">

<h2>Massa</h2>
<h2>Cobertura</h2>

</div>
<div class="linha">

<ul>
<li>1 colher (sopa) de fermento em pó</li>
<li>2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo</li>
<li>200 ml de leite</li>
<li>4 ovos</li>
<li>2 xícaras (chá) de açúcar</li>

</ul>
<ul>

<li>1 colher (sopa) de manteiga</li>
<li>3 colheres (sopa) de chocolate em pó</li>
<li>1 xícara (chá) de leite</li>
<li>1 xícara (chá) de leite</li>

</ul>
</div>

1

<h1 class="text-center">Ingredientes para bolo caseiro</h1>
<div class="linha">

<div class=”coluna”>
<h2>Massa</h2>
<ul>

<li>1 colher (sopa) de fermento em pó</li>
<li>2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo</li>
<li>200 ml de leite</li>
<li>4 ovos</li>
<li>2 xícaras (chá) de açúcar</li>

</ul>
</div>
<div class=”coluna”>

<h2>Cobertura</h2>
<ul>

<li>1 colher (sopa) de manteiga</li>
<li>3 colheres (sopa) de chocolate em pó</li>
<li>1 xícara (chá) de leite</li>
<li>1 xícara (chá) de leite</li>

</ul>
</div>

</div> 2
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Ambos os códigos resultam nesta página:

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores

Mas como ela será interpretada pelo leitor de tela?
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“Ingredientes para bolo caseiro

Massa

Cobertura

1 colher soma de fermento em pó

2 e ½ xícaras de farinha de trigo

200 ml de leite

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de leite”

Seria possível identificar quais os ingredientes da massa e os da cobertura do bolo caseiro, 
apenas lendo esse texto?

<h1 class="text-center">Ingredientes para bolo caseiro</h1>
<div class="linha ">

<h2>Massa</h2>
<h2>Cobertura</h2>

</div>
<div class="linha">

<ul>
<li>1 colher (sopa) de fermento em pó</li>
<li>2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo</li>
<li>200 ml de leite</li>
<li>4 ovos</li>
<li>2 xícaras (chá) de açúcar</li>

</ul>
<ul>

<li>1 colher (sopa) de manteiga</li>
<li>3 colheres (sopa) de chocolate em pó</li>
<li>1 xícara (chá) de leite</li>
<li>1 xícara (chá) de leite</li>

</ul>
</div>

1



<h1 class="text-center">Ingredientes para bolo caseiro</h1>
<div class="linha">

<div class=”coluna”>
<h2>Massa</h2>
<ul>

<li>1 colher (sopa) de fermento em pó</li>
<li>2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo</li>
<li>200 ml de leite</li>
<li>4 ovos</li>
<li>2 xícaras (chá) de açúcar</li>

</ul>
</div>
<div class=”coluna”>

<h2>Cobertura</h2>
<ul>

<li>1 colher (sopa) de manteiga</li>
<li>3 colheres (sopa) de chocolate em pó</li>
<li>1 xícara (chá) de leite</li>
<li>1 xícara (chá) de leite</li>

</ul>
</div>

</div> 2
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“Ingredientes para bolo caseiro

Massa

1 colher soma de fermento em pó

2 e ½ xícaras de farinha de trigo

200 ml de leite

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

Cobertura

1 colher (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de leite”

E agora, é possível identificar quais os ingredientes da massa e os da cobertura do bolo 
caseiro apenas lendo esse texto?



Além o uso dos cabeçalhos, há outras tags com significados semântico para organizar os 
conteúdos de forma que façam sentido. Como por exemplo:

• <p>: para parágrafos;

• <ul>, <ol>: listas;

• <figure>: indicando figuras;

• <fieldset>: agrupar elementos, assim como <label> em formulários;

• <legend>: rótulo para o conteúdo;

• <caption>: título de tabelas;

• <em>: texto lido com ênfase;

• <strong>: texto lido com entonação carregada e várias outros elementos.

O objetivo de descrever o significado do conteúdo presente em documentos HTML é torna-
lo mais claro para navegadores e leitores de tela que processam essas informações. 
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Zoom, Layout e Texto Responsivo – Nível AA

Qualquer usuário pode sentir dificuldade em ler e tentar aumentar a fonte. Desabilitar o
zoom tira a liberdade e prejudica a experiência de usuário como um todo. Além disso, os
conteúdos devem ser apresentados em diversos dispositivos de diferentes formas sem gerar
sobreposições e perda informação ou estrutura.
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O texto pode ser redimensionado sem
tecnologia assistiva de até 200% sem exigir que
o usuário role horizontalmente para ler uma
linha de texto, permitindo que as pessoas com
baixa visão aumentem o tamanho do conteúdo
quando necessário.
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Conteúdo não-texto – Nível A
Todo o conteúdo não-texto apresentado ao usuário tem uma alternativa de texto que serve
para finalidade equivalente, exceto para as situações listadas abaixo:
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• Controles, Entrada: Se o conteúdo não-texto for um controle ou aceitar a entrada
do usuário, então ele tem um nome que descreve seu propósito;

• Sensorial, Mídia baseada no tempo e testes: Se o conteúdo não-texto for
destinado principalmente a criar uma experiência sensorial específica, uma mídia
baseada no tempo, ou um teste ou exercício que seria inválido se apresentado em
texto, então as alternativas de texto pelo menos fornecem identificação descritiva
do conteúdo não-texto;

• Decoração, Formatação, Invisível: Se o conteúdo não-texto é de decoração pura,
é usado apenas para formatação visual, ou não é apresentado aos usuários, então
ele é implementado de uma forma que pode ser ignorado pela tecnologia
assistiva;

• CAPTCHA: Se o objetivo do conteúdo não-texto é confirmar que o conteúdo está
sendo acessado por uma pessoa em vez de um computador, então alternativas
usando modos de saída para diferentes tipos de percepção sensorial são
fornecidas para acomodar diferentes deficiências.
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Imagem

Inclua texto alternativo para todas as imagens que fazem parte do conteúdo, descreva as
informações ou funções representadas por elas, incluindo os ícones. Isso garante que as
imagens possam ser usadas por pessoas com várias deficiências.

A escrita do texto alternativo geralmente depende do contexto, mas sempre evite fazer
juízo de valor e escrever termos redundantes como: imagem sobre… ou ícone de..., pois o
leitor de tela já informa o tipo.

Se tiver duvidas sobre como escrever o texto alternativo para a imagem, consulte o tutorial
da WAI sobre alternativas de textos para Imagens informativas, Imagens decorativas:
Imagens funcionais, Imagens do texto, Mapas de imagem e Imagens complexas, como
gráficos e diagramas. Disponível em : https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/
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https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/
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A descrição no alt deve ter até 100 caracteres. 
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<figure>
<img src="images/pato.jpg" 

alt=“Perfil de pato branco com bico alaranjado na 
natureza ">

<figcaption></figcaption>
</figure>

<figure>
<img src="images/pato.jpg" alt=""

aria-describedby =“imgPato">
<figcaption>

<p id=“imgPato">No primeiro plano da imagem, há um 
pato branco com o bico alaranjado de perfil. Ao fundo, há um 
gramado verde com folhas secas espalhadas.

</p> 
</figcaption>

</figure>

Descrições longas devem ser inseridas no texto fora da imagem, dentro do figcaption com 
um id, este texto é associado à imagem através do atributo longdesc ou aria-describedby

No primeiro plano da imagem, há 
um pato branco com o bico 
alaranjado de perfil. Ao fundo, há um 
gramado verde com folhas secas 
espalhadas.
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O leitor de tela também depende do rótulo dos ícones para identificá-los. Observe este 
ícone de busca e a leitura dos códigos exemplificados:
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< a href= “#”>
<i class=“fas fa-search” aria-hidden=“true”></i>

</a>

< a href= “#”>
<i class=“fas fa-search” aria-hidden=“true”></i>
<span class=“visually-hidden”>Busca</span>

</a>

O leitor lerá: “link”

O leitor lerá: “link busca”

<button type=“submit”>
<i class=“fas fa-search” aria-hidden=“true”></i>
<span class=“visually-hidden”>Busca</span>

</button>

O leitor lerá: “botão busca”
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Multimídia

Ao disponibilizarmos um arquivo multimídia é sempre importante que o usuário tenha
controle sobre os arquivos, como iniciar, pausar ou reiniciar quando desejar. O player deve
ser acessível também por teclado e ter seus controles bem descritos para serem
interpretados pelos leitores de tela.

Os vídeos com conteúdos significantes apresentados somente visualmente, devem fornecer
legendas e alternativa em texto, ou seja, disponibilizar uma transcrição textual. Para níveis
mais elevados de acessibilidade, alguns vídeos podem exigir uma faixa de audiodescrição,
informações visuais que transmitem conteúdo como expressões faciais e corporais ou sobre
o ambiente, para que sejam totalmente acessíveis.
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Exemplo de vídeo com 
audiodescrição

https://youtu.be/DLZ5gp0YqLc
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Multimídia

Para criar arquivos com legendas oculta basta utilizar um editor de texto como o bloco de
notas.
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<video src="classroom-dicas-e-ferramentas-para-
professores.mp4" controls>

<track src="legenda-ptr.vtt" kind="subtitles"
srclang="pt-br" label="Portuges - Brasil">

</video>

Código da página

As legendas ocultas podem ser
armazenadas com extensão de nome
de arquivo .vtt e com a estrutura ao
lado.

WEBVTT

00:00:03.000 --> 00:00:08.330
Beleza estamos online

00:00:08.608 --> 00:00:10.290
Boa noite pessoal tudo bem?

legenda-pt-br.vtt
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Multimídia

A transcrição manual é um procedimento trabalhoso, entretanto, atualmente existem várias
ferramentas que facilitam esse trabalho como o Cogi, oTranscribe, Transana, Speech e até
mesmo o próprio Youtube possui uma ferramenta de transcrição automática, mas é sempre
bom dar uma conferida antes de realizar uma publicação.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores
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Captcha

Os CAPTCHAs devem ser evitados sempre que possível pois criam problemas para muitos
indivíduos, principalmente para as pessoas com deficiência. Caso realmente precise ser
incluído, certifique-se de que é simples de entender e inclui formas alternativas usando
modos de saída para diferentes tipos de percepção sensorial aos usuários com deficiência,
tais como:
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• Duas maneiras de resolver os CAPTCHAs, caso áudio, verifique o idioma utilizado;

• Fornecendo acesso a um representante humano que pode contornar o CAPTCHA;

• Não é necessário CAPTCHAs para usuários autorizados.

X
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Elementos interativos – Nível A

Algumas pessoas usam apenas o teclado para navegar através de páginas da Web. É
importante que os usuários possam alcançar todos os elementos interativos usando o
teclado, e que esteja claro qual elemento tem foco. Os elementos interativos, tais como
tabelas, gráficos, links e botões devem ser fáceis de identificar e navegar.

O foco visível do teclado pode ser uma borda ou destaque que se move à medida que você
guia através da página da Web.

Além disso, os links e botões devem ter nomes intuitivos, de forma que o usuário consiga
navegar pelos elementos interativos e saber do que se tratam.

Clique aqui para fazer o cadastro Crie sua conta

Esqueceu a senha? clique aqui para recuperar Esqueci minha senha
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Errado Certo
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Conteúdo invisível

O conteúdo exibido visualmente deve ser o mesmo disponível para usuários de leitores de
tela. Todavia, a forma como ocultamos e exibimos elementos no CSS irá impactar na
experiência de navegação do usuário que utiliza um leitor de tela, como o caso do
display:none ou visibility: hidden que só devem ser usados para esconder o conteúdo de
todos os usuários, ou seja, oculto tanto na leitura da página quanto visivelmente.

Vários mecanismos podem ser utilizados para realizar essa função, mas devem ser testados
pois podem estar exibindo conteúdos desnecessários ou ocultando informações cruciais nos
leitores de tela.
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Idioma da página – Nível A

Indique o idioma principal de cada página para que o leitor de tela faça a leitura correta.
Caso tenha um trecho em uma língua diferente da principal, use o atributo nos elementos
específicos que a linguagem difere do resto da página

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores
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Compatível com TA – Nível A

Maximize a compatibilidade com os atuais e futuros agentes do usuário, incluindo
tecnologias assistivas como leitores de tela.

Assegure que as páginas da Web tenham tags as completas de início ao fim e sejam
aninhadas de acordo com a especificação. Isso ajuda a garantir que as tecnologias assistivas
possam analisar o conteúdo com precisão e sem travar.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores
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Resumo
Lembre-se de pontos como:

• Não passar informação apenas por cor;

• Contraste adequado entre texto e fundo;

• Elementos com rótulos claramente associados;

• Não bloquear o zoom e elaborar layouts responsivos;

• Imagens e Multimídias devem ter descrições ou transcrições alternativas;

• Captchas acessíveis com alternativa de áudio no idioma do usuário;

• Elementos interativos devem ser fáceis de identificar;

• Cuidado com os conteúdos invisíveis;

• Utilizar o atributo lang no Idioma adequado;

• Tags completas do início ao fim e aninhadas de acordo com a especificação.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores
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Dicas
Utilize ferramentas em sites de verificação de contraste

https://coolors.co/contrast-checker/112a46-
acc8e5

https://coolors.co/contrast-checker/112a46-acc8e5
https://www.w3.org/TR/AERT/#color-contrast
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Dicas
Instale um leitor de tela para testar suas aplicações e entender melhor como funciona a
navegação através dessa tecnologia assistiva. O NVDA é o leitor de tela gratuito mais
utilizado atualmente. Na internet é possível encontrar diversos tutoriais sobre como
realizar a instalação e configuração dessa ferramenta.

Baixando, instalando e configurando o NVDA: https://youtu.be/P0hIFWg1d5c

https://youtu.be/P0hIFWg1d5c
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Dicas
Extensões para o Chrome

NoCoffee

Simulador de visão útil para compreender os problemas enfrentados por 
pessoas com problemas de visão leves a extremos.

Accessibility Insights for Web

Fornece feedback visual sobre a acessibilidade de seu conteúdo da web, 
injetando ícones e indicadores em sua página.

Ajuda os desenvolvedores a encontrar e corrigir rapidamente os 
problemas de acessibilidade.

Verifica o contraste entre as diferentes combinações de cores em relação 
aos padrões WCAG.

WAVE Evaluation Tool

Colour Contrast Checker
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Curiosidades
O Facebook AI Research (FAIR) desenvolveu uma ferramenta chamada Detectron, que
possui uma base de código de alto desempenho para detecção de objetos. Atualmente o
Detectron2 possui código aberto e pode ser usado como uma biblioteca para apoiar
diferentes projetos, incluindo descrição de imagens. Links para saber mais abaixo.
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https://ai.facebook.com/tools/detectron/
https://www.youtube.com/watch?v=5kpsZoKjPgQ
https://github.com/facebookresearch/detectron2

https://ai.facebook.com/tools/detectron/
https://www.youtube.com/watch?v=5kpsZoKjPgQ
https://github.com/facebookresearch/detectron2


48

Curiosidades

o Dia Mundial de Conscientização sobre a Acessibilidade, é comemorado as terceiras
quinta-feira do mês de maio, desde 2012 e, de acordo com o próprio site da Global
Accessibility Awareness Day, tem o propósito de falar, pensar e aprender sobre
acessibilidade digital e os diferentes tipos de usuários, incluindo pessoas com deficiências,
além de incentivar profissionais a tornar os sites e os aplicativos mobile acessíveis.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, é celebrado em 21 de Setembro. Esta
data foi criada com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de
meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e oficializada em 2005.

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, instituído pela ONU, é celebrado 3 de
dezembro desde 1992.

Introdução à Acessibilidade na Web para Desenvolvedores



Continue aprendendo

WAI: https://www.w3.org/WAI/

eMag: http://emag.governoeletronico.gov.br/

Guia de consulta rápida WCAG: https://guia-wcag.com/

Html Semântico https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp

HTML mais poderoso com as noções básicas WAI-ARIA : https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Learn/Accessibility/WAI-ARIA_basics#What_is_WAI-ARIA

Artigos WebAim: https://webaim.org/articles/

Movimento Web para Todos: https://mwpt.com.br/

Premio Nacional de Acessibilidade na Web: http://premio.ceweb.br/

Playlist do Google com histórias e dicas de acessibilidade: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL590L5WQmH8dvW6kLjd5jRDN0IiCJHLZZ

Deficiência Tech Talks, o evento que fomenta a comunidade de pessoas com deficiência na 
tecnologia: https://www.youtube.com/channel/UCz7-QL2u2w4rijcsZ_d03lA
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https://www.w3.org/WAI/
http://emag.governoeletronico.gov.br/
https://guia-wcag.com/
https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Accessibility/WAI-ARIA_basics#What_is_WAI-ARIA
https://webaim.org/articles/
https://mwpt.com.br/
http://premio.ceweb.br/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL590L5WQmH8dvW6kLjd5jRDN0IiCJHLZZ
https://www.youtube.com/channel/UCz7-QL2u2w4rijcsZ_d03lA
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