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RESUMO 
 

CARVALHO, Natalha Gabrieli Moreira. Identificação das deficiências no 

procedimento de embarque de passageiros cegos na aviação comercial 

brasileira, por meio da ferramenta SHERPA. 2018. 81 f. Dissertação (Mestrado em 

Design, Tecnologia e Inovação) – Centro Universitário Teresa D’Ávila, Lorena, 2018.  

 

A presente pesquisa visa à aplicação da ferramenta SHERPA (Systematic 

Human Error Reduction and Prediction Approach) no ambiente aeroportuário, com 

foco em passageiros cegos, a fim de identificar as dificuldades, erros e riscos 

enfrentados por esses passageiros, durante o procedimento de embarque na aviação 

comercial. Para tanto, fez-se uso da Pesquisa Explicativa como método científico e da 

SHERPA como método projetual. Visando nortear o desenvolvimento do projeto, 

realizou-se um levantamento bibliográfico sobre a deficiência, dados quantitativos e 

reflexões sobre a acessibilidade de forma geral. Baseou-se também em regulações 

nacionais e internacionais existentes, como Estados Unidos e Europa, além de livros, 

artigos e documentos que provessem informações acerca da deficiência visual, 

acessibilidade no transporte, a importância do design na acessibilidade e um 

descritivo sobre a Análise Hierárquica da Tarefa (AHT). Nas últimas etapas, detalhes 

importantes como cenário, erros, pesquisa de campo e aplicação de questionário 

foram descritos, sucedidos pela AHT, que contribuiu na condução da SHERPA, 

permitindo obter uma ampla abordagem das deficiências dos aeroportos em termos 

de acessibilidade, sempre visando à máxima independência de seus usuários. Ao final 

da pesquisa, pode-se concluir que há uma elevada deficiência na acessibilidade nos 

aeroportos brasileiros, principalmente em termos de infraestrutura que possibilitem 

que os passageiros cegos possam viajar com autonomia e liberdade. 

 

Palavras-chave: SHERPA; Acessibilidade; Deficiência visual; Design universal. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

CARVALHO, Natalha Gabrieli Moreira. Identification of failures in boarding 

procedure of blind passengers in Brazilian commercial aviation, through the 

SHERPA tool. 2018. 81 f. Thesis (Master of Design, Technology and Innovation) – 

Teresa D’Ávila University Center, Lorena, 2018. 

 

The present research aims at the application of the SHERPA (Systematic Human Error 

Reduction and Prediction Approach) tool in the airport environment, focusing on blind 

passengers, in order to identify the difficulties, errors and risks faced by these 

passengers during the commercial aviation departure procedure. In order to do so, the 

use of Explanatory Research as a scientific method and SHERPA as a design method 

was used. Aiming to guide the development of the project, a bibliographic survey was 

carried out on disability, quantitative data and reflections on accessibility in general. It 

was also based on existing national and international regulations, such as the United 

States and Europe, as well as books, articles and documents providing information on 

visual impairment, accessibility in transportation, the importance of design in 

accessibility and a descriptive on the Hierarchical Task Analysis (HTA). In the final 

stages, important details such as scenery, errors, field research and questionnaire 

application were described, succeeded by the HTA, which contributed to SHERPA's 

management, allowing a broad approach to airport deficiencies in terms of 

accessibility, always aiming at maximum independence of its users. At the end of the 

research, it can be concluded that there is a high disability in the accessibility of 

Brazilians, especially in terms of allowing passengers to travel with autonomy and 

freedom. 

 

Keywords: SHERPA; Accessibility; Visual impairment; Universal design. 
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1 INTRODUÇÃO 

Muito se discute e se analisa acerca da acessibilidade1 nos espaços públicos, 

especialmente aqueles que remetem ao transporte coletivo, os quais exigem um 

cuidado ainda maior em decorrência da demanda e dos aspectos intrínsecos, tanto 

em termos de infraestrutura quanto de atendimento. 

Infelizmente, quando se aprofunda as pesquisas sobre pessoas com 

deficiência, apesar de haver uma vasta produção científica sobre pessoas com 

mobilidade reduzida, cadeirantes e deficientes visuais de maneira geral, o mesmo não 

se aplica na abordagem de acessibilidade em espaços públicos e recursos auxiliares 

aos deficientes visuais, enquanto encontram-se inúmeros artigos que abordam e 

propõem projetos para cadeirantes. 

Em uma pesquisa realizada em novembro de 2018 na plataforma Web of 

Science, ao buscar por ‘wheelchair passengers’, obteve-se um feedback de 117 

publicações relacionadas, contra 79 ao utilizar o termo ‘blind passengers’. Refinando 

busca, o termo ‘blind passengers airport’ apresentou 2 resultados correspondentes e 

o termo ‘wheelchair passengers airport’ apresentou 10 resultados. Vale ressaltar que, 

a mesma busca foi realizada em outras plataformas, as quais apresentaram 

resultados distintos da Web of Science, mas que, incluíam majoritariamente 

publicações acerca das patologias associadas, e não estudos sobre as relações 

sociais das pessoas que apresentam tais deficiências. 

Segundo Ferreira (2016), o ser humano capta o maior número de informações 

por meio da visão, somando 85% daquilo que apreende do mundo. Já uma pessoa 

com baixa visão tem essa capacidade reduzida para uma porcentagem que gira em 

torno de 20 a 30%. 

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde de 2011, publicados 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo 

sofrem com algum tipo de deficiência, ou seja, um em cada sete pessoas 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2018). Desse total, 253 milhões sofrem de 

algum tipo de deficiência visual, representando 3,6% da população mundial. 

                                                        
1 “Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com 
segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos” (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 2). 
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Como você lida quando precisa fazer uso de algum tipo de transporte coletivo? 

Como você sabe quais degraus deve subir, onde deve inserir o cartão do ônibus ou 

fazer o check-in? Provavelmente, você leitor, deve fazer uso da leitura de sinalizações 

no ambiente em que está. E quando seus olhos não te permitem, qual o caminho a 

seguir? 

Com o intuito de conduzir o leitor a refletir sobre as dificuldades enfrentadas 

por esse público específico, esta pesquisa procura investigar algumas dessas 

dificuldades, constrangimentos e sugerir recomendações que possam mitigar todos 

os obstáculos que tanto afetam a independência dessas pessoas, sejam pelas 

companhias aéreas ou pelas operadoras aeroportuárias. 

Para tanto, o estudo será conduzido baseado no procedimento de embarque 

de passageiros cegos em terminais aeroportuários, conforme descrito em pesquisas 

e normativas que estabeleçam padrões a serem seguidos mundo afora.  

 

1.2 Tema e problema 

O presente trabalho investiga os constrangimentos e dificuldades enfrentados 

por passageiros cegos durante o procedimento de embarque em aeroportos, 

apresentando posteriormente, os resultados obtidos com a ferramenta Systematic 

Human Error Reduction and Prediction Approach (SHERPA). 

Vale ressaltar que, não serão considerados os passageiros que realizam a 

compra de seu bilhete diretamente no aeroporto; a avaliação se dará apenas 

considerando uma compra prévia realizada via internet, a qual o passageiro tem a 

opção de notificar a companhia aérea sobre a deficiência que possui. 

 
 

1.3 Justificativa  

Diante das inúmeras dificuldades enfrentadas por deficientes em seu cotidiano, 

o presente trabalho se mostra bastante relevante ao ponto em que levanta o aspecto 

da acessibilidade em aeroportos, com ênfase nos deficientes visuais, público que 

requer maior cuidado e adaptabilidade em termos de infraestrutura. Inclusive, durante 

o levantamento bibliográfico, notou-se uma escassez de informações acerca de 

espaços acessíveis a esse público.  
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1.4 Objetivos 

Aplicação da ferramenta SHERPA (Systematic Human Error Reduction and 

Prediction Approach) no processo de embarque de passageiros cegos na aviação 

comercial. 

 
Objetivos específicos: 

 investigar quais os constrangimentos e dificuldades enfrentados por 

passageiros cegos durante o procedimento de embarque em aeroportos; 

 fazer o levantamento do procedimento padrão descrito pelas regulações 

para o processo de embarque; 

 realizar a Análise Hierárquica da Tarefa do procedimento de embarque; 

 elencar os possíveis riscos no procedimento de embarque de passageiros 

cegos por meio da SHERPA. 

 
2 METODOLOGIA 

Este trabalho fez uso de dois métodos distintos, mas que se complementam 

para obter os resultados desejados. Primeiramente, o método científico, o qual se 

optou pela pesquisa explicativa e o método projetual, o qual requereu que algumas 

etapas fossem seguidas a fim de se chegar no resultado esperado (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Síntese das etapas percorridas para a execução da pesquisa 

CAPÍTULO SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA 

Introdução 

 Contextualização da pesquisa 

 Tema e problema 

 Justificativa 

 Objetivos 

Metodologia 
 Método científico 

 Pesquisa explicativa 

 Método projetual  

Referencial Teórico 

 A deficiência visual 

 O cão-guia 

 O sistema braille 

 Acessibilidade no transporte 

 Regulamentações aeronáuticas 

 A importância do Design na acessibilidade 

 Systematic Human Error Reduction and Prediction 
Approach (SHERPA) 

 Análise Hierárquica da Tarefa (AHT)  
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Desenvolvimento 

 Definição dos parâmetros avaliados 

 Investigação das etapas de embarque 

 Levantamento dos aspectos legais 

 Pesquisa de campo: aeroporto SJK 

 Visita à Fundação Dorina Nowill 

 Aplicação do questionário 

 Realização da AHT 

Resultados e Discussão 
 Aplicação da SHERPA na AHT  

 Análise SHERPA 

Considerações Finais 
 Sintetização das atividades 

 Verificação de atingimento dos objetivos 

 Considerações acerca dos resultados obtidos 

Fonte: autora (2018) 

  
 

2.2 Método científico 

De forma geral, toda ação percorre um percurso para se concretizar. Com a 

pesquisa, não é diferente. 

No processo de desenvolvimento de uma pesquisa, o método científico é o 

grande norteador de todo o percurso. Segundo Gil (2008), o principal objetivo da 

ciência é chegar à veracidade dos fatos. O conhecimento científico só se distingue 

das demais formas de conhecimento, devido à sua verificabilidade. 

Para que um conhecimento possa ser considerado científico, é necessário 

identificar as operações mentais e técnicas que permitem sua verificação. O método 

é o caminho que permite chegar a este determinado fim. Trata-se de um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos para se adquirir o conhecimento almejado (GIL, 

2008). 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que 
tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. 
A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para 
responder ao problema, ou então quando a informação disponível se 
encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente 
relacionada ao problema (GIL, 2007, p. 17). 

 
Assim sendo, a pesquisa social é um processo que faz uso do método 

científico, para a obtenção de novos conhecimentos que impactem ou descrevam a 

realidade social. Dentro da pesquisa, diversas categorias são encontradas, como 

descritiva, exploratória, explicativa etc. 

Nesta pesquisa, optou-se pelo uso da pesquisa explicativa, a qual será 

detalhada com mais profundidade no item a seguir. 
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2.2.1 Pesquisa Explicativa 

As pesquisas explicativas são aquelas que tem como maior preocupação a 

identificação dos fatores determinantes ou contribuintes para a ocorrência dos 

fenômenos estudados. Além de ser o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, é também o mais complexo e delicado, em decorrência 

da elevada probabilidade de se cometer erros (GIL, 2008). 

Pode-se dizer que o conhecimento científico está assentado nos resultados 
oferecidos pelos estudos explicativos. Isto não significa, porém, que as 
pesquisas exploratórias e descritivas tenham menos valor, porque quase 
sempre constituem etapa prévia indispensável para que se possam obter 
explicações científicas (GIL, 2008, p. 28). 

 
Partindo da premissa que se pretende apresentar as etapas de embarque em 

aeroportos, identificando as falhas e riscos envolvidos, a Pesquisa Explicativa se 

mostra bastante convergente com o objetivo do trabalho. Além disso, objetiva-se 

percorrer etapas como levantamento bibliográfico sobre os principais subtemas e uma 

complementação com um método projetual, o qual permitirá que o desenvolvimento 

da pesquisa se desdobre e ocorra, levando aos resultados. 

 

2.3 Método Projetual 

Como método projetual, optou-se pelo uso da ferramenta Systematic Human 

Error Reduction and Prediction Approach (SHERPA), a qual utiliza como princípio a 

investigação das etapas que compõem a realização de uma tarefa e identifica os 

possíveis erros que podem acontecer. Vale a pena enfatizar que, a SHERPA é 

comumente utilizada na análise de estações de trabalho da indústria nuclear e gás e 

óleo; por conta disso, algumas bibliografias encontradas descrevem a necessidade do 

cálculo de probabilidade de erro humano, o qual foi descartado nessa pesquisa, uma 

vez que estamos tratando da análise de uma tarefa ordinária, sem nenhum cunho 

profissional de realização da atividade de trabalho. 

Em avaliações de estações de trabalho, o cálculo da probabilidade de erro 

humano é necessário em função de se analisar essa probabilidade em momentos 

distintos do expediente, os quais representam fortes influenciadores. No nosso caso 

em específico, o processo de embarque possui uma duração de tempo ínfimo, se 

comparado a uma jornada de trabalho (DI PASQUALE et al., 2015). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 A deficiência visual 

Neste projeto, o foco se deu nas dificuldades enfrentadas por portadores de 

amaurose (comumente chamados de cegos), durante a realização da tarefa do 

embarque em aeroportos. Entretanto, vale ressaltar as diferenças técnicas existentes 

entre os mais variados termos existentes, a fim de esclarecer as nomenclaturas. 

O termo amaurose refere-se à cegueira, especialmente a perda da visão não 

devida a um erro de refração ou a outra patologia do próprio olho. Diversas patologias 

podem levar à cegueira, sendo a catarata a mais comum delas (acometendo 

aproximadamente 17 milhões de pessoas). Já o glaucoma, trata-se de uma causa 

irreversível que acomete cerca de 6,7 milhões de pessoas no mundo. Vale ressaltar 

que o diabetes também pode levar à cegueira, representando 4% daqueles indivíduos 

com o melito tipo 1 e 1,6% daqueles com melito tipo 2 (SIQUEIRA, 2006).  

Segundo o modelo da International Classification of Impairments, Disabilities, 

and Handicaps, proposto pela World Health Organization (WHO), existem alguns 

aspectos que diferenciam deficiências, incapacidades e limitações.  

Impairment (deficiência, no Brasil) é definida como “[...] qualquer perda ou 

anormalidade da estrutura ou função psicológica, física ou anatômica” (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1980, p. 45); Disabilities (incapacidades, no Brasil) são 

conceituadas como “[...] qualquer restrição ou falta (resultante de uma deficiência) da 

capacidade de realizar uma atividade da maneira ou dentro da faixa considerada 

normal para um ser humano” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1980, p. 143); e 

Handicaps (limitações, no Brasil) são os resultados comportamentais de caráter 

social, em razão das deficiências, tais como as dificuldades em interagir com a 

sociedade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1980). 

De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) da 

Organização Mundial da Saúde, estabelecer uma relação linear de causa e efeito 

entre deficiência e participação, baseada principalmente na deficiência, é incorreta e 

limitante. Em contrapartida, afirma que a participação em situações da vida envolve 

complexas interações (atitudes, estruturas naturais e artificiais, postura dos familiares 

etc.), sendo a deficiência apenas um dos fatores que contribuem com a não-

participação em determinadas atividades (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2004). 
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Incapacidade é um termo genérico ("chapéu") para deficiências, limitações 
da atividade e restrições na participação. Ele indica os aspectos negativos da 
interação entre um indivíduo (com uma condição de saúde) e seus fatores 
contextuais (ambientais e pessoais). [...] 
Deficiência é uma perda ou anormalidade de uma estrutura do corpo ou de 
uma função fisiológica (incluindo funções mentais). Na CIF, o termo 
anormalidade refere-se estritamente a uma variação significativa das normas 
estatisticamente estabelecidas (i.e. como um desvio de uma média na 
população obtida usando normas padronizadas de medida) e deve ser 
utilizado apenas neste sentido. [...] 
Limitações da atividade são dificuldades que um indivíduo pode ter na 
execução das atividades. Uma limitação da atividade pode variar de um 
desvio leve a grave em termos da quantidade ou da qualidade na execução 
da atividade comparada com a maneira ou a extensão esperada em pessoas 
sem essa condição de saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004, 
p. 186-187). 

 
De maneira mais sucinta, o International Council of Ophthalmology (ICO) 

propôs definições baseadas em funções, sendo: baixa visão para aqueles indivíduos 

que possuem visão residual e cegueira para aqueles que não a possuem 

(INTERNATIONAL COUNCIL OF OPHTHALMOLOGY, 2002). 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em sua Resolução Nº 009, 

também descreve o termo deficiência visual: 

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60º, ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2007, p. 2). 

 

Segundo dados da World Health Organization (2017), estima-se que 253 

milhões de pessoas possuem alguma deficiência visual, sendo que, 36 milhões são 

cegas e 217 milhões possuem limitações moderadas ou severas de visão. Desse total, 

81% possuem 50 anos ou mais. 

Estudos conduzidos por Manduchi e Kurniawan (2012) afirmam que o termo 

cegueira é estendido erroneamente a diversos indivíduos. O que isso significa? Em 

suma, indivíduos com visão residual não se enquadram nessa categoria; tal termo só 

é adotado em decorrência da ênfase nas habilidades que foram perdidas, ao invés 

das habilidades que foram mantidas. Estima-se que apenas 10% das pessoas 

consideradas legalmente cegas, sejam realmente cegos. 90% deles contam com uma 

visão residual que pode ser aproveitada com o auxílio adequado. 

Partindo da premissa de se analisar a realização das atividades por parte de 

um público que não possui qualquer resquício de visão, partiremos da definição 

proposta pela CIF referente a deficiência, restringindo a pessoas cegueira completa. 
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3.2 O Cão-guia 

O cão-guia trata-se de um cão treinado (ou em fase de treinamento) cujo 

objetivo é auxiliar um deficiente visual. O treinamento de um cão-guia inclui a 

aprendizagem de tarefas como: andar em linha reta, virar à direita/esquerda, contornar 

obstáculos, lidar com o trânsito, parar seus movimentos ao iniciar uma escada ou uma 

curva, encontrar saídas de cômodos ou edifícios e até mesmo recuperar objetos 

perdidos ou requisitados por seu dono (Quadro 2).  

Quadro 2 – Exemplos do que reconhecem os cães-guia 

O que 
reconhece 

Exemplos 

Palavras 

 Ordens: avança, para/fica, direita, esquerda, inverte, deita, salta, de pé, 
atenção, junto, porta, escadas, escadas rolantes, linhas, calma/devagar, 
rápido, cadeira, passeio, balcão, caixa; não mexe; 

 Afeto: linda menina, muito bem, bom trabalho; 

 Nome de locais: lojas, jardim/parque, café, restaurante, bar, hospital, 
centro comercial, banco, piscina, correios, cabeleireiro; 

 Nome de pessoas: familiares, amigos e proprietários de lojas; 

 Nome de objetos: principalmente de brinquedos. 

Gestos 

 Ordens: apontar para complementar as ordens proferidas: palavra 
‘avança’ complementada com o apontar para a frente; palavra ‘deita’ 
complementada pelo apontar para o chão; 

 Orientação: palavras ‘direita’ e ‘esquerda’ complementadas pelo apontar 
para o respectivo lado. 

Sons 

 Sinais sonoros: semáforos de pedestres; 

 Sons de estimulação: estalar os dedos, bater os pés, chiu, clicker, bater 
palmas, assobiar; 

 Vozes de pessoas conhecidas; carros de familiares. 

Objetos 
 Brinquedos; 

 Comedouro; chinelos do utilizador; carros. 

Percursos 

 Casa-trabalho ou casa-faculdade; 

 Lazer: centro comercial, café ou restaurante, casa de familiar ou amigo, 
trajetos de fim de semana, praia; 

 Utilidades: segurança social, banco, finanças, supermercado, farmácia, 
estação/estacionamento de automóveis, hospital, posto médico, clínica 
veterinária. 

Outros  Pessoas: amigos, familiares. 

Fonte: adaptado de Do Carmo (2013) 

 

Vale ressaltar que, o número de cães-guia no Brasil é muito baixo, por questões 

de viabilidade financeira e geográfica. Em função disso, este estudo considera 

deficientes visuais que não possuem cão-guia.  

Há 500 mil cegos no Brasil e ao menos 5,5 milhões de deficientes visuais no 
Brasil segundo o IBGE. Entretanto, ter um cão-guia, uma das formas de 
facilitar o cotidiano de um cego, ainda é um grande privilégio por aqui. 
Atualmente, há apenas 160 cães-guia treinados e prontos para auxiliar seus 
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donos. Para efeitos de comparação, nos Estados Unidos, são treinados 260 
novos animais todos os anos. O motivo é que não há muitos centros de 
treinamento no Brasil, o que torna conseguir um cão-guia algo raro e caro 
(FREITAS, 2016). 

 
 

3.3 O sistema braille 

O sistema braille surgiu na França em 1825, idealizado por Louis Braille, a fim 

de suprir necessidades comunicativas entre os cegos. O sistema é composto por um 

arranjo e seis pontos em relevo, dispostos em duas colunas de três pontos (Figura 1). 

Posteriormente, em 1837, Braille definiu a estrutura básica do sistema, que ainda é 

utilizada mundialmente e que, por meio da combinação desses seis pontos, resulta 

em 63 possibilidades distintas que permitem o acesso as mais diversas áreas do 

conhecimento (BIRCH, 1993). 

 

Figura 1 – Alfabeto no sistema braille, combinando os seis pontos. 

Fonte: Projeto Acesso (2018) 

 
 
 
 

3.4 Acessibilidade no transporte 

Viver com uma deficiência apresenta inúmeros desafios e obstáculos que 

precisam ser enfrentados diariamente e influenciam na participação em diversas 

atividades, desde o turismo até atividades cotidianas, como o trabalho. Tratam-se de 

atividades que requerem a sincronia de diversas competências e um estudo profundo 

sobre constantes formas de melhoria.  

Muito além de todas as competências exigidas de quem provê a atividade, a 

pessoa com deficiência também sofre com essa exigência das capacidades mental, 

social e físicas, especialmente em função de sua condição. De forma ampla, 

classificamos as deficiências entre mentais e físicas. Já as deficiências físicas, podem 
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ser divididas entre auditivas, visuais e de mobilidade (YAU; MCKERCHER; PACKER, 

2004). 

De acordo com Murray e Sproats (1990), durante uma atividade como viajar – 

que para alguns pode parecer simples – algumas barreiras são encontradas pelas 

pessoas com deficiência, concentrando-se especialmente em três campos: 

econômico, físico e atitudinal. Esses três fatores devem ser atentados e estudados 

pela indústria do turismo, a fim de atender aos seus passageiros da maneira mais 

adequada possível (Figura 2). 

 

Figura 2 – Apesar da disposição daqueles que provêm acessibilidade, muitas variáveis afetam o 
serviço. 

Fonte: adaptado de Chang e Chen (2012) 

 

A eliminação de barreiras físicas ao acesso dos deficientes ameniza ou 

soluciona apenas uma parte do problema. Percebe-se a necessidade de prover 

ambientes facilitadores apropriados, que possibilitem ao passageiro ter independência 

durante o acesso, sem que o ambiente ou as circunstâncias causem quaisquer 

constrangimentos, tais como a necessidade de um acompanhante durante todo o 

processo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001 apud YAU; MCKERCHER; 

PACKER, 2004). 

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: I – acessibilidade: 
possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 
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de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida [...] 
IV – barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 
limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, 1 Nota 
do Editor (NE): este parágrafo, segundo o art. 124, “deverá entrar em vigor 
em até 2 (dois) anos, contados da entrada em vigor desta Lei”. 10 Estatuto 
da Pessoa com Deficiência a fruição e o exercício de seus direitos à 
acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 
acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre 
outros, classificadas em: [...] 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de 
transportes;  
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, 
atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 
recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 
comunicação e de tecnologia da informação (BRASIL, 2015). 

 
Infelizmente, muitos desenvolvedores argumentam que o custo de fornecer 

acessibilidade total não é garantido, em razão no número de pessoas com deficiência 

que utilizam as instalações. Entretanto, resta a eles entenderem que as pessoas com 

deficiências não as utilizam porque não podem. A partir do momento em que sabem 

que as instalações contam com recursos que garantem acesso a eles, farão uso das 

mesmas (MURRAY; SPROATS, 1990; FUHRER et al., 2009). 

O cenário tem mudado gradualmente, mas alguns dados sugerem que locais 

que provêm acessibilidade são reconhecidos positivamente pelos deficientes e 

estimulados a experimentarem tais tecnologias a seu favor. Segundo o Queensland 

Disabled Persons Service, em 1988, na World Expo, muitas das pessoas 

reconhecidamente como aquelas que não saiam de casa experimentaram visitar o 

evento. Estimou-se que entre os 13,8 milhões de visitantes da exposição, 

aproximadamente 1,8 milhão possuíam alguma deficiência. 5,6% utilizaram os 

portões de acesso a cadeiras de rodas (cerca de 773.000 pessoas), 25.000 alugaram 

cadeira de rodas e 10.000 utilizaram os serviços de atendimento especial voluntário 

(ANON, 1988 apud MURRAY; SPROATS, 1990). 

No Brasil, diversas cidades (entre elas Rio de Janeiro, Santos, São Paulo e 

Uberlândia) já tem investido em táxis acessíveis que atendem deficientes físicos, 

garantindo que os mesmos sejam transportados em suas cadeiras de rodas. Dados 

de 2015 afirmam que São Paulo conta com uma das maiores frotas de táxi acessível 

do mundo, somando 170 mil atendimentos em sete anos de existência e um total de 

93 veículos adaptados (EXAME, 2015). 

Infelizmente, o cenário do transporte público não tem se adequado às leis, e 

ainda deixa a desejar nesse quesito: “Três anos após vencer o prazo para que toda a 
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frota do transporte coletivo rodoviário do país estivesse adaptada a pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, apenas 11,7% dos municípios que têm o serviço 

cumpriram a lei” (SILVEIRA, 2018). 

De acordo com a Rehabilitation International (1979), as barreiras mais difíceis 

para turistas deficientes são aquelas que afetam mobilidade a longas distâncias e 

serviços de viagem oferecidos ao público. Atualmente, nos deparamos com um 

complexo de empresas que prestam serviços turísticos, atuando desde o transporte 

até o entretenimento. Entretanto, esta gama corporativa se concentra apenas no 

público geral, negligenciando as necessidades e dificuldades enfrentadas por pessoas 

com deficiências, principalmente em razão da organização, padronização e 

institucionalização de tais serviços. 

Uma das maiores queixas das pessoas com deficiência se refere à 

dependência existente nas atividades a serem realizadas. Quando a dependência 

psicológica ocorre, a capacidade de crescimento pessoal e autodesenvolvimento da 

pessoa com deficiência se torna limitada. Muitas dessas barreiras enfrentadas exigem 

proatividade, pensamento criativo, perseverança e riscos, o que gera um sentimento 

de desconforto e insegurança ainda maior. Devido a esses fatores, o desenvolvimento 

de tais habilidades não é plenamente alcançado (KENNEDY; AUSTIN; SMITH, 1987). 

Nos últimos anos, observou-se um aumento na preocupação acerca de atender 

as necessidades das pessoas com deficiência. Este aumento é um reflexo do aumento 

nos interesses e preocupações pelos direitos dos deficientes. No ano de 2009, a 

Convenção das Nações Unidas pelos Direitos das Pessoas com Deficiência 

reconheceu os direitos dessas pessoas em quase todos os campos políticos, desde 

acessibilidade e educação, até a participação em atividades esportivas e culturais e 

direitos civis (PAGÁN, 2012). 

Entretanto, em uma pesquisa conduzida por Coelho (2012), alguns aeroportos 

brasileiros foram foco de estudo acerca da acessibilidade. Muito mais do que espaços 

acessíveis a deficientes físicos ou pessoas com mobilidade reduzida, Coelho avaliou 

a existência de piso tátil ou linha guia2 em seis aeroportos do Brasil, visando ao 

atendimento aos deficientes visuais (Quadro 3). 

 

 

                                                        
2 “Estes podem ser elementos naturais ou edificados que possam ser utilizados como guia de balizamento para 
pessoas com deficiência visual que utilizem bengala de rastreamento” (COELHO, 2012, p. 49). 
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Quadro 3 – O aeroporto de Guarulhos, o único na pesquisa que possui piso tátil, é também aquele 
com maior circulação de passageiros no País. 

 Brasília Viracopos Guarulhos Congonhas 
Santos 
Dumont 

Galeão 

Possui 
piso tátil 
ou linha 

guia? 

Não Não Sim Não Não Não 

Fonte: adaptado de Coelho (2012). 

 

Com o aumento dessa preocupação acerca dos constrangimentos, 

necessidade e dificuldades enfrentadas, algumas terminologias foram criadas a fim 

de sintetizar definições e conceituações. Nas últimas décadas, surgiu o termo 

Tecnologia Assistiva3, que tem como principal função amenizar a lacuna existente 

entre as necessidades dos deficientes e a infraestrutura encontrada no cotidiano, 

proporcionando maior independência (PHILLIPS; ZHAO, 2010). 

Projetos que envolvem seres humanos, especialmente tratando-se de 

acessibilidade, exigem um elevado grau de empatia, a fim de fortalecer a investigação. 

Os princípios de conforto no transporte devem ser priorizados antes que a Análise 

Hierárquica da Tarefa (AHT) seja esquematizada. Mayr (1959 apud OBORNE, 1978) 

descreve tais princípios num esquema circular, integrando todos os aspectos que 

devem permear o projeto (Figura 3). 

 

                                                        
3 “Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, 
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” (BRASIL, 2007). 
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Figura 3 – Mesmo não se tratando de especificidades aos deficientes, os princípios se aplicam aos 
mais distintos passageiros 

Fonte: adaptado de Mayr (1959 apud OBORNE, 1978) 

 
 

3.5 Regulamentações aeronáuticas 

No território brasileiro e ao redor do mundo há diversas regulamentações que 

buscam garantir a máxima segurança, conforto e eficácia em todo o procedimento que 

envolve o terminal aeroportuário. 

Em um estudo conduzido por Souza (2014), diversos aspectos acerca da 

acessibilidade no setor aeronáutico foram avaliados, a fim de investigar quais pontos 

são abordados e quais não são mencionados.  

A fim de comparar diferentes entidades, foram consultadas normativas das 

seguintes instituições: 

 Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); 

 U.S. Departament of Transportation; 

 Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. 
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Alguns pontos convergentes foram observados entre eles, tais como a 

obrigatoriedade de prover assistência especial aos passageiros que as necessitam, 

desde a etapa do check-in, passando pelo embarque, posicionamento na aeronave e 

posteriormente, nas etapas que contemplam o desembarque. Vale enfatizar que, os 

pontos mencionados no Quadro 4 referem-se àqueles aplicáveis aos deficientes 

visuais.  

Com toda a análise documental realizada, observou-se que o procedimento de 

embarque (também denominada pré-voo nesta pesquisa) não possui distinção entre 

passageiros sem deficiência e passageiros com deficiência. Após o estudo das 

regulações, observou-se que um ponto é comum entre todas: a operadora 

aeroportuária ou a companhia aérea tem o dever de prover assistência especial aos 

passageiros com deficiência.  

 

Quadro 4 – Foram analisadas normativas brasileira, estadounidense e europeia. 

Infraestrutura aeroportuária 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

A Resolução faz referências às determinações da NBR 14273 (1999) 
que determina: 
- Próximo às portas dos terminais de embarque e desembarque deve 
haver, no mínimo, uma vaga devidamente identificada com o símbolo 
internacional de acesso e com sinalização vertical visível. As vagas nos 
estacionamentos devem respeitar os seguintes limites: estacionamentos 
com até 30 vagas devem ter 1 vaga reservada; de 31 a 200, 2 vagas 
reservadas e acima de 200, 1% das vagas reservadas. 
- Trajeto entre as vagas citadas até o balcão de informações deve ser 
acessível, com faixas no piso, com textura e cor diferenciadas. 

USA: FAA 
14CFR 
Part 382 (2003) 

No aeroporto, as companhias aéreas devem garantir que passageiros que 
tenham deficiências visuais e auditivas recebam as mesmas informações 
que os demais passageiros, incluindo informações sobre passagens, 
atrasos, mudanças, conexões, check-in, etc. Passageiros com deficiência 
auditiva completa ou parcial devem ter uma alternativa para acessar as 
linhas aéreas, adicional ao telefone. Assim, a norma determina que deva 
haver um telefone de texto (TTY) disponível pelo mesmo número de horas 
que o serviço de telefone. 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

Não menciona. 

Atendimento prioritário 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

PNAEs (passageiros com necessidade de assistência especial) devem ter 
prioridade no acesso às informações e às instruções, às instalações 
aeroportuárias, às aeronaves e aos veículos à disposição dos demais 
passageiros. 
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USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

Não menciona. 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

Não menciona. 

Pré-voo 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

Operador aéreo deve questionar ao PNAE sobre a necessidade de 
acompanhante, ajudas técnicas, recursos de comunicação e outras 
assistências, independente do canal de vendas. O PNAE deve informar ao 
operador com 72 horas de antecedência caso precise de acompanhante 
ou quando necessite apresentar documentos médicos, ou com 48 horas, 
quando necessitar de outros tipos de assistência. 
É facultativo à companhia exigir o documento médico de pessoas viajando 
em maca ou que necessitem de oxigênio. 
A companhia deve manter cadastro de PNAEs que possuem condição 
estável. O PNAE deve chegar ao check-in com a mesma antecedência, 
excetuando-se passageiros em maca ou incubadora e passageiros que 
necessitem de oxigênio ou outros equipamentos médicos, nos quais pode 
haver determinação de prazo de antecedência. 

USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

As companhias aéreas não podem requerer aviso prévio de intenção de 
viagem ou notificação sobre a deficiência do passageiro, excetuando-se os 
casos em que houver o transporte de cadeira de rodas elétrica em 
aeronaves com menos de 60 assentos e outros dispositivos de auxílio que 
requeiram transporte especial para evitar danos. Além disso, quando 
houver necessidade de acomodação para 10 ou mais passageiros 
deficientes que viajam em grupo, a companhia aérea deve ser notificada. 
Nesse caso, a companhia pode requerer uma notificação prévia de 48 
horas e exigir que os passageiros façam o check-in com uma hora de 
antecedência. Além disso, no caso da linha aérea fornecer equipamentos 
de oxigênio médico para uso a bordo do avião, incubadora ou acomodação 
para pessoa que necessita viajar em maca, essa notificação também deve 
ser feita com antecedência de 48 horas e o check-in com antecedência de 
1 hora. 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

Não menciona. 

Acompanhante 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

Passageiros que viajam em maca, possuem alguma deficiência mental ou 
intelectual ou que não atendam às suas necessidades fisiológicas, sem 
assistência, devem estar acompanhados. Nesse caso, companhia deve 
oferecer acompanhante ou exigir a presença de um, cobrando valor igual 
ou inferior a 20% do valor do bilhete adquirido pelo PNAE 
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USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

Não menciona. 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

EC 1107 (2006): A companhia aérea também pode requerer, por razões de 
segurança, que o passageiro com deficiência ou mobilidade reduzida seja 
acompanhado por pessoa capaz de auxiliá-lo, em caso de necessidade. 

Recusa de embarque 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

Operador aéreo não pode limitar a quantidade de PNAEs a bordo e, em 
caso de recusa de transporte, a justificativa deve ser realizada no prazo de 
10 dias. 

USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

 
Não menciona. 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

EU-OPS-1260: O número de passageiros que necessitam de assistência 
especial não pode exceder o número de pessoas capazes de auxiliarem-
nos em casos de evacuação de emergência. EC 1107 (2006): pessoas 
deficientes ou com mobilidade reduzida não podem sofrer recusa de 
embarque, exceto por razões de segurança ou se o tamanho das portas 
não for compatível às necessidades. Em caso de recusa, a operadora deve 
propor uma alternativa aceitável. 

Assistência em voo 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

Art. 14. O operador aéreo deve prestar assistência ao PNAE nas seguintes 
atividades:  
I - check-in e despacho de bagagem;  
II - deslocamento do balcão de check-in até a aeronave, passando pelos 
controles de fronteira e de segurança;  
III - embarque e desembarque da aeronave;  
IV - acomodação no assento, incluindo o deslocamento dentro da aeronave;  
V - acomodação da bagagem de mão na aeronave;  
VI - deslocamento desde a aeronave até a área de restituição de bagagem;  
VII - recolhimento da bagagem despachada e acompanhamento nos 
controles de fronteira;  
VIII - saída da área de desembarque e acesso à área pública;  
IX - condução às instalações sanitárias;  
X - prestação de assistência a PNAE usuário de cão-guia ou cão-guia de 
acompanhamento;  
XI - transferência ou conexão entre voos; e  
XII - realização de demonstração individual ao PNAE dos procedimentos de 
emergência, quando solicitado.  
Parágrafo único. Cabe ao operador aéreo o provimento das ajudas técnicas 
necessárias para a execução da assistência prevista neste artigo, com 
exceção do previsto no § 1º do art. 20 desta Resolução.  
Art. 15. A assistência especial durante a viagem deve começar a ser 
disponibilizada pelo operador aéreo ao PNAE no momento da apresentação 
para o check-in.  
Parágrafo único. Caso o PNAE realize o check-in por outro meio que não o 
atendimento presencial, este deve, na chegada ao aeroporto, identificar-se a 
um representante do operador aéreo [...] 
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Art. 17. O operador aéreo deve realizar o embarque do PNAE 
prioritariamente em relação a todos os demais passageiros. (AGÊNCIA 
NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, 2013, p. 4). 

USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

Os funcionários das companhias aéreas devem auxiliar o passageiro com 
deficiência nos seguintes casos dentro da cabine: deslocamento até o 
assento durante o embarque e na saída do avião no desembarque; auxílio 
na alimentação, como abertura de pacotes; transferência do assento para 
a cadeira de rodas de bordo e vice-versa; deslocamento até o lavatório; 
transporte de dispositivos de auxílio de mobilidade, etc. A tripulação não é 
obrigada a auxiliar os passageiros com deficiência nos seguintes casos: 
ajuda na alimentação, cortando os alimentos e alimentando o passageiro; 
assistência dentro do lavatório e fornecimento de serviços médicos. Em 
certas circunstâncias, a tripulação deve fornecer briefings de segurança 
individuais para passageiros com deficiência, contendo a localização das 
saídas bem como o tempo necessário para evacuar o avião em caso de 
emergência. É necessário também perguntar qual seria a melhor forma de 
auxiliar o passageiro. No caso dos briefings de segurança serem 
disponibilizados aos passageiros através de telas, as companhias devem 
garantir que a apresentação em vídeo seja acessível para passageiros 
deficientes auditivos, introduzindo, por exemplo, sinais visuais como parte 
da apresentação. Além disso, as companhias aéreas devem garantir que 
passageiros com deficiências, incluindo deficientes visuais e auditivos 
tenham o tempo de acesso à informação igual aos demais passageiros. 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

EU-OPS 1285: parte do briefing de segurança deva ser fornecido através 
de apresentação audiovisual; EC 1107 (1006): As companhias aéreas 
devam prover em formatos acessíveis e igualitários em relação aos demais 
passageiros todas as informações relativas às regras de segurança, bem 
como quaisquer restrições em relação ao transporte de passageiros com 
deficiência ou mobilidade reduzida e seus equipamentos. 

Embarque e desembarque de passageiros 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

Art. 17. O operador aéreo deve realizar o embarque do PNAE 
prioritariamente em relação a todos os demais passageiros. Art. 18. O 
desembarque do PNAE deve ser realizado logo após o desembarque dos 
demais passageiros, exceto quando o tempo disponível para a conexão ou 
outra circunstância justifiquem a priorização. 

USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

Toda assistência requerida por passageiros, com relação a embarque e 
desembarque do avião, transporte em conexões e entre portões, deve ser 
providenciada pela linha aérea. Isso inclui serviço de atendimento pessoal, 
cadeiras de rodas de solo, cadeiras de rodas de bordo, rampas e 
elevadores mecânicos; as companhias aéreas devem fornecer acesso ao 
avião preferencialmente através de pontes de embarque acessíveis, 
quando estes forem possíveis. Porém, dependendo do tamanho do avião 
as companhias aéreas têm a obrigação de fornecer equipamentos de 
auxílio a embarque e desembarque, como elevadores mecânicos e 
rampas, evitando o transporte manual. Esse é o caso de voos em 
aeronaves com mais de 19 passageiros, em aeroportos com mais de 
10.000 embarques por ano. Excetuando-se as condições de evacuação de 
emergência os passageiros não devem ser transportados manualmente no 
embarque e desembarque. 
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Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

Não menciona. 

Transporte de ajudas técnicas e equipamentos 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

O PNAE pode utilizar suas ajudas técnicas e equipamentos médicos na 
área restrita de segurança até a porta da aeronave, desde que sejam 
submetidos à verificação na segurança do aeroporto O operador aéreo 
deve transportar gratuitamente 1 ajuda técnica na cabine da aeronave, 
quando houver espaço ou no compartimento de bagagem, desde que seja 
restituído ao passageiro no momento do desembarque. Caso haja 
transporte de ajuda técnica que configure excesso de bagagem, esse 
excesso terá um desconto de 80%. 

USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

Dispositivos de auxílio dos passageiros não devem ser contabilizado no 
limite de bagagem de mão.  

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

Não menciona. 

Danos a ajudas técnicas e equipamentos 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

Em casos de danos ou avarias o item deve ser substituído imediatamente 
ao passageiro por item equivalente. Em caso do equipamento não ter sido 
restituído ao passageiro nas mesmas condições após 48 horas do 
desembarque, é constatada a perda ou inutilização, devendo o operador 
pagar a indenização ao passageiro, no valor de mercado, em um prazo de 
14 dias. O equipamento ou ajuda técnica substituto deve permanecer à 
disposição do PNAE, até que este efetue a aquisição do equipamento, 
dentro do prazo de 15 dias após o pagamento da indenização. 

USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

Em casos de danos, o critério para calcular o ressarcimento deve ser o 
preço original do equipamento. 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

EC 1107 (2006): perdas ou danos nas cadeiras de rodas ou outros 
equipamentos de auxílio à mobilidade devem ser compensados. 

Cão-guia e animais de serviço 
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Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

O passageiro que necessitar de cão-guia ou cão de acompanhamento 
pode permanecer com este dentro do terminal de passageiros e viajar com 
ele na cabine, desde que apresente a identificação do cão, a comprovação 
de treinamento e esteja em dia com as condições sanitárias nacionais e do 
país de destino. O cão é transportado gratuitamente, no chão da aeronave, 
próximo ao dono, equipado com arreio. Quando o cão estiver em fase de 
treinamento, este pode viajar na companhia do treinador, instrutor ou 
acompanhante habilitado. 

USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

Esta norma assegura que seja permitido o transporte de cachorros ou 
outros animais de serviço e neste caso, a localização destes não pode 
obstruir corredores ou outras áreas que prejudiquem a segurança. Eles 
devem acompanhar o passageiro a não ser que comprometam a 
integridade dos demais passageiros. As companhias aéreas podem 
requerer que passageiros viajando com animais que dão suporte 
emocional apresentem uma documentação atual do estado de saúde 
mental, emitida por profissional competente, alegando deficiência e 
necessidade de suporte. 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

Não menciona. 

Localização dos PNAEs 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

A companhia aérea deve disponibilizar assentos junto ao corredor, próximo 
às saídas, com apoios de braços móveis aos PNAEs, sendo vedada a 
localização nas saídas de emergência.  

USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

Nenhuma companhia aérea pode excluir um passageiro com deficiência de 
qualquer assento localizado na saída de emergência ou requerer que ele 
ocupe um assento específico, exceto em condições de cumprimento da 
segurança, conforme os requisitos do FAA. Além disso, quando o 
passageiro possuir algum tipo de deficiência que possa afetar a integridade 
física e moral dos demais passageiros, deve ser oferecido um assento 
específico, que cumpra com as questões de segurança, como alternativa à 
recusa de voo. 
Há quatro situações nas quais deve ser providenciado um assento especial 
ao passageiro com deficiência, quando requerido: se o passageiro usar a 
cadeira de rodas para se locomover dentro da cabine e não conseguir se 
transferir para um assento, cujo apoio de braços é fixo; se o passageiro 
está viajando com um (a) acompanhante, que irá desenvolver funções de 
assistência durante o voo deverá ser providenciado um assento ao 
cuidador próximo ao passageiro; se o passageiro está acompanhado por 
um animal de serviço, deve-se providenciar um assento próximo à divisória 
ou outro assento que o passageiro solicitar; se o passageiro tiver uma 
perna imobilizada, a companhia aérea deve providenciar um assento 
próximo a uma divisória, devido ao maior espaço. 
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Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

EU-OPS 1260 determina que um operador deve garantir que os 
passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida não estejam 
ocupando assentos onde sua presença poderia impedir os deveres da 
tripulação, obstruir o acesso a qualquer equipamento de emergência, ou 
impedir a evacuação de emergência no avião; EU-OPS 1280 determina 
que passageiros que possam vir a atrapalhar a saída de outros 
passageiros durante uma evacuação ou que impeçam as ações dos 
tripulantes não devem se sentar em assentos que permitam acesso às 
saídas de emergência, sendo: passageiros com deficiência física e mental 
e que possuam dificuldades de se moverem rapidamente; pessoas que 
sejam cegas ou surdas e que não consigam assimilar instruções verbais ou 
escritas; passageiros com mobilidade reduzida; passageiros obesos e que 
tenham dificuldade para se mover rapidamente. 

Treinamento 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

Operador aéreo deve estabelecer programa de treinamento para a equipe 
de solo e de bordo, conforme conteúdo especificado pela ANAC. 

USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

As companhias aéreas devem capacitar seus funcionários no uso de 
equipamentos e procedimentos de embarque e desembarque de 
passageiros que requerem assistência especial, priorizando sempre a 
segurança e a dignidade destes. 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

As companhias aéreas e empresas que gerem os aeroportos devem 
garantir que todas as pessoas que prestam assistência a passageiros com 
deficiência ou mobilidade reduzida, inclusive aquelas que trabalhem sob 
subcontrato, tenham conhecimento suficiente para desenvolver essa 
atividade, provendo treinamentos e atualizando-os periodicamente. 

Sistema de controle de qualidade 

 
Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

O operador aéreo deve implementar um sistema de controle de qualidade 
e manter por 2 anos os atendimentos realizados aos PNAEs, contendo 
informações como: data, aeroporto de origem e destino, tipo de aeronave, 
tipo de atendimento prestado, ajuda técnica ou equipamento, realização ou 
não de comunicação prévia, presença de acompanhante ou cão-guia, além 
do motivo da recusa de serviços, quando houver. 

USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

As empresas aéreas também devem fornecer procedimentos para registrar 
e resolver as reclamações advindas dos passageiros que necessitam de 
assistência especial. Além disso, as empresas devem informar aos 
passageiros sobre a existência de um canal recebimento de reclamações, 
através de mensagens de texto ou registros por voz 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

Não menciona 

Profissional responsável por acessibilidade 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

Companhia deve manter profissional responsável por acessibilidade, em 
período integral, de forma presencial ou por outros meios que permitam o 
atendimento imediato. 
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USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

A empresa deve designar pelo menos uma pessoa responsável para 
solucionar as reclamações em cada aeroporto. 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

Não menciona 

Requisitos da Aeronave 

Brasil: Resolução 
280 
ANAC (2013) 

As aeronaves que irão entrar em serviço pela primeira vez ou que tenham 
que realizar uma remodelação cumpram as normas de acessibilidade da 
ABNT NBR 14273 sendo: aeronaves com 30 (trinta) ou mais assentos 
deverão ter, pelo menos, 50% de seus assentos de corredor com 
descanso de braço móvel; aeronaves com 100 (cem) ou mais assentos 
deverão dispor de pelo menos uma cadeira de rodas de bordo 

USA: FAA 
14CFR Part 382 
(2003) 

Aeronaves com 30 ou mais passageiros devam ter, pelo menos, metade 
dos assentos de corredor com apoios de braço escamoteáveis, quando 
forem possíveis e não afetarem a segurança. Aeronaves com 100 ou mais 
passageiros devem ter espaço para armazenamento de pelo menos uma 
cadeira de rodas dentro da cabine. Além disso, aeronaves com dois 
corredores devem ter pelo menos um lavatório com condições acessíveis, 
no qual o passageiro tenha acesso por meio de cadeira de rodas a bordo. 
Aviões que tenham mais de 60 passageiros, e que tenham um lavatório 
acessível, devem ter cadeira de rodas de bordo. Essas cadeiras de rodas 
devem ter apoios para os pés, apoios para os braços móveis ou 
removíveis, sistemas de contenção do passageiro adequados, altura de 
encosto que permita assistência na transferência, pegas adequadas e 
travas para impedir a movimentação da cadeira em situações de 
turbulência. 

Europa: EC 
1107; EU-OPS 
1260; EU-OPS 
1285; EU-OPS 
1730; EU-OPS 
1280 

Não menciona 

Fonte: adaptado de Souza (2014) 

 
 

3.6 A importância do Design na acessibilidade 

O design em sua origem visa à solução de problemas, a fim de atender às 

necessidades de seus usuários. Indo além, abordaremos um pouco do design 

universal, também chamado de design inclusivo. 

Enquanto metodologia, o design universal se baseia em sete pilares principais: 

uso equitativo (nenhum grupo de usuários fica em desvantagem); flexibilidade no uso 

(atende às preferências do usuário); uso simples e intuitivo; informações perceptíveis 

(nenhuma habilidade sensorial específica é requerida); tolerância ao erro (minimiza 
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riscos); baixo desgaste físico; e tamanho e espaço adequados para uso e interação 

(RIBEIRO; ROMEIRO FILHO; GOUVINHAS, 2001). 

Embasado nesses pilares, o design universal tem um papel fundamental na 

concepção de espaços, artefatos, produtos e soluções que visam atender a todas as 

pessoas, independentemente de suas características antropométrica e sensoriais, 

focando garantir a máxima autonomia, segurança, conforto e independência 

(FRANCISCO; MENEZES, 2011). 

Um design visualmente acessível tem o poder de maximizar a funcionalidade 

para pessoas com baixa visão. Por exemplo, um espaço cujas informações principais 

(sinalizações) possuem um contraste elevado, se torna muito mais seguro e 

navegável para esse público. Painéis luminosos em que a informação se move podem 

representar um grande desafio para essas pessoas, cujo tempo de adaptação dos 

olhos é maior, reduzindo significativamente a visão (LEGGE et al., 2016). 

Em um caso ainda mais extremo, pessoas cegas dependem de pistas táteis e 

auditivas para se locomover e interpretar um ambiente, seja por meio de bengala ou 

das solas dos sapatos em contato com o solo. Mudanças de material podem ser 

utilizadas para orientar esses usuários ao transitarem em um espaço, indicando 

determinado caminho (LEGGE et al., 2016). 

Conforme indicado por um relatório da Federal Aviation Administration (FAA) 

de 2016, um grande desafio para passageiros cegos, é localizar os balcões de 

atendimento nos portões de embarque. Existe uma necessidade de se desenvolver 

pistas que facilitem o acesso dos mesmos (LEGGE et al., 2016). 

Prover acessibilidade visual significa permitir que pessoas com pouca ou 

nenhuma visão tenham acesso à informação, sintam-se seguras localizando-se no 

ambiente e sejam independentes para viajar de maneira eficiente, sem 

constrangimentos ou grandes dificuldades (LEGGE et al., 2010). 

O desenvolvimento de aplicativos para celulares também se enquadra como 

uma função dos profissionais do design. Uma matéria do site Smithsonian, publicada 

em 2014, relata o lançamento de um aplicativo para smartphones chamado Indoo.rs 

Visually Impaired App, o qual provê acessibilidade a passageiros cegos em terminais 

aeroportuários, por meio de um recurso que ‘conversa’ com o usuário, orientando-o 

sobre a estrutura do local. Apesar de representar um grande avanço na independência 

desses usuários, o aplicativo só está disponível para aparelhos iPhone, o que 

restringe seu uso (IOZZIO, 2014). 
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De acordo com Markus Krainz, diretor de tecnologia da Indoo.rs, a equipe de 
desenvolvimento trabalhou duro para garantir que o software fosse 
completamente intuitivo para usuários cegos. O aplicativo usa áudio para 
permitir que um passageiro saiba onde ele está e pode funcionar ativamente 
(você quer chegar ao seu portão) ou passivamente (aqui está o que você está 
passando). Ele também emprega os mesmos sinais gestuais - um toque triplo 
traz um menu, por exemplo - que outros aplicativos acessíveis [...]. Agora, diz 
Bashin, um passageiro cego pode se mover independentemente de meio-fio 
a portão. ‘Eu posso apontar meu telefone por um corredor, e ele vai me dizer 
o que está no corredor’, explica ele. ‘Esta é a primeira vez na minha vida que 
posso estar na área de bagagem e saber em que carrossel estou’ (IOZZIO, 
2014). 

 
 

3.7 Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach 

(SHERPA) 

O trabalho em questão fez uso da ferramenta Systematic Human Error 

Reduction and Prediction Approach (SHERPA), desenvolvida pelo pesquisador David 

Embrey. Neste estudo, objetiva-se avaliar os riscos enfrentados por deficientes visuais 

durante o processo de embarque em aeroportos. Esta ferramenta utiliza a Análise 

Hierárquica da Tarefa (AHT) juntamente com uma taxonomia de erros, a fim de 

identificar erros confiáveis4 associados às atividades humanas. Essencialmente, a 

SHERPA atua com a identificação dos tipos de erro em cada tarefa, baseado no 

desdobramento da atividade executada. 

De maneira geral, a análise realizada durante a aplicação da SHERPA se dá 

por meio do julgamento do profissional analista, o qual descreve todas as etapas que 

a atividade percorre. Essas etapas descritas na AHT são baseadas no objetivo da 

tarefa analisada; por exemplo, se um deficiente viajará de avião, deverá percorrer 

diversas etapas até que o avião decole e se dirija ao destino final. Esse trajeto desde 

a chegada ao aeroporto até a decolagem do avião norteou a Análise Hierárquica da 

Tarefa deste trabalho. 

Além da AHT, a SHERPA percorre outras etapas até chegar em seu resultado 

final, indicando a Probabilidade, Criticidade da tarefa, Tipo de erro, Descrição, 

Consequência, Recuperação e Recomendações5 (STANTON; BABER, 2002) (Figura 

4). “O primeiro módulo da SHERPA realiza análises de erros humanos e de tarefas, 

                                                        
4 Os erros confiáveis referem-se à classificação determinada pela SHERPA para cada tipo de erro, 
categorizando de acordo com seu tipo. Leia mais no subitem ‘4.2 Erros’. 
5 Durante a etapa de Revisão Bibliográfica, diversos exemplos foram levantados acerca da aplicação da 
ferramenta SHERPA, e muitas deles referiam-se a estações de trabalho. Em razão disso, optou-se por basear-se 
no modelo utilizado por Stanton e Baber (2002) descrito em Error by design: methods for predicting device 
usability, publicado na revista Design Studies, o qual relaciona erros ocasionados pelo design mal projetado e a 
usabilidade em seu entorno. Mais detalhes no subitem ‘5 Resultados e Discussão’. 
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que identificam prováveis modos de erros, juntamente com diretrizes para a redução 

desses erros por treinamento, procedimentos e redesenho de equipamentos” 

(EMBREY, 1986, p. 184). 

A SHERPA tem como função principal fornecer um trabalho estrutural o qual 

permite analisar e avaliar a confiabilidade humana. Gera também recomendações 

específicas quanto a redução de erros por meio de treinamentos, procedimentos e 

redesign de equipamentos. Recomenda-se o uso da SHERPA ainda durante o estágio 

de projeto. Entretanto, geralmente sua aplicação ocorre com o intuito de modificar um 

sistema já existente (EMBREY, 1986). 

Sucintamente, a SHERPA é conduzida com base na realização de 6 etapas 

(HARRIS et al., 2005) (Figura 4): 

(i) análise hierárquica da tarefa: conduzida a partir de uma atividade ou um 

cenário que está sob análise; 

(ii) classificação das tarefas: baseado na taxonomia comportamental 

prevista pela SHERPA, as tarefas são categorizados em ação, consulta, 

verificação, seleção e comunicação; 

(iii) identificação do erro humano: após cada tarefa ser classificada na 

taxonomia, o pesquisador considera o tipo de erro associado ao 

comportamento. Um erro confiável é aquele o qual o pesquisador julga 

ser um erro possível. Para cada erro confiável, são descritos a natureza 

do erro, as consequências e as recomendações; 

(iv) análise da consequência: o pesquisador considera as consequências de 

cada erro identificado, os quais contam também com a criticidade da 

ocorrência; 

(v) análise da recuperação: se há alguma etapa que pode recuperar o erro 

apontado, ela deve ser apontada. Caso não haja, o termo ‘nenhum’ é 

inserido na planilha SHERPA. 

(vi) tabulação: as informações obtidas pela análise da SHERPA são 

inseridas em uma planilha, contendo a Probabilidade de Ocorrência (P) 

e a Criticidade (C), ambas categorizadas em Baixa (B), quando 

raramente ocorre; Média (M), quando ocorre ocasionalmente; e Elevada 

(E), quando ocorre frequentemente. 
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Para a aplicação da etapa de Classificação das tarefas da SHERPA, cada 

etapa da tarefa é categorizada em um tipo da taxonomia de erros confiáveis, conforme 

a seguinte classificação (STANTON; BABER, 2002): 

 ação (ex.: pressionar um botão, abrir uma porta); 

 consulta (ex.: obter informações de um manual ou tela); 

 verificação (ex.: conduzir um checklist); 

 seleção (ex.: escolher determinada opção, ao invés de outra); 

 comunicação (ex.: troca de informações com outro departamento). 

Esta classificação conduz o analista a considerar os tipos de erros confiáveis 

associados com cada atividade. Para cada um desses erros, é concedida uma 

descrição, sucedida pela consequência desse erro, probabilidade de ocorrência, 

criticidade, recuperação (quais das etapas da atividade descritas, poderiam solucionar 

imediatamente o problema) e recomendações (sejam projetuais, procedimentais ou 

de treinamento). 
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Figura 4 – A SHERPA percorre etapas que consideram visões dos profissionais envolvidos e dos 
atores da ação 

Fonte: adaptado de Embrey (1986) 
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3.8 Análise Hierárquica da Tarefa (AHT) 

Como uma das etapas da SHERPA, a Análise Hierárquica da Tarefa (AHT) 

será conduzida a fim de investigar todas as atividades as quais o passageiro cego 

deve percorrer até a decolagem do avião. Para tanto, neste tópico será descrito os 

princípios da AHT e como realizá-la corretamente. 

A AHT é baseada no desempenho da tarefa e expresso de forma hierárquica, 

apontando as metas (o que o ator pretende alcançar), operações (as atividades 

realizadas a fim de atingir essas metas) e os planos (a sequência de execução dessas 

operações) (STANTON; BABER, 2002). 

Ao longo do tempo, a AHT sofreu algumas modificações propostas por diversos 

autores, mas todas mantiveram a abordagem geral de crítica de tarefas, ainda 

utilizada no mundo contemporâneo. Segundo Annett (1996 apud STANTON, 2006), a 

AHT encoraja o analista a enxergar a tarefa com um olhar mais profundo, não 

considerando apenas o que pode acontecer (atividade prevista), mas o que de fato 

acontece (atividade real) e os erros que podem acontecer durante a execução dessas 

atividades. Tais aspectos surgirão naturalmente quando se busca investigar os 

indicadores de sucesso e fracasso das metas da AHT. 

Annett (2004) afirma que, considerando que essas tarefas envolvem aspectos 

cognitivos significativos (verificar, prever, tomar decisão etc.), era necessário um 

método que analisasse e representasse uma atividade dessa forma, justificando o 

surgimento da AHT como conhecemos atualmente. Algumas abordagens de análise 

da tarefa se concentram em aspectos observáveis das ações, sem considerar pontos 

importantes e inconscientes dos atores envolvidos. Nos anos 1960, inferir processos 

cognitivos era considerado um método não-científico, entretanto, a AHT descreve um 

sistema de metas e sub-metas, além de ciclos de feedback se apoderando de uma 

hierarquia construída.  

Existem três princípios básicos que regem a AHT, os quais o pesquisador deve 

sempre ter em mente (ANNETT et al., 1971): 

(i) no topo da hierarquia, deve-se considerar uma tarefa como uma 

operação, e a mesma deve ser definida com base em sua meta. Esta 

meta é traçada com base no objetivo final do sistema; 

(ii) a operação pode ser dividida em sub-operações, as quais existem em 

função das sub-metas, que ao final da tarefa, levarão à meta final; 
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(iii) é de suma importância a inclusão das operações e sub-operações, de 

forma hierárquica. Apesar das tarefas geralmente serem 

processualizadas, às vezes as sub-metas não serão atingidas em 

sequência. 

É bastante curioso como a AHT revela operações subjetivas e inconscientes. 

Muitas vezes, percebemos como cada pessoa realiza uma atividade seguindo uma 

ordem diferente, mas sempre com o mesmo objetivo. É justamente aí que se encontra 

um dos aspectos cognitivos mais relevantes e já mencionados anteriormente: inferir 

decisões.  

Shepherd (2001 apud STANTON, 2006) sugere uma ordenação de etapas a 

serem seguidas, a fim de se realizar a AHT de maneira adequada: 

(i) definir o objetivo da análise: as informações coletadas e analisadas 

podem sofrer variações de acordo com o objetivo. A AHT pode ser 

aplicada com o intuito de se propor um novo projeto de sistema, 

interface, procedimentos e até mesmo treinamento; 

(ii) definir os limites de descrição do sistema: dependendo do seu objetivo, 

os limites podem sofrer variações; 

(iii) tentar acesso a uma variedade de fontes de informações acerca do 

sistema a ser analisado; 

(iv) descrever o sistema, suas metas e sub-metas: conforme descrito nos 

princípios originais da AHT, o objetivo geral da análise deve derivar uma 

hierarquia baseada nas sub-metas a serem alcançadas em cada etapa 

processual da tarefa; 

(v) procurar delimitar um número de sub-metas imediatos (sugere-se entre 

3 e 10): a hierarquia de metas é determinada buscando procedimentos 

que convergem para o mesmo objetivo; 

(vi) vincular metas e sub-metas e descrever as condições sob as quais as 

sub-metas são acionadas: os planos são as estruturas lidas da parte 

superior da hierarquia até as sub-metas; 

(vii) saber quando parar: o julgamento de quando se deve parar de descrever 

as sub-metas é considerado um dos aspectos conceitualmente mais 

problemáticos da AHT. Por exemplo, quando se realiza a análise de um 

trabalho em equipe, tal análise pode parar no momento em que as sub-
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metas devem lidar com a troca de informações (enviar, receber ou 

analisar as informações de um agente para outro); 

(viii) revisar a AHT: a Análise exige uma abordagem flexível para que as sub-

metas sejas descritas com os planos adequados. A análise da primeira 

passagem nunca será desenvolvida o suficiente, independente de qual 

seja o seu propósito.  
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4 DESENVOLVIMENTO 

A etapa de desenvolvimento do projeto se deu pela delimitação de algumas 

diretrizes, a fim de guiar todo o processo de aplicação da SHERPA: 

 identificar a meta principal e sub-metas da atividade; 

 elencar os procedimentos de embarque; 

 organizar os planos de acordo com os princípios da AHT; 

 identificar os planos de acordo com os tipos de erro; 

 organizar as etapas da atividade com a aplicação da SHERPA. 

Vale ressaltar que, não foram encontradas pesquisas que atuem na aplicação 

da SHERPA no cenário aeroportuário, focando apenas em ambientes industriais, 

principalmente usinas nucleares. 

 

4.1 Cenário 

Pretende-se avaliar as dificuldades e riscos enfrentados por passageiros cegos 

no processo de embarque em aeronaves comerciais. Para tanto, será analisada 

apenas a etapa de pré-voo, uma vez que tais procedimentos resultam de uma 

integração entre terminais aeroportuários e companhias aéreas, enquanto as demais 

são fruto apenas dos serviços das companhias em questão (Figura 5). 
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Figura 5 – A AHT será baseada na etapa de pré-voo, a qual ocorre diretamente no aeroporto 

Fonte: adaptado de Chang e Chen (2012) 

 

De acordo com a International Air Transport Association (IATA), associação de 

âmbito internacional que define diretrizes mundialmente utilizadas em aeroportos, 

descreve as etapas de embarque, as quais contribuíram para a delimitação da AHT 

deste trabalho (Figura 6). 

 

Figura 6 – As etapas que contemplam o embarque não preveem nenhuma alteração na presença de 
deficientes 

Fonte: adaptado de International Air Transportation Association (2018) 

 
 

4.2 Erros 

A SHERPA prevê a categorização dos erros descritos na AHT de acordo com 

a classificação: ação, verificação, consulta, comunicação e seleção. Cada uma dessas 
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categorias se desdobra em sub-erros, que descrevem qual a inadequação identificada 

na atividade (Quadro 5).  

 
Quadro 5 – Os tipos de erro auxiliam na construção da AHT e no preenchimento final da SHERPA 

Tipos de erro: 
Os erros são atribuídos a categorias de ação, verificação, consulta, 
comunicação e seleção. Erros confiáveis são identificados nesta 
coluna. A codificação é a seguinte. 

Erros de ação: 

A1 Operação muito longa / curta 

A2 Operação com problemas 

A3 Operação na direção errada 

A4 Operação subestimada / superestimada 

A5 Desalinhamento 

A6 Operação correta no objeto errado 

A7 Operação incorreta no objeto correto 

A8 Operação omitida 

A9 Operação incompleta 

A10 Operação incorreta no objeto errado 

Erros de verificação: 

C1 Verificação omitida 

C2 Verificação incompleta 

C3 Verificação certa no objeto errado 

C4 Verificação errada no objeto certo 

C5 Verificação com problemas 

C6 Verificação errada no objeto errado 

Erros de consulta: 

R1 Informação não obtida 

R2 Informação errada obtida 

R3 Recuperação de informação incompleta 

Erros de comunicação: 

I1 Informação não obtida 

I2 Informação errada comunicada 

I3 Comunicação de informação incompleta 

Erros de seleção 

S1 Seleção 

S2 Seleção errada realizada 

Fonte: adaptado de Stanton e Baber (2002) 

 
 

4.3 Aspectos da acessibilidade a serem avaliados 

Em 2012, o conceito de acessibilidade espacial foi proposto por Dischinger, Ely 

e Piardi, o qual servirá como guia principal para as sugestões de melhorias a serem 

concebidas ao final da pesquisa. 

Acessibilidade espacial não se refere apenas a possibilidade de acesso a um 

lugar, mas sim, a compreensão da função, organização e relações homem-sistema, 
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provendo independência, segurança e conforto aos usuários (DISCHINGER; ELY; 

PIARDI, 2012). A acessibilidade espacial é constituída por quatro componentes 

principais (Quadro 6). 

 
Quadro 6 – Nesta pesquisa, o aspecto 'uso' será priorizado, principalmente nas etapas que exigem 

manuseio de bagagens e equipamentos 

Orientação 

Refere-se às características ambientais que permitam a identificação 
dos caminhos a serem seguidos, bem como paradas e direções. Os 

usuários precisam saber onde estão situados, para onde devem ir e o 
que fazer, partindo das informações expressas na estrutura urbana. 

Comunicação 

Refere-se a possibilidade da troca de informações interpessoais ou por 
meio da utilização de equipamentos de tecnologia assistiva. Tal 

aspecto é de suma importância, principalmente para que o passageiro 
possa solicitar alguma informação ou tirar dúvidas. 

Deslocamento 

Refere-se às caraterísticas estruturais que provêm independência, 
segurança e conforto para o deslocamento. Em caso de obstáculos ou 
desníveis, existe a necessidade de uma sinalização adequada, bem 

como formas de acesso aos pisos superiores. 

Uso 
Refere-se a possibilidade de os passageiros utilizarem facilmente os 
componentes de acesso ao edifício, podendo incluir equipamentos e 

dispositivos de tecnologia assistiva. 

Fonte: adaptado de Dischinger, Ely e Piardi (2012) 

 
 

O Relatório Anual sobre Reclamações acerca da Aviação Aérea referente ao 

ano de 2015, emitido pela Secretaria de Transporte para o Congresso dos Estados 

Unidos, catalogou diversas queixas associadas a mais diversas deficiências e 

questões acerca da acessibilidade (Quadro 7). Durante a pesquisa, não foram 

encontrados dados referentes às queixas acerca da acessibilidade no Brasil, 

tampouco nos terminais aeroportuários. 

 

Quadro 7 – A falha ao prover assistência (maior incidência de queixas) refere-se também a questões 
atitudinais da equipe de apoio 

Tipo de queixa 
Número de queixas por 

parte dos deficientes 
visuais 

Recusa ao embarque do passageiro 6 

Recusa ao embarque sem assistente 0 

Questões de segurança em relação à deficiência 1 

Aeronave não acessível 0 

Aeroporto não acessível 1 

Disputa de aviso prévio 2 

Acomodação do assento 27 
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Falha ao prover assistência 179 

Danos ao dispositivo de assistência 0 

Armazenamento e atraso do dispositivo assistivo 1 

Problemas com o serviço para animais 5 

Informação insatisfatória 11 

Outros 43 

TOTAL DE QUEIXAS DOS DEFICIENTES VISUAIS 276 

Fonte: adaptado de Secretary of Transportation (2015b) 

 
Os dados apresentados no Quadro 7 referem-se às queixas relatadas apenas 

em voos domésticos, contra as 34 companhias aéreas estadunidenses. Ao somarmos 

todas as queixas por parte dos deficientes, das mais diversas categorias, o número 

chega a 26.401 reclamações (SECRETARY OF TRANSPORTATION, 2015a). 

 

 
4.4 Queixas comumente reportadas por deficientes visuais no embarque 

Em um estudo conduzido por Souza (2014), 23 deficientes visuais foram 

entrevistados acerca de diversos procedimentos de voo. Dentre eles, foram 

abordados aspectos sobre o aeroporto, embarque, voo, desembarque, infraestrutura 

aeroportuária e operação (Quadro 8).  

 

Quadro 8 – O maior número de queixas refere-se aos aeroportos e sua infraestrutura 

Deficientes visuais (23 respondentes) 

Principais 
dificuldades 

mencionadas 
pelos 

entrevistados 

AEROPORTO 
Apresentação da informação nos painéis de voos: fontes pequenas, contraste 
ruim [4]  
Deslocamento e orientação nos aeroportos [2] 
Apesar da boa vontade, o treinamento dos funcionários para atender as pessoas 
com deficiência é inadequado [2] 
 
EMBARQUE 
Falta de equipamentos adequados para embarque (ausência de finger e  
ambulift) [2] 
Faltam pessoas qualificadas para atendimentos dos passageiros com 
necessidade de assistência especial (despreparo, atendimento inadequado) [2] 
 
VOO 
Avisos de segurança realizados por meio de vídeos (é importante tatear) [2]  
Ir até o toalete, precisa pedir ajuda [2] 
 
DESEMBARQUE 
Demora a desembarcar, têm que esperar a saída dos demais passageiros [3] 

Dificuldades 
relacionadas 
a aeroporto 

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 
Apresentação da informação nos painéis de voos: fontes pequenas, contraste 
ruim [4]  



49 

 

 

Deslocamento e orientação nos aeroportos [2] 
Sinalizações sonoras são ruins [1]  
Mobilidade no aeroporto [1] 
Trajeto do avião ao saguão em São Paulo [1]  
Escadas rolantes estreitas [1] 
Faltam equipamentos e áreas acessíveis a pessoas com deficiência [1]  
Aeroportos menores são menos acessíveis [1] 
Faltam sinalizadores especiais [1] 
Banheiros acessíveis apenas para pessoas com deficiência física [1] 
Faltam placas em braile, mapas táteis, piso tátil e equipamentos de consulta de 
voo acessíveis por voz [1]  
Poucos elevadores [1] 
Falta acessibilidade [1] 
Chegar até o balcão de atendimento [1]  
Dificuldade em conseguir orientação/auxílio [1] 
Faltam funcionários da Infraero dispostos a ajudar [1]  
Falta de piso tátil (direcional) [1] 
Longas distâncias percorridas nos aeroportos [1]  
Orientação e sinalização nos aeroportos [1] 
 
OPERAÇÃO 
Apesar da boa vontade, o treinamento dos funcionários para atender as pessoas 
com deficiência é inadequado [2] 
Comprar passagem via site web, mesmo utilizando leitor de tela [2] 
Desconhecimento e burocracia das companhias aéreas e aeroportos quanto ao 
cão-guia [1]  
Falta acompanhante nos aeroportos para conduzir as pessoas com deficiência [1] 
Demora para encontrar auxílio [1] 
Dificuldade para conseguir passagem com desconto para acompanhante [1]  
Falta conhecimento quanto aos equipamentos, implicam para despachar [1] 

Fonte: Souza (2014) 

 

Vale enfatizar que, apesar da pesquisa em questão considerar apenas a etapa 

de pré-voo, os demais dados apresentados abaixo corroboram com a hipótese sobre 

a deficiência na acessibilidade dos aeroportos e as dificuldades enfrentadas pelos 

deficientes visuais. 

 

4.5 Avaliação do aeroporto de SJK 

A fim de complementar as informações levantadas por meio do Referencial 

Teórico que apontam questões de acessibilidade nos aeroportos, foi realizada uma 

visita no Aeroporto Internacional de São José dos Campos Professor Urbano Ernesto 

Stumpf (Aeroporto SJK) com o intuito de identificar o cumprimento das regulações e 

possíveis falhas.  

É importante enfatizar que, este aeroporto foi escolhido por se tratar de um 

aeroporto de pequeno porte, o qual retomou a atuação em voos comerciais no mês 

de setembro de 2018, com uma circulação de aproximadamente 600 pessoas 

diariamente, conforme informações obtidas diretamente com a gerência. Até 
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novembro de 2018, não havia registros de passageiros com necessidade de 

assistência especial em voos neste aeroporto. 

Logo na chegada ao aeroporto, identifica-se uma vaga de estacionamento 

destinada a deficientes, com dimensões e sinalização adequada, bem como uma 

condução à rampa de acesso (Figura 7). 

 

Figura 7 – A vaga de estacionamento para deficientes localiza-se em frente ao terminal de embarque. 

Fonte: autora (2018) 
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Logo após a rampa de acesso, inicia-se o piso tátil, o qual dirige-se diretamente 

a um balcão de atendimento, que no momento da visita, não possuía nenhum 

atendente (Figura 8). 

 
Figura 8 – Este é o único local no aeroporto que possui piso tátil.  

Fonte: autora (2018) 

 
Segundo a Gerência de Operações e Segurança do aeroporto, a partir do 

momento em que o PNAE se dirige ao balcão de atendimento, o mesmo receberá 

toda a assistência necessária por parte do Aeroporto, até o momento em que o 

embarque ocorrer, o qual a responsabilidade é transferida para a companhia aérea. 

Após alguns minutos de circulação pelo saguão principal, foi observado que a 

sinalização dos sanitários também é representada em braille. Entretanto, vale 

ressaltar que, o piso tátil só foi encontrado na entrada principal do aeroporto (Figuras 

9a, b e c). 
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Figuras 9a, b e c – Apesar da sinalização em braille, não há piso tátil em direção ao banheiro. 

Fonte: autora (2018) 

 
Até o momento, apenas uma companhia aérea está atendendo aos voos 

comerciais no Aeroporto, portanto não há uma diversidade de balcões de check-in. 

Próximo ao balcão de atendimento, encontra-se o balcão de check-in prioritário, 

devidamente sinalizado para pessoas que enxergam, mas ainda inacessível aos 

cegos (Figura 10). 

Figura 10 – O balcão de check-in prioritário não conta com piso tátil que guie o deficiente até ele. 

Fonte: autora (2018) 

 
Na área destinada a inspeção de segurança, observou-se novamente a 

existência de uma sinalização adequada para a fila prioritária, mas inacessível ao 

deficiente visual. Segundo a gerência, esta etapa também é realizada com apoio de 

um funcionário do aeroporto, devidamente treinado pela Empresa Brasileira de 
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Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), que administra o Aeroporto SJK (Figura 

11). 

 

Figura 11 – No momento da inspeção, não há piso tátil que direcione ao detector de metais. 

Fonte: autora (2018) 

 
Já na etapa final do que se caracteriza pelo pré-voo, o saguão próximo ao 

portão de embarque possui assentos reservados ao atendimento preferencial (idosos, 

deficientes, gestantes e pessoas com criança de colo); novamente, os cegos são 

excluídos da sinalização e dependem de assistência para que saibam onde se dirigir, 

os privando de qualquer autonomia (Figura 12). 

Figura 12 – Apesar da acessibilidade, o deficiente visual não conta com qualquer independência ou 
autonomia nas ações. 

Fonte: autora (2018) 
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4.6. Soluções em acessibilidade: Fundação Dorina Nowill para Cegos 

Muito mais do que compreender as necessidades dos cegos, é importante 

aprofundar os conhecimentos acerca das soluções em acessibilidade existentes no 

mercado.  

Localizada na cidade de São Paulo, a Fundação Dorina Nowill para Cegos foi 

fundada há mais de 70 anos e atua com a alfabetização de crianças em braille, 

produção e distribuição de livros em braille, falados e digitais acessíveis e capacitação 

de adultos cegos ou com baixa visão para que possam se readaptar à vida diante da 

nova limitação (FUNDAÇÃO DORINA, 2018). 

Além da produção e do trabalho gratuito realizado com seus “clientes”, como 

os próprios funcionários se referem àqueles que são atendidos, o espaço conta com 

o Centro de Memória Dorina Nowill, destinado a contar a história da acessibilidade 

para cegos e um acervo de equipamentos que auxiliam na aprendizagem. 

Com o intuito de tornar o Centro o mais acessível possível, toda a sua área 

conta com pisos táteis, mesas com largura e altura compatíveis com uma cadeira de 

rodas, sinalização em braille e com fonte ampliada e alto contraste, em caso de 

pessoas com baixa visão. Além disso, um computador que conta com um software 

leitor de tela, narrando o que aparece no monitor e o aplicativo Dorina Daisy Reader 

– DDReader, que permite a leitura de livros digitais de forma livre e gratuita (Figura 

13). 

Figura 13 – A acessibilidade na Fundação Dorina reafirma que bastam pequenos cuidados e 
conhecimentos para prover independência aos deficientes. 

Fonte: Terra (2018) 

 

Além dos livros falados, a Fundação conta com a maior imprensa braille da 

América Latina, e atua fortemente com a concepção de livros didáticos para o governo 
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e livros infantis, alguns deles com caráter educativo. Uma das maiores evidências de 

que a acessibilidade permite atingir a todos de forma justa e igualitária está no fato de 

que um impresso pode incluir braille, cores, ilustrações e fonte ampliada, sem 

descaracterizar seu objetivo inicial (Figura 14Figura 15). A partir daí, nota-se que para 

tornar um espaço ou um serviço acessível, basta um olhar mais empático e uma busca 

sobre os recursos disponíveis no mercado. 

Figura 14 – O livro Abraço de Urso conta com braille até mesmo nas ilustrações. 

Fonte: autora (2018) 

 
Figura 15 – Todo o miolo do livro conta com ilustrações coloridas, fonte ampliada e braille. 

 Fonte: autora (2018) 
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4.7. Aplicação do questionário 

A aplicação da SHERPA não requer em seu escopo a aplicação de um 

questionário, entretanto acredita-se o processo de imersão é fundamental para 

compreender as reais dificuldades e necessidades do público abordado. Para tanto, 

um questionário de caráter quantitativo e qualitativo, composto por onze questões foi 

aplicado com pessoas cegas e de baixa visão (APÊNDICE A). Vale ressaltar que, o 

projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e recebeu parecer 

favorável, permitindo que o questionário fosse aplicado sem qualquer risco aos 

envolvidos (ANEXO A). Foram respeitados todos os aspectos éticos envolvendo 

pesquisas com seres humanos, conforme Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012). 

O questionário foi aplicado com 13 participantes, sendo 42,6% entre 36 e 50 

anos de idade, e 61,5% do gênero masculino. Desse total, 46,2% declararam utilizar 

o transporte aéreo mais de 3 vezes ao ano e 30,8% ao menos 1 vez ao ano.  

Apesar do foco da pesquisa se dar sobre questões de acessibilidade a 

passageiros cegos, 7,6% dos participantes apresentam baixa visão, representando 1 

pessoa na amostragem total do questionário. 

Com o intuito de mensurar os aspectos mais importantes na visão do público 

abordado, foi pedido que os participantes atribuíssem notas de importância a alguns 

critérios na questão 4, sendo 1 a menos importante e 5 a nota mais importante 

(Gráficos de 1 a 5). 

 

Gráfico 1 – Nota-se que menos da metade dos participantes atribuíram máxima importância ao 
conforto. 

Fonte: autora (2018) 
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Gráfico 2 – Cerca de 4/3 dos participantes julgam a agilidade no embarque essencial, sendo elevado 
o número de queixas acerca desse aspecto na aviação comercial. 

Fonte: autora (2018) 

 

Gráfico 3 – A importância atribuída à redução no constrangimento do passageiro a ser embarcado se 
mostrou equivalente à da agilidade no embarque 

Fonte: autora (2018) 
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Gráfico 4 – A maioria atribuiu importância mediana à redução no constrangimento dos demais 
passageiros. 

Fonte: autora (2018) 

 

Gráfico 5 – Cerca de 92,3% dos participantes atribuíram importância máxima à segurança no 
embarque 

Fonte: autora (2018) 

 

 

As questões de caráter qualitativo (questões 5 a 9) focam na descrição das 

dificuldades enfrentadas pelos participantes, descrevendo os pontos mais críticos e 

locais de menos preparo (Quadros 9 a 13). 

Quadro 9 – A maioria dos participantes apontou o despreparo dos funcionários como maior 
dificuldade 
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Você sofre / já sofreu alguma dificuldade para embarcar no transporte aéreo ou terrestre no 
Brasil? Se sim, especifique. 

Participante 01 Em Guarulhos para Caldas Novas, burocracia para solucionar o acesso 

Participante 02 Não  

Participante 03 Não  

Participante 04 Já tive algumas dificuldades para embarcar no transporte terrestre, pois fica 
nitidamente perceptível que as empresas não investem na qualificação de 
seus colaboradores para atuarem com pessoas com deficiência. Creio que 
os aspectos mais críticos na hora do embarque são: despachar as malas, 
fazer o Check-in de se locomover na sala de embarque.  

Participante 05 As maiores dificuldades estão relacionadas ao despreparo dos funcionários 
em lidar com a pessoa com deficiência, bem como as disposições 
arquitetônicas que não colaboram para nossa mobilidade. 

Participante 06 Tenho visão subnormal, minha maior dificuldade é ler o letreiro do ônibus e 
o painel nos aeroportos, pois o portão de embarque sempre mudam.  

Participante 07 Transporte terrestre porque nem sempre as paradas são acessíveis e os 
funcionários estão nem sempre preparados. 

Participante 08 Não. 
Como diz, um dos maiores fatores que dificultam, é justamente essa questão 
do desembarque. Normalmente vamos somos os últimos a serem 
desembarcados em face de dependemos de um apoio. No mais, não tenho 
dificuldade para embarcar.  

Participante 09 No terrestre sim. Principalmente no Rio, o apoio demora muito 

Participante 10 Sim. Sofro mais dificuldades no transporte terrestre, pois em rodoviárias as 
empresas não têm a mesma atenção com o passageiro que no transporte 
aéreo. 
Uma vez, em um voo pela Avianca de Guarulhos à Chapecó, quando fui 
embarcar me fizeram sentar em uma cadeira de rodas, mesmo a minha 
deficiência sendo apenas visual. 

Participante 11 Não 

Participante 12 No Brasil nunca. Sempre.fui bem atendida. 

Participante 13 No aeroporto é até encontrar algum funcionário. Mas no terrestre sim. Maior 
problema é deslocamento tanto no embarque quanto desembarque (se está 
desacompanhado), tanto por falta de treinamento dos motoristas de como 
devem agir, como pela dificuldade de encontrar funcionários da rodoviária 
precisando de muitas vezes auxílio de outros passageiros. como também, a 
demora no momento do deslocamento quando é necessário esperar outro 
funcionário chegar para fazer o atendimento. 

Fonte: autora (2018) 

 

 

 

Quadro 10 – Foram apontadas dificuldades em aeroportos do Brasil, como o de Guarulhos e do 
exterior, como o de Lima, no Peru 

Em qual/quais aeroportos sofreu mais dificuldades? Por quê? 

Participante 01 - 

Participante 02 Nunca tive dificuldade 

Participante 03 Guarulhos. Trocavam a todo instante o portão de embarque. 
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Participante 04 Não tive nenhuma dificuldade nos aeroportos que utilizei para viajar, pois em 
todas as ocasiões sempre estava acompanhado de algum amigo. 

Participante 05 Guarulhos, falta de apoio ao chegar e apoio ruim para embarcar. Galeão, 
espera excessiva no desembarque. 

Participante 06 Congonhas 

Participante 07 - 

Participante 08 Nos grandes aeroportos, em especial Galeão e Congonhas. Por sermos 
deficientes, normalmente somos os últimos a desembarcar. Logo, caso a 
pessoa com deficiência esteja com pressa, em face de algum compromisso, 
certamente isso irá atrasar hein muito. 

Participante 09 Nunca tive dificuldade. 

Participante 10 Nos aeroportos regionais, pois são de pequeno porte e dispõe de 
infraestrutura mais precária, com menos funcionários para auxiliar nas 
operações de embarque e desembarque. 

Participante 11 - 

Participante 12 Aeroporto de Lima - Peru. Não sabiam lidar com a deficiência visual. 
Disseram que não havia vaga no avião pois já estava lotado. Queriam que 
esperasse um próximo voo apesar de estar sozinha e não ter um funcionário 
para acompanhar-me durante as horas de espera para me levar ao banheiro 
ou comer. Tentei explicar que não teria como me localizar no aeroporto 
lotado sozinha nem como avisar às pessoas que me aguardavam no 
aeroporto do Brasil que eu não chegaria no horário deixando todos 
preocupados. Após muito tempo de discussão eles liberaram um assento e 
um funcionário para me acompanhar ao embarque e queriam que eu me 
sentasse numa cadeira de rodas. 

Participante 13 O maior problema é quando está indo ao aeroporto utilizando taxi ou Uber, 
pois sai do veículo e tem que encontrar algum funcionário ou outro 
passageiro de boa vontade para auxiliar ir até a companhia aérea desejada. 

Fonte: autora (2018) 

 
Quadro 11 – O despreparo dos funcionários, a localização do portão e a dependência foram os 

pontos críticos mais apontados 

Na sua opinião, qual o aspecto mais crítico no processo de embarque? 

Participante 01 Despreparo dos funcionários 

Participante 02 Nenhum até o momento. 

Participante 03 Ter que entregar a bengala de locomoção para passar no raio X.  

Participante 04 Creio que não há somente um aspecto crítico na hora do embarque, mas 
vários, como por exemplo: o Check-in, o despacho da mala e a locomoção 
dentro da sala de embarque. Não, não houve nenhum auxílio no momento 
da recepção. Visto que todas as vezes que viajei estava com auxílio de 
alguém conhecido. Não, não houve nenhuma assistência da parte das 
empresas quando utilizei o serviço. Visto que ela já estava acompanhado de 
alguma pessoa conhecida.  

Participante 05 A espera por um apoio. 

Participante 06 Localizar o portão no painel 

Participante 07 A dificuldade de funcionários lidar com pessoas com deficiência 

Participante 08 Regularmente, é difícil chegar até a empresa a qual iremos embarcar. 
Porque normalmente, ficamos na dependência desse ter um apoio para nos 
conduzir até a empresa a qual vamos embarcar, para fazer o Check-in.  
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Participante 09 Como já mencionei acima no terrestre 

Participante 10 A agilidade. Muitas vezes o auxílio é demorado ou inadequado. 

Participante 11 Se realmente eu tenho capacidade de viajar sozinho 

Participante 12 Passar pela polícia federal no caso dos voos internacionais e nos voos 
nacionais ter que abrir mala ou retirar objetos pessoais. O deficiente visual 
tem dificuldade em achar tudo de novo porque não tem tempo de arrumar a 
mala ou arrumar-se com calma. 

Participante 13 No transporte aéreo até o momento não tive problemas. Mas creio que seria 
a falta de informação quanto aos atendentes de como devem agir no 
atendimento, auxílio para deslocamento e etc.  

Fonte: autor (2018) 

 
Quadro 12 – A maioria dos participantes apontou receber auxílio logo no primeiro momento 

Como você foi recepcionado no terminal de embarque? Houve alguma assistência logo no 
primeiro momento? 

Participante 01 Não 

Participante 02 Sim. 

Participante 03 Sim  

Participante 04 Não houve assistência no primeiro momento, pois ja estava acompanhado 
de alguém conhecido. 

Participante 05 Não, em um primeiro momento, um estranhamento. Depois sim, 
rapidamente. 

Participante 06 Quando estou só geralmente peço auxílio no momento da emissão dos 
bilhetes, assim um profissional da cia aérea me ajuda a embarcar.  

Participante 07 Sim 

Participante 08 Nunca aconteceu nada comigo. Normalmente quando somos vistos, ou 
melhor, em vezes que já viajei, ou que viagem, normalmente quando algum 
colaborador da empresa qual vou embarcar me encontra, logo sou atendido 
com muita presteza. No mais é isso aí!  

Participante 09 Sim. No aéreo sempre. Terrestre nunca 

Participante 10 Fui bem recepcionado, embora o auxílio tivesse demorado, já que no ato de 
desembarque o passageiro com deficiência é desembarcado por último. 

Participante 11 Sim 

Participante 12 Sim sempre tem auxílio, mas geralmente a pessoa não sabe como lidar com 
a deficiência.  

Participante 13 Sim. Desde o check-in até o embarque teve toda assistência dos atendentes. 

Fonte: autora (2018) 

 
 
 

Quadro 13 – Nenhum dos participantes apontou ter sofrido qualquer acidente ou perdido o voo por 
escassez na acessibilidade 

Você já se acidentou durante o embarque ou perdeu o transporte por falta de assistência? 
Conte como foi a experiência. 

Participante 01 Não 

Participante 02 Não  

Participante 03 Nao 
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Participante 04 Não, nunca aconteceu uma situação parecida com essa. 

Participante 05 Não. 

Participante 06 Não  

Participante 07 Não 

Participante 08 A única vez em que perdi o voo, a um único culpado exclusivamente fui meu 
mesmo. 
Nunca foi mal atendido em aeroportos no rio janeiro ou em outros estados 
do Brasil os quais já viagem. 

Participante 09 No terrestre sim. Por causa da demora de alguém para ajudar  

Participante 10 Não. 

Participante 11 Não 

Participante 12 Nunca. 

Participante 13 Não. 

Fonte: autora (2018) 

 

A partir das respostas obtidas por meio do questionário, percebe-se que os 

apontamentos mais críticos se referem aos despreparo e tratamento dos funcionários 

diante dos passageiros que apresentam deficiência visual, bem como a importância 

atribuída à agilidade e segurança no embarque.  

Partindo desses dados, nota-se que o aspecto atitudinal se mostra de grande 

relevância nesses casos, além do fato de que 92,3% dos participantes declararam 

que gostariam de ter mais independência na utilização do transporte, sem necessitar 

de auxílio constantemente. 

 
 

4.8. Desenvolvimento da AHT 

O desenvolvimento da AHT se deu por meio das informações obtidas com a 

análise documental, cruzando dados acerca das obrigações na assistência especial, 

queixas catalogadas em estudos conduzidos previamente e procedimento padrão de 

embarque (Figura 16). 
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Figura 16 – A AHT descreveu as etapas de pré-voo com base documental 

Fonte: autora (2018)



64 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A etapa de resultados e discussão se deu por meio da aplicação da ferramenta 

SHERPA (Quadro 14), identificando as ações problemáticas da tarefa e categorizando 

de acordo com a probabilidade, criticidade, tipo de erro, descrição, recuperação 

imediata e recomendações. 

 probabilidade de ocorrência: classificada entre baixa, média e alta, 

define a probabilidade do respectivo erro acontecer, durante a realização 

da tarefa; 

 criticidade: também classificada entre baixa, média e alta, refere-se ao 

nível crítico de determinado erro, em sua consequência para o usuário; 

 tipo de erro: refere-se à categoria de erro conforme a SHERPA (Quadro 

4); 

 descrição: trata-se da descrição do erro inerente à atividade identificada; 

 recuperação imediata; refere-se às ações que provêm recuperação ao 

erro (pode ser uma ação existente na própria AHT, ou externa); 

 recomendações: trata das recomendações para redução da 

probabilidade de determinado erro ou formas de eliminá-lo. 
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Quadro 14 – A aplicação da SHERPA contempla as etapas padrão de embarque, associadas às dificuldades enfrentadas pelos passageiros cegos 

Etapa da 
atividade 

Probabilidade Criticidade 
Tipo de 

erro 
Descrição Consequência 

Recuperação 
imediata 

Recomendações 

1 A A I1 
Não encontrar balcão de 

informações 
Passageiro não sabe 
para onde se dirigir 

Não há 
Inserção de sinalização sonora e/ou 

piso tátil até o balcão de 
atendimento  

2 A A I1 
Não encontrar balcão de 

atendimento das 
companhias aéreas 

Passageiro não sabe 
para onde se dirigir 

Não há 
Inserção de sinalização sonora e/ou 

piso tátil até o balcão de 
atendimento  

3.1 A A I1 
Não encontrar o balcão de 

atendimento necessário 
Passageiro não sabe 
para onde se dirigir 

Não há 
Inserção de sinalização sonora e/ou 

piso tátil até o balcão de 
atendimento  

3.1.1 M B A3 
Não encontrar a fila do 

check-in 

Tempo desperdiçado 
no local errado, que 
pode levar a perda 

do voo 

Pedir 
informação 

Pisos táteis que direcionem o 
deficiente até um totem com 

informações em braille ou display 
sonoro (mapa interativo); guia 

procedimental em braille 

3.1.1 M B I3 
Procedimento de longa 

duração 

Cansaço e violação 
dos direitos do 

deficiente 
Não há 

Sinalização adequada para 
deficientes visuais (piso tátil) que 
direcionem a uma fila preferencial 

3.2 A A I1 
Não encontrar o quiosque 

de autoatendimento 
Passageiro não sabe 
para onde se dirigir 

Não há 
Inserção de piso tátil do balcão de 

atendimento até o quiosque de 
autoatendimento 

3.2.1 A A A2 

Não conseguir utilizar a 
máquina pela ausência de 
braille e/ou de informação 

sonora 

Passageiro não tem 
acesso à informação 

existente na tela 
Não há 

Inserção de um botão em braille, 
para acionamento da realização da 

tarefa por comando de voz 

3.2.2 A A A7 
Não saber como proceder 

para realização do check-in 

Passageiro não sabe 
qual o procedimento 

a ser realizado 

3.2.1 

 
Comando de voz para realização do 

procedimento 

3.2.3 A A C5 
Não ser apto a conferir 

dados do voo por ausência 
de informação sonoro 

Passageiro não sabe 
qual o procedimento 

a ser realizado 
3.2.1 

Comando de voz para realização do 
procedimento 

3.2.4 A A C5 
Não ser apto a verificar 

poltrona, por ausência de 
informação sonoro 

Passageiro não sabe 
qual o procedimento 

a ser realizado 
3.2.1 

Comando de voz para realização do 
procedimento 
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3.2.5 A A C5 

Não ser apto a definir 
despacho de bagagem, por 

ausência de informação 
sonoro 

Passageiro não sabe 
como proceder 

3.2.1 
Comando de voz para realização do 

procedimento 

3.2.6 A A A8 
Não saber onde retirar 
bilhete de embarque 

Não retirar bilhete de 
embarque 

Não há 
Indicação sonora sobre impressão 

de bilhete e onde retirá-lo 

4.1 A A I1 
Não encontrar a fila de 
despacho de bagagem 

Não encontrar a fila 
e perder o voo 

Não há 
Inserção de piso tátil até o balcão de 

despacho de bagagem  

4.3 A B A2 Não localizar a balança 
Passageiro não 

consegue posicionar 
a mala 

Pedir ajuda ao 
funcionário 

Identificação em braille no balcão de 
atendimento 

5 A A I1 
Não encontrar entrada dos 

portões de embarque 

Passageiro não sabe 
para onde se dirigir e 

pode perder o voo 

Pedir ajuda a 
um 

funcionário ao 
final do check-
in / despacho 
de bagagem 

Inserção de piso tátil do 
balcão/quiosque de check-

in/despacho de bagagem, até a 
entrada para os portões de 

embarque 

5.1 A B A2 
Não encontrar sensor para 

leitura do bilhete de 
embarque 

Passageiro não sabe 
como proceder 

Pedir ajuda a 
um 

funcionário 

Piso tátil que redirecione diretamente 
à fila preferencial, com assistência 

especial e manual procedimental em 
braille 

5.2 M A I1 
Não encontrar a fila para 
passagem na segurança 

Passageiro não sabe 
como proceder 

Pedir ajuda a 
um 

funcionário 

Assistência especial e manual 
procedimental em braille 

5.7 M M A3 
Não encontrar balcão de 

retirada de bagagem 

Passageiro não sabe 
para onde se dirigir e 

pode perder o voo 
Não há 

Assistência especial e/ou mapa do 
aeroporto em braille 

6 A A I1 
Não encontrar portão de 
embarque específico do 

voo 

Passageiro não sabe 
para onde se dirigir e 

pode perder o voo 

Buscar balcão 
de 

informações 

Piso tátil que leve a um mapa 
interativo em braille com 

informações sonoras via comando 
de voz, sobre o portão de embarque 

6.1 A A I1 
Não ser apto a conferir 

dados do voo 

Passageiro não sabe 
para onde se dirigir e 

pode perder o voo 

Buscar balcão 
de 

informações 

Piso tátil que leve a um mapa 
interativo em braille com 

informações sonoras via comando 
de voz 

6.2 A A A3 Não saber como se dirigir Passageiro não sabe Buscar balcão Piso tátil que leve do mapa interativo 
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ao portão de embarque 
correto 

para onde se dirigir e 
pode perder o voo 

de 
informações 

até o portão desejado 

8 B A A3 
Não encontrar a fila de 

embarque 

Passageiro não sabe 
para onde se dirigir e 

pode perder o voo 
Pedir ajuda 

Piso tátil diretamente do assento 
preferencial aos deficientes, até o 

início da fila de embarque6 

Fonte: autora (2018) 

 
  

                                                        
6 “Art. 17. O operador aéreo deve realizar o embarque do PNAE prioritariamente em relação a todos os demais passageiros” (AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, 

2013, p. 4). 
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Por meio da aplicação da ferramenta SHERPA, observa-se claramente que os 

aspectos e questionamentos apontados direcionam para a ausência de independência 

e autonomia por parte do passageiro cego. 

Partindo da premissa de que a ocorrência de um acidente é bastante rara, 

conforme dados obtidos por meio do questionário, a questão de maior complexidade, 

relevância e gravidade compete aos constrangimentos sofridos pelos mesmos, uma 

vez que a redução desses constrangimentos foi de máxima importância para 76,2% 

dos entrevistados e 92,3% afirmam desejar mais independência durante o 

procedimento. 

A aplicação da SHERPA permitiu também que se identificasse os principais 

tipos de erro associados a cada etapa da Análise Hierárquica da Tarefa. Nota-se que, 

a maioria deles refere-se a erros de comunicação não obtida, os quais poderiam ser 

sanados por meio de soluções de tecnologia assistiva, as quais reduziriam a constante 

necessidade de assistência por parte do passageiro com limitações. 

Em um mundo dinâmico como o que vivemos atualmente, a necessidade de 

independência e autonomia deixou de ser um luxo e se tornou o mínimo desejado, 

especialmente por aqueles que possuem limitações, quebrando preconceitos e 

paradigmas sociais. 

Justamente em função das avançadas tecnologias que se encontram 

atualmente, é difícil compreender a ausência de sinalização sonora e demais recursos 

inclusivos. Diversos museus ao redor do mundo já trabalham com headphones que 

descrevem todo o trajeto percorrido pelo turista, tecnologia a qual poderia ser 

implantada em uma variedade de espaços públicos.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda mais crescente e atual, o tema da acessibilidade tem se tornado cada 

vez mais discutido, buscando a inclusão de pessoas que possuem limitações. 

Infelizmente, percebe-se que o tema ainda é bastante negligenciado em razão da 

baixa demanda, conforme afirmado pela própria gerência do Aeroporto de São José 

dos Campos. 

Diversos aspectos da pesquisa contribuíram com a aplicação da SHERPA, 

especialmente a visita ao Aeroporto e à Fundação Dorina Nowill, as quais ampliaram 

os horizontes acerca da real falta de acessibilidade em um espaço público diretamente 

relacionado ao transporte, em oposição a um espaço totalmente acessível. Nos 

arredores da Fundação, foi bastante curioso perceber que os semáforos das ruas 

próximas possuem uma sinalização alertando sobre a travessia de cegos, 

despertando uma empatia e cuidado por parte daqueles que não possuem a 

deficiência. 

Por meio da pesquisa, torna-se bastante claro que soluções de acessibilidade 

estão cada vez mais viáveis. Livros podem ser acessíveis aos cegos, pessoas com 

baixa visão e pessoas que enxergam normalmente, sem comprometer o produto final. 

Aplicativos que narram espaços já estão disponíveis no mercado e transmitem 

confiança e autonomia àqueles que por diversas razões, necessitariam de constante 

assistência em um contexto não inclusivo. 

Apesar do foco em usuários cegos, ao longo do desenvolvimento foi perceptível 

como muitas das recomendações propostas na SHERPA colaborariam até mesmo 

com idosos, que por ventura, possuam algum dos sentidos comprometidos.  

É evidente a ausência de acessibilidade nos aeroportos. Também é notável a 

crescente preocupação em atender a esses passageiros da melhor forma possível, 

mas em uma relação de constante dependência, o qual a autonomia não existe e o 

constrangimento se apropria do indivíduo. Pode-se afirmar com veemência que não 

há preparo para o recebimento e realização de procedimentos que envolvam 

deficientes. Muitos erros são oriundos de atitudes equivocadas, e outros da própria 

ignorância no tratamento com os mesmos, subestimando sua capacidade de ser 

independente, quando apenas o ambiente não os permite. 

Muito mais do que uma pesquisa acadêmica, o presente trabalho se mostra 

socialmente relevante, levantando discussões importantes e pertinentes. Notou-se 

inclusive a ausência de ferramentas para avaliação da acessibilidade em espaços 
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físicos, recorrendo a uma ferramenta nascida no campo da engenharia, e adaptando 

às necessidades da pesquisa.  

Por fim, conclui-se que o design exerce um papel fundamental quando se trata 

de acessibilidade. Em sua origem, trabalhava diretamente com as necessidades dos 

usuários, gerando ferramentas e metodologias que buscassem a imersão nos 

problemas do público-alvo. Quando se fala em Design Centrado no Usuário, Design 

Centrado no Ser-humano ou Design Universal, nada mais é do que trabalhar a 

empatia. É enxergar oportunidades onde a maioria das pessoas só vê problemas, e 

saber como lapidar as ideias de forma a contribuir para um mundo melhor e mais 

humano. O design universal não atinge apenas as minorias. O design universal atinge 

a todos igualmente.  
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APÊNDICE A 

ACESSIBILIDADE EM AEROPORTOS - DEFICIENTES VISUAIS 

Olá! 

Meu nome é Natalha Carvalho, aluna do Mestrado Profissional em Design, 

Tecnologia e Inovação do UNIFATEA / Lorena - SP, e estou desenvolvendo meu 

projeto de dissertação acerca do grau de acessibilidade em aeroportos para o 

atendimento de deficientes visuais.  

Para tal, gostaria de avaliar a experiência desse tipo de usuário. 

Agradeço a colaboração de todos! 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que 

concordo em participar da pesquisa “O uso da ferramenta SHERPA como meio de 

investigação para falhas e riscos em aeroportos, com ênfase nas necessidades dos 

deficientes visuais”. Estou ciente que essa pesquisa pretende estudar o nível de 

acessibilidade para embarque e desembarque de passageiros com mobilidade 

reduzida, em aeronaves comerciais. O estudo tem como objetivo a coleta de dados 

quantitativos e qualitativos a respeito da percepção do usuário em relação às 

dificuldades sofridas nos aeroportos. A coleta de dados será feita por meio de um 

questionário quantitativo e qualitativo, onde serão questionados a respeito do grau de 

acessibilidade para o atendimento de deficientes visuais. 

Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha participação nesse 

estudo, e a garantia de que receberei novos esclarecimentos que julgar necessários 

durante o decorrer da pesquisa. Esclareço também, que fui verbalmente informado 

sobre os possíveis benefícios e riscos, assim como, todos os passos desse 

experimento serão acompanhados por um Pesquisador Responsável. Como já foi dito 

acima, fui informado de que os procedimentos são simples, que não oferecem riscos 

aos sujeitos da pesquisa e serão realizados por profissionais com experiência. Tomei 

conhecimento de que não terei custos extras e que tenho plena liberdade para recusar 

a participação na referida pesquisa a qualquer momento, sem penalização alguma. 

Autorizo para os devidos fins, o uso, a divulgação e a publicação dos dados e 

resultados obtidos do relatório geral da pesquisa, a qual estou em concordância. 

Entretanto, recebi a garantia do sigilo que assegura a privacidade dos participantes 
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do estudo uma vez que os dados obtidos são confidenciais. Por estar de pleno acordo 

com o presente termo, assinalo positivamente, a opção "SIM" abaixo. 

 

1) Qual sua idade? 

Entre 18 e 25 anos de idade 

Entre 26 e 35 anos de idade 

Entre 36 e 50 anos de idade 

Mais de 50 anos de idade 

 

2) Qual seu gênero? 

Masculino 

Feminino 

Outro:____________ 

 

3) Com que frequência, você viaja de avião? 

Viajo de avião ao menos 3 vezes ao ano. 

Viajo de avião ao menos 1 vez por ano. 

Viajo de avião uma vez a cada 2 anos. 

Nunca viajei de avião. 

 

4) Aponte, em sua opinião, a ordem de importância das seguintes 

características na hora do embarque aéreo (sendo 1 de menor importância e 5 

de maior importância). 

a) Conforto 

b) Agilidade no embarque 

c) Redução no constrangimento do passageiro a ser embarcado 

d) Redução no constrangimento dos demais passageiros 

e) Segurança no embarque 

 

5) Você sofre / já sofreu alguma dificuldade para embarcar no transporte 

aéreo ou terrestre no Brasil? Se sim, especifique. 

 

6) Em qual/quais aeroportos sofreu mais dificuldades? Por quê? 
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7) Na sua opinião, qual o aspecto mais crítico no processo de embarque? 

 
8) Como você foi recepcionado no terminal de embarque? Houve alguma 

assistência logo no primeiro momento? 

 
9) Você já se acidentou durante o embarque ou perdeu o transporte por 

falta de assistência? Conte como foi a experiência. 

 
10) Qual a sua categoria de deficiência visual? 

Baixa visão 

Cego 

 

11) Para finalizar, você gostaria de ter mais independência na utilização 

do transporte, sem necessitar constantemente de auxílio? 
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