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3.1  Uberlândia, Dezembro/2000
 



1.      INTRODUÇÃO
Nesta Monografia vários temas serão abordados, entre os quais pode-se citar: Internet e seus 

principais serviços, os softwares utilizados para navegação, a Linguagem HTML, os novos padrões da 
linguagem HTML e as novas tecnologias do mercado utilizadas para a construção de home pages. É 
importante destacar que cada tema será explicado com maior detalhamento,  para que se possa  haver um 
melhor entendimento e compreensão  do assunto abordado neste trabalho.

O objetivo principal desta Monografia é permitir que se possa obter um  maior esclarecimento da 

grande  importância  da  utilização  das  novas  tendências  do  mercado  webdesign,  a  fim  de  que  se 

compreenda o verdadeiro significado destas ferramentas, bem como das vantagens que proporcionam aos 

profissionais  que  atuam nesta  área.  É  essencial  que  se  destaque  especialmente  a  interatividade  e  o 

dinamismo das aplicações desenvolvidas utilizando-se tais tecnologias.

É inegável, que nossa vida social entrou na era do computador que gradativamente, tornou-se mais 

do que uma mera ferramenta pessoal e profissional, caracterizando-se hoje como um ambiente com o qual 

nos relacionamos naturalmente. A evolução das interfaces gráficas e dinâmicas, caminha no sentido de 

permitir que elas atuem cada vez mais como intermediadoras entre o usuário e a máquina, criando um 

melhor contexto para a ação, interação, e atuando de maneira  direta na manipulação das informações. A 

interatividade digital se passa num contexto de comunicação onde homem, máquinas e programas são 

agentes que assumem papéis numa "arena virtual": a interface.



2.      INTERNET
Este capítulo tem como objetivo desenvolver um levantamento teórico  de informações sobre o mundo da 
Internet, visando proporcionar um maior esclarecimento sobre esta rede mundial de comunicação. Sua 
origem, seus serviços e recursos, que  cada vez mais vêem fazendo parte da vida de todos. 

3.2  O que é Internet
A Internet é hoje uma coleção de milhares de redes de computadores interligadas entre si, através de 
linhas comuns de telefone, linhas de comunicação privadas, canais de satélites e diversos outros meios de 
telecomunicação. Sendo utilizada por cerca de 60 milhões de usuários que compartilham este meio 
comum permitindo a  troca de informações digitalizadas. 

A Internet é, simultaneamente, uma entidade local e internacional que permite a interação entre 
usuários separados seja por uma parede de escritório ou mesmo por um oceano.  Os computadores que 
compõem a Internet podem estar localizados, por exemplo, em Universidades, empresas, cooperativas, 
prefeituras, e nas próprias residências. E através desta rede mundial, seus usuários podem trocar 
informações de forma rápida e conveniente; obter atualizações constantes sobre tópicos de interesse, 
disponibilizar dados pessoais ou institucionais para uma enorme audiência, formar equipes para trabalhar 
em conjunto independentemente de distâncias geográficas, ter acesso a várias formas de arquivos e 
repositórios de informações, traduzir e transferir dados entre máquinas localizadas em qualquer 
localidade, entre diversos outros serviços que esta fantástica rede pode oferecer e proporcionar a seus 
usuários.

A Internet é sem dúvida um enorme espaço destinado à troca de informações. Por esta razão ela 

tem sido chamada, entre outras tantas designações de Cyberspace [8].

3.3  De onde surgiu a Internet
A tecnologia e conceitos fundamentais utilizados pela Internet surgiram de projetos conduzidos ao longo 
dos anos 60 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Em janeiro de 1969, a ARPA (Advanced Research Projects Agency, Departamento de Defesa 

Norte-Americano)  começou  a  financiar  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento  de  uma  nova  rede  de 

computadores  chamada  ARPANET.  O  trabalho  foi  desenvolvido  por  equipes  de  engenheiros  de 

hardware e de  software. A companhia  Bolt, Beranek and Newman, Inc (BBN) foi comissionada para 

construir os primeiros componentes da Arpanet. Foram eles que produziram o primeiro processador para 

mensagens ou IMPs (Interface Message Processors). Os primeiros IMPs foram entregues em setembro de 

1969 para  os  primeiros  quatro  nós  da  rede:  o  Stanford  Research  Institute (SRI),  a  Universidade  da 

Califórnia em Santa Barbara, a Universidade da Califórnia em Los Angeles e a Universidade de Utah. Em 

2 de setembro de 1969, os quatro locais conectados em rede começaram a trocar informações. Estava 

inaugurada a ARPANET [1,8]. 

A ARPANET foi inicialmente um experimento para determinar que tipos de projetos de rede iriam 

funcionar,  quão robustos estes projetos deveriam ser e que quantidade de informações eles poderiam 



transmitir. Um dos principais desafios iniciais foi projetar uma rede que pudesse continuar funcionando se 

algumas de suas seções deixassem de operar. 

Outro objetivo da pesquisa e desenvolvimento iniciais foi criar uma rede que permitisse a inclusão 

ou remoção de nós com bastante facilidade.  Finalmente a rede deveria  permitir  a interconexão entre 

computadores de diferentes fabricantes de maneira fácil.  Um dos principais resultados produzidos pela 

Arpanet  foi  o  desenvolvimento  de  um  novo  protocolo  para  redes  de  computadores.  Todos  os 

computadores, independentemente do fabricante, tinham de usar o novo protocolo para serem capazes de 

se comunicar em rede. Este novo protocolo para redes envolvia uma nova tecnologia chamada comutação 

por pacotes (packet switching). 

Durante os anos 70, pesquisadores que utilizavam as tecnologias da Arpanet começaram a fazer 

experimentações com novos protocolos de comunicação, projetados para ser mais simples e confiáveis. 

Este novo protocolo se tornou o TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, Protocolo de 

Controle de Transmissão/Protocolo de Internet). Ao mesmo tempo, o Xerox Palo Alto Research Center  

estava explorando a comutação de pacotes em cabos coaxiais o que deu origem à rede local ETHERNET. 

A  rede  local  Ethernet  foi  otimizada  para  troca  de  dados  a  altas  velocidades  entre  equipamentos 

processadores de informação dentro de áreas geográficas de tamanho moderado, permitindo maximizar as 

comunicações entre uma grande variedade de equipamentos oriundos de diversos fabricantes. Estes dois 

desenvolvimentos fariam com que a Arpanet original fosse alterada e se expandisse muito, para se tornar 

a atual  INTERNET [15].

Durante cerca de duas décadas a Internet ficou restrita ao ambiente acadêmico e científico. Em 1987 pela 
primeira vez foi liberado seu uso comercial nos EUA.  Mas foi em 1992 que a rede virou moda. 
Começaram a aparecer nos EUA várias empresas provedoras de acesso à Internet. Centenas de milhares 
de pessoas começaram a pôr informações na Internet, que se tornou uma mania mundial.  No Brasil a 
exploração comercial da Internet foi liberada  em 1995.  

3.4  Por que a Internet é importante?
A Internet é considerada por muitos como um dos mais importantes e revolucionários desenvolvimentos 
da história da humanidade.

Pela primeira vez no mundo, um cidadão comum ou uma pequena empresa pode facilmente e a um custo 
muito baixo ter acesso a informações localizadas nos mais distantes pontos do globo, bem como também 
criar, gerenciar e distribuir informações em larga escala, no âmbito mundial, algo que somente uma 
grande organização poderia fazer usando os meios de comunicação convencionais. Isso com certeza 
afetará substancialmente toda a estrutura de disseminação de informações existente no mundo, a qual é 
controlada primariamente por grandes empresas. 

Com a Internet, uma pessoa qualquer (um jornalista, por exemplo) pode, de sua própria casa, oferecer um 
serviço de informação baseado na Internet, a partir de um microcomputador PC 486 ou similar, sem 
precisar da estrutura que no passado só uma empresa de grande porte poderia manter. Essa perspectiva 
abre um enorme mercado para profissionais e empresas interessados em oferecer serviços de informação 
específicos. 



3.5  Quem controla a Internet?
A Internet, supreendentemente, não é controlada de forma central por nenhuma pessoa ou organização. 
Não há, por exemplo, um presidente ou um escritório central da Internet no mundo. A organização do 
sistema é desenvolvida a partir dos administradores das redes que a compõe e dos próprios usuários. Essa 
organização pode parecer um pouco caótica à primeira vista mas tem funcionado extremamente bem até o 
presente momento, possibilitado o enorme crescimento da rede observado nos últimos anos. 

3.6  Como se tornar um usuário cidadão da Internet
O usuário individual  ou empresa que deseje  se  conectar  à  Internet  basta  possuir  os  seguintes 

recursos: um PC (personal computer) com um modem, um software de correio eletrônico e um software 

para navegação na rede (Netscape, Internet Explorer, ou outro software para navegação).

O nível técnico requerido do usuário é equivalente ao de um usuário de processador de textos (dos 

menos complicados). 

Em toda parte do mundo,  o próximo passo seria entrar  em contato com um  Internet  Service 

Provider  (Provedor  de  Serviços/Acesso  para  Internet) para  obter  um endereço  Internet.  O  mercado 

brasileiro oferece uma variedade de serviços de conexão tais como: 

ü     Uma conexão indireta que permite apenas o uso de correio eletrônico; 

ü     Uma conexão indireta  que  dá  acesso  apenas  a  correio  eletrônico  e  Usenet  usando 

UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol); 

ü     Uma conexão indireta usando uma conta do tipo shell (acesso a mais recursos); 

ü     Uma conexão permanente TCP/IP; 

ü     Uma conexão temporária via um modem usando SLIP/PPP. 

Cada método apresentado acima difere em complexidade, custo, funcionalidade e facilidade de 

uso. O que é mais apropriado depende das circunstâncias. O uso de SLIP/PPP através de uma linha 

discada parece ser a opção cada vez mais atraente para usuários Macintosh ou PC. Uma vez conectado na 

rede, o novo cidadão da Internet deverá fazer uso de alguns recursos de software para mandar mensagens, 

localizar e recuperar informações e,  percorrer o universo Internet. 

3.7  Os principais recursos da Internet
Se sob o ponto de vista físico a Internet é uma conexão entre redes, para o usuário ela aparece como um 
grupo de serviços disponíveis para a troca de informações entre computadores ou indivíduos conectados à 
Internet. Resumidamente são os seguintes: 



Ø      Correio Eletrônico

          O sistema de correio eletrônico (electronic mail ou email) da Internet é o recurso 
mais usado na rede. Estima-se que a população de mais de 30 milhões de usuários da rede 
troque cerca de 4 mil mensagens por segundo.  O “e-mail” ou simplesmente mensagem, é 
uma denominação genérica para textos enviados entre pessoas, e por extensão, qualquer 
tipo de texto. 

O funcionamento deste serviço tem como base um endereço conhecido como 'e-mail address' ou 

endereço de correio eletrônico, cujo formato é: usuário@domínio, onde usuário representa o identificador 

de uma caixa postal (um espaço em disco) para recebimento de mensagens, e domínio representa o nome 

do domínio do equipamento que pode localizar essa caixa postal; esse endereço pode estar associado a um 

usuário, a um grupo de usuários ou mesmo a um serviço a ser prestado usando o correio eletrônico como 

meio de transporte. 

O número de programas diferentes disponíveis para viabilizar o uso do correio eletrônico na rede 

(software para email) é muito grande, mas todos eles têm algumas características básicas comuns. Todo 

programa opera solicitando que o usuário preencha um campo de destinatário com o endereço de um ou 

mais recipientes da mensagem e um campo opcional, com o nome ou tema da mensagem (subject). Este é 

o envelope da mensagem. O "corpo" da mensagem é um texto que o usuário prepara com o auxílio de um 

editor de textos simples fornecido pelo software de correio eletrônico que ele utiliza. 

Para mandar uma mensagem para alguém é necessário conhecer o endereço Internet da pessoa. O 

formato básico de uma mensagem é:

To (Para): endereço eletrônico do destinatário (obrigatório).

Cc: endereço eletrônico de outro destinatário (opcional).

From (De:)  o  endereço eletrônico do remetente,  normalmente colocado automaticamente pelo 

sistema de correio eletrônico.

Subject (Assunto:) assunto da mensagem.

...

-texto da mensagem-

...

assinatura do remetente.

O símbolo de @ (arroba) é de procedência incerta, e traduziu-se at em inglês, que em português 

significa em, porém seu uso na Internet foi fundamentado da seguinte forma: erikaw@zaz.com.br,  o que  



significa erika em terra.br. 

Os domínios mais usados na Internet são os seguintes: 

com, para pontos de presença comerciais; 

edu, para pontos educacionais; 

gov, para governo ; 

org, para organizações sem fins lucrativos ou organizações não governamentais. 

As siglas especiais para designar países: 

br, para o Brasil (como no exemplo); 

mx, para o México; 

au, para Austrália, 

fr, para França, etc. 

Ø      Listas de distribuição de mensagens 

São serviços de distribuição de mensagens eletrônicas entre membros de uma lista de usuários 

interessados em um assunto específico. Estas listas funcionam da seguinte forma: em algum computador 

na Internet, instala-se um programa chamado gerenciador de lista ou listserver. Esse programa mantém 

uma relação dos assinantes da lista, recebendo e mandando mensagens de forma semi-automática; sendo 

acionado por um endereço eletrônico virtual, isto é, esse endereço se parece com um endereço de um 

usuário comum, mas é o programa que recebe as mensagens e as processa.  

Para cada lista existem dois endereços: um para distribuição das mensagens e outro para a sua 
administração. Toda vez que alguém envia uma mensagem para os endereços que estão armazenados no 
seu banco de dados, imediatamente esta é enviada  para todos os assinantes da lista.

Ø      FTP (File Transfer Protocol) 

É o protocolo usado na Internet para transferência de arquivos entre computadores. Basicamente 

os programas que implementam o FTP fazem transferência de arquivos entre seu computador local e 

outro remoto. O FTP é um dos recursos mais importantes disponíveis na Internet, e também responsável 

por um grande volume de tráfego de dados.



Ø      Usenet

A Usenet é uma outra maneira de distribuir mensagens eletrônicas, distintas das listas de distribuição, na 
qual as mensagens são espalhadas, a princípio, por todos os computadores na Internet, e colocadas à 
disposição de todos os usuários, agrupadas por assunto.

Ø      Gopher 

É um sistema de busca de informações disponíveis na Internet. Esse sistema é baseado em um conjunto 
de menus (opções) no qual o usuário escolhe itens que levam a submenus com informações mais 
específicas, até atingir a informação desejada. A grande vantagem do Gopher é que todo o sistema de 
recuperação da informação é transparente para o usuário. Basta escolher uma das opções nos menus que o 
sistema faz o resto.

Ø      Telnet 

            Sistema que permite que sua máquina possa ser um terminal de outra máquina na Internet. Para 

isso o usuário deve ter uma "conta" (login) na máquina destinatária.

Ø      Talk

Serviço de comunicação interativa e em tempo real entre dois usuários da Internet.

Ø      Finger

Permite obter informações sobre um usuário específico da Internet como por exemplo, quando foi 

a última vez que ele usou sua conta na Internet.

Ø      Chat

Os chats são serviços oferecidos para  que várias pessoas possam, simultaneamente, conversar e 

participar de discussões em tempo real. Existem vários chats, os mais conhecidos são IRC e ICQ .

ü      IRC 

O IRC foi desenvolvido por Jarkko Oikarinem em 1988, tendo com objetivo principal substituir 

um conhecido programa do sistema operacional UNIX, o “talk”, mas aos poucos ultrapassou as fronteiras 

de sua terra natal, a Finlândia, e conquistou todo o planeta. Todas as conversas acontecem em tempo real 

(tudo que é digitado aparece na tela dos usuários). Esse é o ponto forte do IRC, sendo por isso utilizado 

para coberturas ao vivo de eventos mundiais, notícias, comentários esportivos, entre outros.

ü      ICQ (I Seek You)

O ICQ é um pequeno programa israelense que permite ter quem realmente interessa ao alcance 



dos olhos e a um clique do mouse. O ICQ não é apenas um programa de localização mas uma excelente 

alternativa  para comunicação em tempo real.  Através  deste  simples  programa o usuário pode enviar 

mensagens  eletrônicas  a  outros  registrados  no  ICQ e  estes,  se  conectados  à  Internet,  recebem suas 

mensagens com a maior facilidade e agilidade sem necessitar abertura de programas de correio eletrônico.

Ø      WWW – World Wide Web

 Tim Berners-Lee, um físico do CERN (Centro de Estudos de Energia Nuclear),  em Genebra, 

Suíça, propôs uma extensão do Gopher utilizando o conceito de hipertexto,  onde partes do texto estam 

"marcados",  e uma vez selecionadas,  levam a maiores informações sobre o assunto em questão.  Lee 

desenvolveu um programa denominado  browser ou navegador, que exibia informações no formato de 

uma interface gráfica, como em um computador pessoal. O novo sistema de busca de informação foi 

denominado por Lee de World Wide Web (WWW). A  World Wide Web é um conjunto de milhões de 

páginas de informação distribuídas pela rede. Cada WWW  site,  é um conjunto de páginas sobre um 

determinado assunto, instituição, indivíduo ou grupo de indivíduos. Um  site  WWW, tipicamente, está 

interconectado com muitos outros sites. Cada página de um site ou ponto de presença WWW pode conter 

informação textual, gráfica e informação na forma de vídeo ou de áudio. Nas páginas da WWW qualquer 

palavra, frase, figura ou ícone pode ser "marcada" para funcionar como "endereço"  de outras páginas em 

um sistema hipertexto [8,17].

Isto permite o deslocamento entre páginas com o simples uso do mouse (apontando para o que está 

marcado e apertando o botão). 

Cada página da WWW tem um endereço expresso por uma URL (Uniform Resource Locator). 

Para  navegar  nbo sistema hipermídia  que  é  o  universo de  sites da  WWW o usuário precisa  de  um 

software de navegação, usualmente chamado de  browser.  Para ter acesso a um dado site, o usuário só 

precisa informar ao  browser a URL (endereço) do ponto de presença desejado. A página é aberta no 

ponto indicado e a partir dai o usuário "navega" apontando o mouse para os pontos de ligação indicados 

nas páginas. 

Um endereço WWW tem o seguinte aspecto:  http:// <endereço do "site">.

A WWW é sem dúvida a coqueluche atual na Internet, e responsável por um aumento no surpreendente 
no tráfego de informações.

ü      Os Adolescentes na Web

Muitos pais de hoje já viram que é tão difícil tirar um adolescente do telefone quanto de frente da 

Internet,  pois  esta  tecnologia  faz  parte  da  vida  dos  adolescentes.  De  fato,  pesquisas  prevêem que  o 

número de adolescentes online vai dobrar para mais de 16 milhões até 2002 [18]. 



Estes adolescentes são a primeira geração que começa sua vida tendo através da WWW, a facilidade de se 
acessar informações e a  oferta de inúmeros serviços, para um verdadeiro consumidor em potencial. Eles 
usam a rede mundial de comunicação, não apenas como ferramenta para o trabalho escolar ou para jogos, 
mas também como um lugar para se comunicar com os colegas, fazer compras, entretenimento através de 
jogos, bate papo, e-mail, além de explorar os mais diversos serviços oferecidos por este fantástico mundo 
virtual. 

Ainda que os adolescentes não sejas hoje  os consumidores mais ativos da Internet,  pesquisas 

mundiais confirmam que trata-se de um mercado em crescimento acelerado. As figuras a seguir 2.1 e 2.2, 

mostram  claramente  este  as  previsões  de  crescimento  deste  mercado,  bem  como  os  serviços  mais 

utilizados 

pelos adolescentes.

 

 

Figura 2.1 – Principais Serviços Acessados por Adolescentes [18]
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Figura 2.2 – Previsão de Acessos por Adolescentes/2002 [18] 

 

 

 

 

 

 

3.8  Quantas pessoas e computadores estão ligados à Internet?
Dado o caráter descentralizado da Internet é muito difícil se conhecer exatamente o número de 

computadores conectados e perfil das pessoas que a utilizam. 

De uma modo geral os dados existentes indicam que o tráfego global vem dobrando a cada ano. 
Um dado relativamente confiável é derivado de uma pesquisa realizada denominada “Second TIC/MIDS 
Internet Demographic Survey” ''. Essa pesquisa concluiu que existiam aproximadamente 20 a 30 milhões 
de usuários utilizando direta ou indiretamente a Internet com, ao menos, possibilidade de comunicação 
através de correio eletrônico [18].

 Desse conjunto de usuários, aproximadamente 13,5 milhões tem acesso completo a serviços como 
TELNET (que permite conexão a computadores remotos), FTP (que permite a transferência de arquivos e 
programas de computadores remotos) e WWW - World Wide Web [18]. 

A figura a seguir mostra dados referentes aos números de PC’s conectados a Internet; reafirmando 
as conclusões obtidas através da pesquisa realiazada pela “Second TIC/MIDS”.
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Figura 2.3 – Número de PC’s conectados a Internet
Fonte:  ZD Market Intelligence [18]

 

3.9  A Internet no Brasil

3.9.1        O desenvolvimento e implantação da Internet no Brasil

A Rede Nacional de Pesquisas foi criada em julho de 1990, como um projeto do Ministério da 
Educação, para gerenciar a rede acadêmica brasileira, até então dispersa em iniciativas isoladas. A RNP 
em 1992, foi instalada a primeira espinha dorsal conectada à Internet nas principais universidades e 
centros de pesquisa do país, além de algums organizações não-governamentais, como o Ibase. 

Até 1995, a expansão da Internet no Brasil se realizou primariamente no âmbito acadêmico. Em 
algumas universidades brasileiras o processo de desenvolvimento de uma infra-estrutura de redes que 
viabilize o acesso à Internet já tem mais de 5 anos e hoje já é bastante expressivo em alguns casos. Na 
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Universidade de São Paulo, por exemplo, a rede de fibra ótica que interliga as diversas faculdades e 
institutos, e esses à Internet, através da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo, já excede 70 quilômetros. No campus da USP em Piracicaba, SP, que inclui a ESALQ - Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e o CENA - Centro de Energia Nuclear na Agricultura, a rede 
excede 15 quilômetros, interligando mais de 800 computadores utilizando fibra ótica e cabos coaxiais. 
Essa estrutura possibilita que alunos e professores tenham acesso irrestrito à Internet e por outro lado, que 
pessoas ligadas à Internet em qualquer local do mundo possam ter acesso às informações produzidas 
localmente. Mais recentemente o esforço para desenvolvimento da Internet no Brasil tem sido coordenado 
e fomentado por um organismo governamental denominado RNP - Rede Nacional de Pesquisas [12,15]. 

O desenvolvimento da Internet no âmbito privado no Brasil iniciou-se somente em 1995 de forma 
oficial, em meio a um acirrado debate relativo a abertura à iniciativa privada do provimento de serviços 
de acesso à Internet e serviços gerais de comunicação historicamente restritos ao controle estatal. As 
informações gerais (provedores, notícias, etc.) sobre o desenvolvimento da Internet no Brasil foram 
organizadas pelo Centro de Informações sobre Internet no Brasil.

3.9.2        Os primeiros passos para o surgimento da Internet no Brasil

Do ponto de vista do crescimento do uso das redes de comunicação de dados, o acontecimento 

mais  significativo  da  década  dos  anos  80  foi  seguramente  a  decisão  da  NSF  (National  Sciencie 

Foundation) dos EUA, tomada em 1985, em investir na montagem de redes para atender a comunidade 

acadêmica e de pesquisa nesse país. Em 1986, foram publicados dois artigos  que descreviam as redes 

utilizadas pela comunidade acadêmica e de pesquisa nos EUA, e estes deram grande destaque à rede 

BITNET, operacional desde 1981, e à NSFNET, criada em 1986.

A BITNET era uma rede de mainframes, que transportava mensagens de correio eletrônico usando 

tecnologia desenvolvida com outro propósito pela IBM. A sua grande atração foi a sua simplicidade de 

adesão e operação, especialmente se a instituição participante já possuísse um computador da IBM. A 

NSFNET, por outro lado, faria parte da Internet, usando a família de protocolos TCP/IP,  que permitiria 

praticamente qualquer  tipo  de  aplicação via  rede,  e  especialmente  o  uso  interativo  de  computadores 

remotos (TELNET), a transferência de arquivos (FTP) e, já nos anos 90, a consulta interativa de bases de 

informação (WWW), além do correio eletrônico, é claro [15]. 

Até 1987, já havia sido reconhecida,  em várias instituições, a importância para a comunidade 

acadêmica da utilização de redes de computadores. Foi dentro deste contexto que foi realizada na USP, 

em outubro  de  1987,  a  primeira  reunião  para  discutir  o  estabelecimento  de  uma rede  nacional  para 

pesquisadores,  com o compartilhamento de  acesso  a  redes  internacionais.  Além dos participantes  de 

instituições de pesquisa e de órgãos de fomento, também estavam presentes representantes da Embratel. 

Como resultado direto da reunião, foi plantada a semente do que seria uma rede nacional para pesquisa. 

Outra conseqüência foi a participação brasileira no  6o International Networking Workshop, realizado o 

mês seguinte em Princeton, EUA, onde foi feito contato com a comunidade internacional de redes para 

pesquisa.

A Embratel  somente  admitiu  o  transporte  de  tráfego de  terceiros  pelas  redes  da  comunidade 



acadêmica e de pesquisa em outubro de 1988, um mês depois do estabelecimento da primeira conexão 

internacional, e com o planejameto de outras conexões bem adiantado. Desta forma, a primeira conexão 

estabelecida, à taxa 9.600 bps à rede BITNET entre o Laboratório Nacional de Computação Científica 

(LNCC) do CNPq, no Rio de Janeiro, à Universidade de Maryland, próxima da capital norte-americana, 

objetivava  abrir  acesso  amplo  à  BITNET através  do  expediente  de  permitir  acesso  discado  (ou  via 

RENPAC)  ao  LNCC  por  qualquer  membro  da  comunidade  nacional  de  pesquisa,  formalmente 

considerado um pesquisador do CNPq. 

A segunda conexão internacional,  inicialmente operando na taxa de 4.800 bps e instalada em 

novembro de 1988 entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo (FAPESP) e o Fermi 

National Laboratory (Fermilab) em Chicago, previa o atendimento do sistema de universidades e de 

pesquisa do Estado de São Paulo, evitando desta forma as restrições legais sobre tráfego de terceiros. Esta 

conexão usava a tecnologia DECnet, e permitia acesso à HEPNET (High Energy Physics Network) e à 

BITNET. Uma terceira conexão independente à BITNET, também em 4.800 bps, foi instalado em maio 

de 1989 entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade de California em Los 

Angeles (UCLA) [12,15].

Logo, até maio de 1989, o País já possuía três ilhas distintas de acesso à BITNET. Duas na cidade 
do Rio de Janeiro, e uma no estado de São Paulo, e era possível a comunicação entre estas ilhas, através 
da rede internacional BITNET [15].

3.9.3        Como acessar a Internet no Brasil?

No primeiro semestre de 1995, a EMBRATEL iniciou um serviço de provimento de acesso direto 

à  Internet para pessoas e empresas.  Esse serviço aparentemente não teve continuidade em razão dos 

desenvolvimentos recentes envolvendo a política nacional de gerenciamento e fomento da Internet [16]. 

Em setembro de 1995 algumas empresas privadas começaram a oferecer serviços de acesso à 

Internet para consumidores e empresas ao custo de 30 a 50 Reais por mês mais o custo da chamada 

telefônica  e  incluem  10  a  20  horas  de  tempo  de  acesso  mensal.  Essas  empresas,  são  chamadas 

“provedores de acesso comercial”  à Internet. 

Através desses serviços, uma pessoa ou empresa qualquer usando um microcomputador e modem 
conectado a um telefone comum pode, potencialmente, ter acesso às informações de provedores de 
informação localizados no Brasil e em diversas partes do mundo. Pessoas ligadas à universidades ou 
centros de pesquisa que tenham computadores conectados à Internet usualmente podem ter acesso a essa 
rede sem necessitar dos serviços de um provedor privado. 

3.10          Provedores De Acesso
São instituições que se conectam à Internet com o objetivo de fornecer serviços a ela relacionados.



3.10.1    Tipos de Provedores 

3.10.1.1   Provedores de Backbone Internet 

São instituições que constróem e administram backbones de longo alcance, com o objetivo de 
fornecer acesso à Internet para redes locais, através de Pontos de Presença; a RNP é um exemplo desse 
tipo de provedor, com seu backbone Internet/BR [16]. 

3.10.1.2   Provedores de Acesso Internet 

São instituições que se conectam à Internet via um ou mais acessos dedicados e disponibilizam 

acesso a terceiros a partir de suas instalações; esses acessos dedicados normalmente são a um Provedor de 

Backbone, ou mesmo a outro Provedor de Acesso de maior porte, e a disponibilização a terceiros pode ser 

feita através de uma ou mais das formas de acesso especificadas anteriormente[16].

 

3.10.1.3   Provedores de Informação Internet 

São instituições que disponibilizam informação através da Internet.  O seu acesso à  Internet  é 

também do tipo dedicado, em geral a um Provedor de Acesso, e as informações são disponibilizadas 

através de programas servidores tais como FTP, Gopher e WWW, podendo estar organizados em bases de 

dados locais ou distribuídas pela Internet [16]. Não há consenso a respeito dessa classificação acima, pois 

em muitos  casos é  difícil  enquadrar  uma instituição em uma delas  apenas,  por  exemplo quando um 

Provedor  de  Informação  disponibiliza  acesso  via  linha  discada  aos  seus  clientes,  caracterizando-se 

também como Provedor de Acesso. 

3.11          Conclusão
A  Internet  é  considerada  por  muitos  como  um  dos  mais  importantes  e  revolucionários 

desenvolvimentos  da história  da  humanidade.  Através desta  rede mundial,  seus  usuários,  quer  sejam 

cidadãos comuns ou empresas,  podem trocar informações de forma rápida e conveniente. 

Atualmente, com a explosão do marketing eletrônico, a Internet vem se transformando em uma 

verdadeiro canal para a publicidade e a atividade comercial, pois fornece aos executivos de marketing 

uma ferramenta poderosa para atingir suas audiências. Publicitários estão se movendo rapidamente para 

fazer com que suas mensagens cheguem a milhões de clientes potenciais através de anúncios que usam 

todos os recursos gráficos e outras formas de informação atraentes, disponibilizadas através de páginas na 

WWW. Desta maneira, fica evidente a utilização de técnicas cada vez mais eficazes para a construção de 

home pages funcionais e de alta qualidade, visando satisfazer as necessidades dos clientes potenciais, que 

têm como objetivo principal  lançar seus produtos e serviços através da rede mundial de comunicação , a 



Internet.



4.        BROWSERS
Este capítulo traz uma descrição detalhada sobre os principais programas utilizados para permitir a 

navegação na Internet;  desde o Mosaic até os browsers mais usados atualmente, destacando as opções de 
cada programa, e o melhor desempenho oferecido por cada um.

4.1   O que é Browser ou Navegador?
Browsers  são  programas  especiais  que  permitem  a  visualização  de  páginas  na  Internet.  Os 

Browsers  são  responsáveis  pela  leitura  e  interpretação  dos  documentos  escritos  em  HTML  ou  em 

qualquer outra linguagem de programação para Internet,  apresentando as páginas formatadas para os 

usuários [11]. 

Os  Browsers  mais  comuns,  reúnem características  como suporte  a  vários  recursos  tais  como 

programação em JavaScript, ActiveX, Java, Perl, e ainda opção de instalação de Plugins. Suportam ainda 

tecnologias Push, Style Sheet, DHTML e HTML4. 

Entre os browsers mais conhecidos atualmente encontra-se o Mosaic, o  Internet Explorer, Netscape entre 
outros; sendo que todos se diferenciam pela navegabilidade, segurança e sobretudo pela facilidade de 
interface e utilização que proporcionam aos usuários.

 



4.2  O nascimento da teia mundial 

4.2.1        A evolução dos Browsers

Até  pouco  mais  de  três  anos  atrás  os  aplicativos  principais  da  rede  Internet  eram o  correio 

eletrônico, o serviço de News e o FTP, login remoto em qualquer máquina da rede para a transferência de 

arquivos. Tudo isso mudou com o aparecimento e a popularização da  WWW (World Wide Web), a partir 

de  1994.  A  utilização  dos  paradigmas  de  hipertexto,  multimídia,  arquitetura  cliente/servidor  e 

comunicação segura, aliados a uma interface agradável e fácil de ser aprendida e usada, e também a 

enorme facilidade de disponibilização de informações e serviços na rede, fizeram com que surgisse a 

necessidade de criação de softwares eficazes, que permitissem a navegação por esta imensa teia global de 

informações, e isto revolucionou a "sociedade da informação"[12]. 

Os dois nomes mais associados ao fenômeno da teia global são o do físico suíço Tim Berners-Lee, 

que liderou a partir de 1990 a implantação da WWW nos laboratórios da Cern em Genebra, Suíça  e do 

então  estudante  de  computação  Marc  Andreessen  que,  no  laboratório  de  supercomputação  da 

Universidade  de  Illinois,  desenvolveu  o  browser Mosaic  em  1993,  levando  a  um  novo  patamar  a 

facilidade e versatilidade de uso do sistema [12]. 

Em 1994 Andreessen deixou a universidade para ser um dos fundadores da empresa Netscape, que 

dominou o mercado de software de aplicativos para a Internet por grande período, porém teve uma queda, 

com relação ao lançamento do software Internet Explorer da Microsoft,  que por ser grátis e de fácil 

acesso teve um considerável crescimento em larga escala.  Atualmente, existem também uma série de 

browsers ou navegadores, de pequenas empresas , denominados browsers alternativos. 

4.3    Os principais browsers utilizados para navegar na Internet

4.3.1        O Mosaic

De todos os navegadores à disposição na Internet o Mosaic é sem dúvida o mais popular. Não só 
porque está disponí vel nos ambientes de trabalho gráficos mais populares (Windows, Macintosh e X) 
mas também porque, além de outras vantagens como “forms”, permite a visualização simultânea de 
gráficos e texto na mesma página.

4.3.1.1       Executando o Mosaic

Executando-se a aplicação “xmosaic”, nos deparamos com a página experimental da Universidade 

do  Porto.  Observando-se  a  descrição  desta  página  surgem  uma  série  de  palavras  sublinhadas  que 

constituem ligações para novas páginas que podem ser exploradas. Existem ainda vários botões gráficos e 

clicáveis, os quais poderão conduzir  a uma nova página com muitas ligações para outras páginas na 

Internet [7].



Uma outra forma de navegar pela Internet é através da especificação direta dos endereços dos 

locais  que  se  pretende  visitar.  Na  parte  inferior  da  janela  se  encontram localizados  diversos  botões 

clicáveis: “Back”, “Forward”, “Home”, “Reload”, “Open”, entre outros. Clicando-se no botão “Open”, 

uma pequena janela deverá aparecer . 

Como regra geral se andar com o cursor sobre a página tudo o que faça aparecer uma URL na 

parte inferior da janela é clicável e representa uma ligação para essa URL. 

Existe uma outra facilidade que se chama “Hotlist”. Em cada página há uma quantidade apreciável de 
ligações, pelo qual um mecanismo que permita guardar a URL de uma página interessante e à qual se 
pense voltar no futuro é indispensável. Pode fazê-lo escolhendo a entrada “Add Current to Hotlist” do 
menu “Navigate”. Esta opção guarda na sua “hotlist” a URL da página corrente. 

Um dos pontos fortes do Mosaic são os “Forms”. Estes correspondem a campos, na página, que o 

utilizador pode preencher para, por exemplo, poder consultar uma base de dados. Finalmente para sair da 

aplicação selecione o item “Exit Program” do Menu “File” [7].

4.3.2        O Internet Explorer

O Browser da Microsoft é um browser cercado de polêmicas principalmente no que diz respeito ao 
domínio que ele possui sobre o sistema operacional, mas é sem dúvida o navegador mais completo e que 
oferece maiores recursos no que diz respeito a navegação, exibição de páginas e recursos DHTML 
(páginas dinâmicas). Entre seus vários recursos o Internet Explorer possui um compilador de linguagem 
Java e funções para exibição automática de arquivos de som e imagem de vários formatos, além de 
acompanhar em sua instalação um excelente programa de e-mail e news, o OutLook Express entre outros 
recursos [10, 11]. 

4.3.2.1       Como aproveitar melhor os recursos  do Internet Explorer

Ø      Personalização

O Internet Explorer inclui todos os recursos criados pela Netscape e ainda outras inovações da própria 
Microsoft. Tais recursos, como por exemplo a possibilidade de personalização do navegador, trazem 
benefícios aos internautas sem que seja necessário aprender novos comandos para utilizar tais novidades.

A personalização permite ao usuário alterar a página de início e as funções dos botões e links, 

além de permitir a movimentação das barras de ferramentas. Para isso, basta clicar numa das bordas 

laterais da barra a ser movida e arrastá-la para a posição desejada. 

As três barras podem ser sobrepostas para liberar mais espaço na tela do micro. Além disso, os 

botões e também a  barra de status podem ser removidos da tela por meio do comando  Opções/Geral  

(Options/General) no menu Exibir (View).

Ø      Segurança

 



O  item  segurança  possibilita  ao  usuário  definir  padrões  de  certificação  para  servidores  de 

comércio eletrônico, editoras de software e o próprio usuário. Permite restringir o acesso a páginas com 

cenas de sexo ou violência, do menu Exibir (Opções/Segurança), clicando-se em Ativar Classificação e 

ajustar os níveis de censura desejados; além disso o recurso segurança permite ajustar o nível de proteção 

contra a entrada de vírus pela rede.

Ø      Objetos

Quando uma página da Web emprega um objeto Active X – esses objetos são pequenos programas 

que estendem as funções do browser – que não está disponível no micro, este recurso realiza o download 

automático desse componente, dando ao navegador uma grande versatilidade, pois novas funções vão 

sendo incorporadas à medida que surge necessidade. Entretanto, essa tecnologia exige bastante espaço 

livre no disco rígido para abrigar os programas que vão sendo recebidos. Além disso, há o perigo de um 

objeto conter vírus e infectar o micro, causando vários estragos. Para evitar o problema, a Microsoft criou 

o  Authenticode,  que é um certificado que informa se o programa que será recebido não foi adulterado, 

atestando desta forma a procedência do componente.

Ø      Discussões e Correio

Outro recurso oferecido ao usuário é  Internet Mail and News, é um kit com um programa de 

correspondência eletrônica e outro para acesso a grupos de discussão (newsgroup).

Quando  instalado,  faz  o  browser  mostrar  o  botão  de  correio  em  sua  barra  de  ferramentas; 

pressionando-se este botão é possível acessar a caixa postal ou participar de discussões.

Ø      Criação de Páginas

Ao contrário  do  Navigator,  que  possui  um  editor  integrado  em sua  versão  Gold,  o  Internet 

Explorer depende de programas externos para editar páginas HTML. O recurso Internet Assistant para 

Microsoft Word, transforma o processador de textos em editor HTML. Este recurso não é tão prático 

como um editor profissional, mas é útil para pequenos trabalhos.

Ø      Reuniões Virtuais

Outro benefício oferecido ao usuário é o NetMeeting, um software complementar ao Internet 
Explorer, é um conjunto de ferramentas para reuniões virtuais. No instante em que é ativado, ele se 
conecta a um  servidor de lista telefônica; um clique no botão Diretório faz surgir a lista, onde se pode 
escolher os usuários com que se deseja fazer uma reunião. Se o micro possuir microfone e placa de som, 
pode-se iniciar uma conversa telefônica entre os usuários. Se o objetivo for fazer uma reunião com um 
número maior de pessoas deve-se clicar no botão Chat (bate-papo); nesse caso a conversa será feita por 
meio de frases. O botão Compartilhar Aplicativo, possibilita que até três internautas trabalhem com o 
mesmo programa. Este recurso é bastante útil para serviços de suporte técnico.



4.3.3        O Netscape Communicator / Navigator

O browser da Netscape dispensa comentários. Oferece vários recursos para visualização de 
páginas HTML, além de ser um browser leve que não exige muito do computador. 

Apesar dos vários avanços da Microsft, muitos internautas consideram o browser da Netscape o 
melhor navegador atualmente no mercado. Em relação ao Internet Explorer, ele exige menos espaço em 
disco para a instalação e menos memória para rodar com bom desempenho. É um produto estável, que ao 
contrário do rival, não apresentou nenhum problema de funcionamento em seus testes de lançamento. 
Além disso o Netscape é compatível  com vários plug-ins, que ampliam suas funções.

Enquanto o Internet Explorer utiliza programas separados para correio eletrônico e newsgroups, o 
Nestcape tem suas ferramentas já integradas ao aplicativo principal.

4.3.3.1       Os principais recursos  do Browser Netscape

Ø      Personalização

Como no Internet Explorer, o recurso de personalização oferecido pelo Netscape, permite ao usuário 
redefinir a página inicial do navegador, além de liberar espaço na tela principal através da movimentação 
das barras.

Ø      Aditivos

O browser Netscape admite dois tipos de aditivos, os plug-ins e os aplicativos auxiliares. Eles 
estendem as funções do navegador para que ele possa exibir novos tipos de arquivos. Os plug-ins se 
instalam no micro de forma quase automática. Basta rodar o programa de instalação. Já o aplicativo 
auxiliar pode exigir que sua configuração seja especificada na tela Helpers. Nesta tela, o botão Create 
New Type adiciona um novo tipo de arquivo à lista.

Ø      Bookmarks

Este recurso permite ao internauta utilizar uma espécie de marcador para agrupar e registrar sites 
interessantes; convém agrupar os marcadores em pastas, divididas por assunto facilitando o acesso. Para 
criar uma nova pasta, utiliza-se o comando Insert Folder localizado no menu Item. 

O menu Bookmarks será responsável por acionar o registro de sites visitados. Para adicionar um 
novo site à lista, basta escolher a opção Add Bookmark, e adicionar um novo endereço.

Ø      Netscape Mail

O módulo de correio eletrônico do Netscape é um dos melhores hoje disponíveis. Além de admitir 
o uso de qualquer comando HTML nas mensagens, ele permite a criação de listas para envio de 
correspondência a múltiplos destinatários. É ativado com um clique no ícone em forma de envelope na 
barra de status do navegador, ou por meio do comando Netscape Mail do menu Window. No menu 
Options, o item Mail and News Preferences possibilita ajustar a sua configuração [10].

Ø      CoolTalk

É um aplicativo semelhante ao Microsoft NetMeeting, possuindo funções mais simples. Seu módulo 
principal possibilita ao usuário falar com alguém distante sem utilizar ligação interurbana. Para iniciar 
este recurso, basta pressionar o botão Start Conference. O software acessa um servidor de lista telefônica, 



exibindo a relação de usuários cadastrados; escolhido o interlocutor, ele é chamado para iniciar a 
conversa [10].

4.4         Browsers Alternativos

4.4.1        Navegador Opera

O Opera é um browser que pode ser transmitido pela rede em poucos minutos e ocupa pouco 

espaço de memória, sendo possível copiá-lo até mesmo em um disquete. O browser norueguês tem suas 

características singulares, e ao contrário dos browsers  Netscape e Internet Explorer, o Opera roda de 

maneira rápida e satisfatória mesmo em máquinas meio antiquadas, exibe múltiplas janelas, aceita até 

HTML avançado e recursos de multimídia. Além disso, permite controle total das operações apenas com 

o uso do teclado - um verdadeiro benefício para quem usa laptop ou simplesmente não aguenta mais 

arrastar o mouse de um lado para o outro [10, 11]. 

4.4.2        Navegador Neoplanet

O Neoplanet é outro browser alternativo,  que utiliza o Internet Explorer e o Navigator para 

funcionar. É um navegador com características simples mas que possui uma interface belíssima e de fácil 

utilização para o usuário. 

As versões mais atualizadas do Neopalnet trazem  algumas novidades interessantes, entre elas um 

recurso de tradução, ainda que precário, para páginas Web. Este recurso transforma textos do inglês em 

francês, alemão, italiano, espanhol , português e vice-versa.

Outra novidade é um recurso que permite ao browser exibir o formato de animação multimídia; 

mas seu principal charme continua sendo seu sistema de “peles”,  isto é, sua interface,  que  pode ser 

alterada inúmeras vezes,  utilizando mais de 150 temas,  esse conceito de interface-camaleão pode ser 

alterada de maneira aleatória ou automática, pelo próprio usuário [10, 11].



 

4.5  Conclusão
Nos últimos anos praticamente todo cidadão tem testemunhado uma invasão crescente do seu 

cotidiano por novas tecnologias de computação e de comunicação que vêm causando surpreendentes 

mudanças no seu dia-a-dia. 

As  novidades  proporcionadas  pela  navegação através  da  WWW, que  vão  desde  a  editoração 

eletrônica,  compras  a  distância,  correio  eletrônico,  jogos  e  diversão,  fizeram  com  que  as  empresas 

lançassem no mercado softwares para navegação, cada vez mais rápidos e eficientes.

 Os browsers mais comercializados atualmente, bem como alguns navegadores alternativos,  são 

compostos por uma série de recursos que proporcionam ao usuários maior facilidade para se navegar pela 

Internet. 

 A briga  entre as grandes empresas desenvolvedores de browsers pelo mercado certamente será 

longa, e quem mais ganha com esta guerra é o usuário, que cada vez mais conta com produtos novos, 

compactos  e  que  proporcionam  verdadeiras  maravilhas  para  a  navegação  por  esta  imensa  rede  de 

informações e serviços.



5.        A LINGUAGEM HTML 
Este capítulo tem como objetivo descrever sobre a Linguagem de Formatação de Hipertexto – HTML, por 
se tratar da linguagem pioneira na programação para Internet; suas facilidades e recursos utilizados para a 
criação de “home pages”, bem como a evolução deste método de programação.

5.1  O que é a Linguagem HTML
A linguagem HTML (Hyper Text Markup Language, Linguagem de Formatação de Hipertexto), é a 
linguagem utilizada para desenvolver home-pages na Internet.

A linguagem HTML foi criada em 1990 por Tim Berners-Lee do CERN (Centre Européan pour la 
Récherche Nucleaire, Centro Europeu para Pesquisas Nucleares,  Suiça). A simplicidade e facilidade de 
implementação das home-pages em HTML, e o desenvolvimento do browser (software gráfico para a 
manipulação destas informações) Mosaic, em 1992, pelo NCSA (Centro Nacional de Aplicações em 
Supercomputação) ajudou muito na popularização da WWW, serviço mais utilizado na Internet e, sem 
dúvida o principal responsável pela difusão comercial desta linguagem de programação [4].

O HTML é  uma linguagem interpretada  de  descrição de páginas  que  possui  um conjunto  de 

padrões  para  estruturação  de  dados  em multimídia,  incluindo  navegação  hipertexto,  botões,  tabelas, 

gráficos, som, vídeo etc. 



É utilizada para compartilhar informações, publicar e transferir trabalhos científicos através da Internet, 
de uma forma simples e transparente para o usuário, interligando documentos através de vínculos 
hipertexto. Um formulário HTML  pode ser considerado tanto um documento ativo, quanto um aplicativo 
centrado em documento.

5.2  Os Comandos da Linguagem HTML – TAG’S
O HTML consiste basicamente de um texto normal com tags (funções, atributos). Os tags são 
simplesmente os comandos da linguagem responsáveis pela delimitação de porções de textos 
selecionadas, que permitem ao browser formatá-lo de forma particular, inserir figuras, desenhar linhas, 
abrir outras páginas, enfim permitir a visualização das páginas de forma simples e clara para o usuário. 
Por exemplo , um tag pode dizer que um texto será exibido em negrito , itálico e com um tipo de fonte 
qualquer. Além de formatação de texto um tag também pode dizer que na verdade uma determinada parte 
do texto é um endereço para outra página Web, que será acessado ao dar um click no endereço [4, 9]. 

Os tags são identificados por serem envolvidos pelos sinais < > ou </ >. Entre os sinais < > são 

especificados os tags (comandos) propriamente ditos . No caso de tags que precisem envolver um texto, a 

sua finalização deverá ser feita usando a barra de divisão "/ " , indicando que o tag está finalizando a 

marcação de um texto, o que faz os tags normalmente andarem em pares. O formato genérico de um tag é 

:   <Nome do tag> Texto </Nome do tag> .

É importante destacar que não é necessário estar ligado à Web para criar páginas HTML ou para usar 

os  browsers.  Basta  que,  ao  terminar  de  escrever  a  página  utilizando  um editor  de  texto,  como por 

exemplo, o Bloco de Notas , o documento seja salvo com um nome qualquer e a extensão HTM ou 

HTML, para que o browser possa interpretar suas páginas.  

A estrutura simples de um documento HTML apresenta os seguintes componentes básicos para a 

programação: 

ü      Tag <HTML>: é usado em conjunto com </HTML> que é o tag de fechamento. Ambos 

delimitam o início e fim do documento .

ü      Tag <HEAD>:  também terá seu tag de fechamento </HEAD> e servirá para delimitar 

uma área de cabeçalho. Quando são utilizados poucos tags não é necessário ter esse “tag Head” para 

a  página funcionar.

ü      Tag <TITLE>: será usado dentro dos tags <HEAD> , e servirá apenas para colocar um 

título que aparecerá na barra de título do browser. O título é finalizado com o tag </TITLE>. 

ü      Tag <BODY>:  é  utilizado para indicar  o  corpo do texto,  ou seja,  a  parte  que será 

visualizada na janela do navegador. O corpo do texto é finalizado pelo tag </BODY>. Dentro dos tags 

<BODY> </BODY> serão colocados todos os comandos , textos e imagens que irão compor corpo da 

página. Veja um exemplo de estrutura : 

<html>



<head>

<title>Minha Home Page</title>

</head>

<body>

Aqui neste espaço desenvolverei minha Home Page! Aguarde!!

</body>

 

Salvando a estrutura acima como exemplo1.html, utilizando-se a opção do menu Arquivo – Salvar Como, 
do editor Bloco de Notas.  Ao abrir o arquivo no browser, a página será visualizada da seguinte maneira:

 

Figura 4.1 – Estrutura de uma página HTML [13]

5.3  Utilizando Tag’s para formatar a página

5.3.1        Tag <H> </H> -Cabeçalho

            O tag <H> cria uma espécie de cabeçalho no documento , com padrões de formatação prontos 
para usar. Serve para identificar o começo de uma seção ou tópico , facilitando a visualização dentro da 
página. Logo após o tag <H> deve vir um número de 1 a 6 indicando o tamanho da fonte; sendo que 1 é o 
maior tamanho e 6 o menor. Exemplo :  <H1> Cabeçalho Grande </H1>

<H6> Cabeçalho Pequeno </H6> 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s1046"
  type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:.2pt;margin-top:0;width:396pt;height:255.6pt;z-index:4;
  mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
  o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono1272000_arquivos/image007.png" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



Toda vez que é usado esse tag, a fonte já virá padronizada em negrito e em determinado tamanho, 

além de colocar uma linha em branco após o texto. 

5.3.2        Tag <CENTER> </CENTER> - Alinhamento

A função do tag <CENTER> é  centralizar um texto, imagem ou um elemento da página. Exemplo:  

<CENTER> Essa frase está centralizada na página </CENTER> 

5.3.3        Tag <P>  / Tag <BR>- Parágrafo

A principal diferença entre a página HTML e um editor de textos tradicional é que a página não 
reconhece o fim de um parágrafo com o pressionamento da tecla Enter;  para isso é necessário utilizar 
tags especiais que indiquem o fim do parágrafo e a quebra de linha. O tag <P> é  responsável pela 
inicialização dos parágrafos, ele iniciará um novo parágrafo e pulará uma linha entre o texto.  Sua sintaxe 
é apenas :  Texto Texto <P> 

            Já o tag <BR>, é responsável pela quebra da linha, dando continuidade no texto na linha seguinte. 
Sua sintaxe é simples: Texto Texto <BR>.

5.3.4        Tag <HR> - Linhas

O tag <HR> cria uma linha horizontal que é utilizada para dar destaque a títulos ou para gerar a sensação 
de quebra entre um item de informação e outro. Estas linhas podem também ser usadas com atributos de 
largura e altura. Sua sintaxe é da seguinte maneira: <HR SIZE=8 WIDTH=80%> 

Onde WIDTH indica que a linha ocupará 80% da largura da janela do browser, e SIZE indica que 

será exibida uma linha com 8 pixels de espessura.

5.4   Estilos de Textos e Formatação de Caracteres
Assim como no editor de textos, é possível também criar uma série de efeitos em textos HTML, 

alterando-se a forma ou o tipo de fonte. 

Todos os tags  de formatação e estilo utilizados devem ter seu tag de início e de fechamento, pois 
senão se espalhará em toda página e não só no bloco de texto escolhido. 

A Linguagem  HTML permite marcar o texto visando uma formatação física (ex: negrito, itálico, 

sublinhado, riscado, etc.) ou visando uma formatação lógica (ex: grifado, fortemente destacado, variável, 

citação, etc.). A diferença básica é que a formatação lógica diz o que o texto é, enquanto que a formatação 

física diz como ele deve ser impresso [13].

Entre alguns estilos de textos, destacam-se os seguintes:



Estilo Sintaxe Função

Negrito <B> Texto </B> Deixa o texto em negrito.

Itálico <I> Texto </I> Deixa o texto em itálico.

Sublinhado <U> Texto </U> Deixa o texto sublinhado.

Letreiro <Marquee> Texto </Marquee> Cria um efeito de proteção de tela.

Pulsante <Blink> Texto </Blink> Cria um efeito “pisca-pisca” no 
texto

 
Tabela 4.1 – Estilos de Textos [13]

 

5.4.1        Formatando Fontes – Tag <FONT> </FONT>

O tag <FONT> </FONT>, juntamente com seus complementares FACE, COLOR e SIZE, permitem a 
mudança no estilo da fonte a ser utilizada. O tag <FONT FACE = "FONTE"> irá definir que tipo de fonte 
o texto irá utilizar. É aconselhável utilizar as fontes padrões, tais como TIMES NEW ROMAN e ARIAL. 
A sintaxe deste tag é a seguinte: 

<FONT FACE = "TIMES"> Coloque aqui seu texto </FONT>

O  tag <FONT SIZE = "TAMANHO DA FONTE "> irá definir qual o tamanho da fonte utilizada, 

lembrando-se que  o padrão de hipertexto e usar fontes de tamanho 1 a 6, caso seja necessário aumentar o 

tamanho de uma fonte, basta usar o sinal de “+” antes do número que irá definir o tamanho da fonte e, 

para diminuir use o sinal de “ - ” . Por exemplo : 

<FONT SIZE = + 3> Irá deixar o texto com o tamanho 6 </FONT> ; 

<FONT SIZE = 3> Irá deixar seu texto com o tamanho 3 </FONT> ; 

Obs. : O tamanho 3 é o tamanho padrão das páginas HTML , podendo colocar qualquer tamanho 

compatível a fonte usada.  O tag <FONT COLOR = "COR "> irá colocar uma cor na fonte escolhida 

seguindo-se o padrão de cores. Este tag, é utilizado da seguinte forma: 

<FONT COLOR = "BLACK"> Veja um texto pretinho! </FONT> 

É interessante destacar que todos esses complementos do tag <FONT>, podem ser usados juntos 

dentro de um só tag, facilitando o processo de programação. Por exemplo: 

<FONT FACE = "ARIAL" COLOR= "RED " SIZE = "3">LINGUAGEM HTML !!! </FONT> 



5.4.2        Formatando o corpo da página

5.4.2.1       Tag <BODY BGCOLOR>

Esse tag não precisa de fechamento, pois o próprio <BODY> será responsável por esta função. 

Este tag será utilizado para  colocar uma cor de fundo na página que está sendo desenvolvida. Sua sintaxe 

é simples: 

<BODY BGCOLOR = "COR ">

Onde: "COR " será a cor do fundo escolhido, que deverá ser escrito em inglês ou em código. Os 

browsers disponibilizam até  206 cores para serem usadas como cor de fundo, sendo que cada cor é 

formada por um código RGB ( red / green / blue , vermelho / verde / azul ) . 

O  código  é  composto  por  três  números  nos  quais  os  primeiros  dois  dígitos  representam  a 

intensidade do vermelho (R); o segundo, a intensidade do verde (G) e o último a intensidade do azul (B). 

Cada cor pode ter um valor que varia de 0 a 200. Se forem atribuídos os valores mínimos R=000 , 

G=000 e B=000 , é obtida a cor preta. Se forem atribuídos o valor máximo para cada cor (200) , é obtida a 

cor branca. Mas utilizando-se o padrão em inglês, a programação torna-se mais fácil e simples. Exemplo 

:  <BODY BGCOLOR= “YELLOW” [13].

As tabelas 4.2 e 4.3, a seguir mostram algumas cores e códigos hexadecimais de cores, que podem ser 

utilizadas na programação HTML: 

 

Tabela 4.2 – Tabela de cores [13]

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s1047"
  type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:.2pt;margin-top:0;width:397.6pt;height:240.3pt;z-index:5;
  mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
  o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono1272000_arquivos/image009.png" o:title="" croptop="8331f"
   cropbottom="10244f" cropleft="741f" cropright="10043f"/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



Cor Código Hexadecimal

Black (Preto) #000000

White (Branco) #FFFFFF

Yellow (Amarelo) #FFFF00

Blue (Azul) #0000FF

Green (Verde) #00FF00

Red (Vermelho) #FF0000

Magenta (Rosa) #FF00FF

 
Tabela 4.3 – Código hexadecimal das cores [13]

 

 

 

5.4.2.2       Tag <BODY BACKGROUND>

 

Além de inserir imagens como elementos da página, é possível colocá-las também como papel de parede; 
isto é, em vez de usar cores, ou deixar aquele "cinza" ou "branco" do fundo, pode-se colocar uma imagem 
qualquer. É interessante usar as imagens chamadas normalmente de texturas, que criam um efeito de 
papel de parede, tornando a interface com o usuário bastante agradável. Sua sintaxe é : 

<BODY BACKGROUND= “IMAGEM.GIF”>

Esse tag pode ser incluído dentro do tag BODY, pois seu fechamento será no próprio tag </BODY> .

5.4.2.3       Inserindo imagens – Tag <IMG SRC>

Incluir uma imagem na página é bem simples; só é necessário que se tenha disponível a imagem a ser 
exibida, e que ela esteja em um dos formatos aceitos pelo browser (GIF, JPEG, BMP).

É importante lembrar que a utilização de imagens deve ser limitada, pois ao usar a rede para se transmitir 
as páginas, a velocidade de transmissão é muito reduzida, e  dependendo do tráfego, ela cai ainda mais. 
Portanto, uma  página muito carregada de imagens pode levar vários minutos para ser exibida, podendo 
provocar a frustração do usuário. É aconselhável o uso de imagens pequenas, com a resolução de 78 
pixels por polegada  que é a resolução usada no padrão VGA e SVGA da maioria dos usuários. No caso 
de fotos,  deve-se usar 256 cores se a qualidade não ficar muito comprometida .

O tag <IMG SRC> é usado para inserir uma imagem na posição atual onde ele é especificado. Sua 

sintaxe:

<IMG SRC = "Nome da imagem.GIF"> ou <IMG SRC= "Nome da imagem . JPG"> 



Se não for especificado uma URL, o browser procura a imagem no diretório atual. Caso a imagem 

esteja em um diretório diferente ao do documento, é necessário indicar o diretório onde ela se encontra. 

Por exemplo:

<IMG SRC="../figuras/carta.gif">

Além de inserir a imagem é possível também alinhá-las em determinado ponto da tela, conforme os 

exemplos a seguir: 

<IMG SRC = "imagem.GIF" ALIGN="TOP"> Alinha a imagem por cima do texto;

<IMG SRC = "imagem.GIF" ALIGN="MIDDLE"> Alinha a imagem pelo meio do texto ; 

<IMG SRC = "imagem.GIF" ALIGN="BOTTOM"> Alinha a imagem pelo fundo do texto; 

<IMG SRC = "imagem.GIF" ALIGN="LEFT"> Alinha a imagem à esquerda da página ;

<IMG SRC = "imagem.GIF" ALIGN="RIGHT">Alinha a imagem à direita da página. 

Além do complemento ALIGN, também pode-se usar o complemento ALT, que cria uma espécie de 
“HINT”, isto é , um pequeno texto explicativo que aparece abaixo da seta do mouse quando este pára por 
sobre a figura. Exemplo: <IMG SRC = "imagem.GIF " ALIGN = "LEFT " ALT= "imagem"> 

5.5  Listas, Tabelas e Links na Linguagem Html

5.5.1        Listas Ordenadas e Desordenadas

As listas já foram muito importantes na confecção de páginas HTML, mas hoje poucos sites usam este 
recurso. A idéia de se utilizar listas é a de criar uma seqüência de informações de forma ordenada 
(numeradas uma a uma) ou desordenada (sem numeração).

Os comandos HTML para criar listas são muitos simples. A sintaxe é a seguinte:

<OL> </OL>: inicializa e finaliza uma lista ordenada.

<UL> </UL>: inicializa e finaliza uma lista desordenada.

<LI>: insere os itens da lista.

5.5.2        Tabelas

 As tabelas são muito importantes para o designer de uma home-page, com elas pode-se fazer 
alinhamentos que dificilmente seriam possíveis com simples comandos.

A funcionalidade de uma tabela faz com que um determinado site tenha um aspecto mais profissional e o 
usuário possa navegar de forma mais eficiente, pois os objetos podem estar melhor posicionados na 
home-page.



O comando para se inserir uma tabela é <TABLE>; para iniciar uma linha devemos introduzir a tag 

<TR> e para uma coluna <TD>, sendo que todos estes comandos são encerrados com </TABLE> , 

</TR> e </TD> respectivamente. A sintaxe de tais comandos é fácil e simples, como mostra o exemplo 

seguinte na montagem de uma tabela de 1 linhas e 2 colunas:

<TABLE> Inicializa a tabela

<TR> Cria a primeira linha da tabela

<TD> Cria a primeira coluna </TD>

<TD> Cria a segunda coluna </TD>

</TR> Finaliza a primeira linha

</TABLE> Finaliza a tabela

Outros tags que podem ser utilizados na formatação das tabelas são o <CAPTION> </CAPTION> 

que insere uma legenda na tabela, e o tag <TH> </TH> que insere um cabeçalho em negrito na tabela. A 

utilização das tabelas na linguagem Html possuem vários atributos que vão deste formatação, cor da 

tabela, bordas, entre outros recursos, os quais permitem ao webdesigner maior flexibilidade na criação de 

home pages.

5.5.3        Links na Linguagem Html

A principal atração da Internet é a criação de documentos com o conceito de hipertexto, ou seja, um 
documento que se vincula a outros documentos por meio de ligações especiais chamadas links ou 
hiperlinks.

Com esse conceito, é possível criar documentos que façam referências e permitam ao usuário acessar tais 
referências não importando se elas estão em outra página Web, no próprio micro ou em algum servidor de 
rede. 

Um link é reconhecido em uma página por estar em cor normalmente diferente do resto do texto e, 
ao passar com o mouse sobre esse texto o cursor muda o formato para uma “mão” apontando para o link. 

Para se fazer a ligação de um texto com outra página, figura, ou até mesmo outros arquivos que estejam 
na mesma pasta que o documento atual, basta apenas especificar o nome completo do arquivo que será 
chamado através da utilização do  tag <A HREF>, cuja a sintaxe é a seguinte: 

<A HREF = "página.HTM "> Clique aqui para ir à próxima página </A>.

Ø      Âncoras

 Uma âncora é um ponto de referência ou endereço que será acessado por um link. Uma âncora é usada 
dentro do documento para marcar o início de uma seção do documento [9].



Suponha que determinado texto seja muito grande, o que tornaria trabalhoso para o usuário se 
movimentar entre um tópico e outro na página. Para corrigir tal problema basta somente nomear o texto 
especificado da página através do tag :  <A NAME="NOME "> Texto </A>; depois é só criar o link para 
se acessar esta parte do texto, usando o tag: <A HREF="#NOME">Cliquei</A>.

5.6  Os novos padrões da Linguagem HTML

5.6.1        O XML

O XML (Extensible Markup Language, Linguagem de Formatação Estendida) é uma evolução do HTML. 
Assim como o HTML, o XML tem sua origem comum no SGML (Standart Generalized Markup 
Language, Linguagem de Marcação Padrão Generalizada), que é um padrão internacional genérico para 
descrição de uma estrutura de diversos tipos de documentos [2].

Ao contrário do HTML, o XML não estabelece como um determinado elemento deve ser visualizado; seu 
objetivo é armazenar as informações de forma organizada. A idéia é que um arquivo possa ser 
apresentado em mídias diferentes, um mesmo material por exemplo, pode receber determinado tratamento 
gráfico para a visualização em páginas, e outra formatação para ser impresso.

Por suas características,  o XML necessita de um intermediário para que os dados possam ser 

visualizados. Neste processo de implantação desta nova linguagem de programação, as opções ainda são 

poucas,  mas  os  fabricantes  e  o  W3C  (World  Wide  Web  Consortium)  -  entidade  responsável  pela 

definição de regras técnicas da Internet – trabalham para implementar padrões complementares ao XML. 

Dentre estes padrões estão o XSL (Extensible Stylesheet Language) e o CSS (Cascading Style Sheets). O 

Cascading Style Sheet permite uma versatilidade maior na programação do layout de páginas web sem 

aumentar o seu tamanho em Kbytes, pois oferece várias possibilidades que antes só eram conseguidas 

com a utilização de gifs e jpgs [2]. 

Basicamente, o CSS permite ao designer um controle maior sobre os atributos tipográficos de uma 

home page, como tamanho e cor das fontes, espaçamento entre linhas e caracteres, margem do texto, 

entre outros. Já o XSL, é um estilo de marcação mais flexível e adequado ao XML. O velho HTML, 

também funciona como intermediário entre os códigos e o browser.

5.6.1.1       Pontos Fortes da Linguagem XML

Ø   Inteligência: o XML é inteligente para qualquer nível de complexidade. A marcação pode ser alterada de uma 
marcação mais geral como "<CÃO> Lassie </CÃO>" para uma mais detalhista, como "<CÃO> <VENHA_PARA_CASA> 
<COLLIE> Lassie </COLLIE> </VENHA_PARA_CASA> </CÃO>". As idéias são bem marcadas para que 
"<VENDO_DOIS> duplo </VENDO_DOIS>" e "<MAIS_LICOR> duplo </MAIS_LICOR>" sejam sempre valores 
diferentes. A informação conhece a si mesma. Não é necessária mais nenhuma idéia indesejável.

Ø        Adaptação:  a  linguagem  XML  é  a  “língua-mãe”  de  outras  linguagens,  assim 

linguagens  como  DickML  e  JaneML  tornaram-se  possíveis.  A  adaptação  é  infinita,  as  marcações 

personalizadas podem ser criadas para qualquer necessidade. 

Ø        Manutenção:  o  XML  é  fácil  de  se  manter,  pois  contém  somente  idéias  e 



marcações, as folhas de estilos e links vêm em separado, e não escondidas no documento. Cada um pode 

ser alterado separadamente quando preciso com facilidade de acesso e mudanças. 

Ø        Simplicidade: a linguagem XML é simples. Um usuário de média experiência que 

olha a XML pode achá-la difícil de acreditar no que vê. Comparada com a HTML não. Comparada com a 

SGML é um estudo de simplicidade. A especificação da SGML tem 300 páginas. A da XML, 33. Idéias 

obscuras e desnecessárias foram retiradas em favor de idéias concisas. A XML vai direto ao ponto;

Ø        Portabilidade: o XML é de fácil portabilidade, visto que pode ser navegada com 

ou sem o seu DTD (Document Type Definition, ou Definição de Tipo de Documento - as normas que 

definem como as tags são estruturadas nos documentos XML), tornando o download mais rápido. Tudo 

que um navegador precisa para ver um documento XML é ter a noção que ela própria e a folha de estilos 

controlam a aparência. 

5.6.1.2       Os tags na Linguagem XML

O XML não trabalha com tags fixas; cada desenvolvedor pode criar um conjunto de elementos que se 

fizer necessário para formar seus arquivos. Cada elemento deve ser composto obrigatoriamente por um 

tag de abertura <TAG> e outro de fechamento </TAG>. É interessante destacar que elementos vazios na 

programação XML, devem ser encerrados por uma “barra” <TAG/>; ao contrário do HTML, qualquer 

erro de formatação no XML pode comprometer o desenvolvimento das páginas. 

Veja o seguinte exemplo:

<piada>

<João> Diga <citação> Boa Noite </citação>, Maria. </João>

<José> <citação> Boa noite, Maria </citação> </José>

<aplausos/>

</piada> 

5.6.2        O DHTML

O DHTML ou simplesmente HTML Dinâmico, não é mais um novo tag ou atributo para animar as 
páginas; este pode ser definido como um conjunto de tecnologias incorporadas ao HTML, responsável 
pela expansão dos recursos de programação desta  linguagem. 

O DHTML foi apresentado como uma das maiores revoluções da Web, porém como outras boas 
tecnologias, como o Java por exemplo, ainda não chegou a emplacar de fato. Sua função é simples: 
oferece estilos dinâmicos que alteram cor, tamanho e forma do texto de um documento HTML, sem a 
necessidade de atualização dos dados no servidor. 



O mesmo acontece com imagens ou efeitos. O modelo do objeto no DHTML permite ao desenvolvedor 
programar animações de qualquer elemento de uma página Web, como mover figuras e palavras 
específicas, enfim com o DHTML é possível criar sites cheios de interação, animações e efeitos especiais, 
abrindo mão de gifs animados, shockwave e de linguagens com o Java. 

Apesar das vantagens oferecidas por este novo estilo de programação, existem diversas barreiras que 
impedem o verdadeiro sucesso do DHTML. Duas delas são: o DHTML só funciona nas versões 4.0 em 
diante dos browsers da Microsoft e Netscape, e criar conteúdo com DHTML não é uma tarefa das mais 
fáceis. Porém, sem dúvida nenhuma a principal barreira é o fato de que a Microsoft e a Netscape têm 
seguido caminhos diferentes na definição desta tecnologia, agregando recursos próprios, o que impede a 
padronização deste estilo. O que se espera é que com a W3C (consórcio que dita as regras dos padrões da 
Web) possa unificar as tecnologias mais adiante, mas enquanto isso não ocorre, é necessário trabalhar um 
pouco mais para fazer páginas compatíveis com os dois principais browsers [6,18]. 

Como já foi mencionado, o HTML é usado para definir os elementos na página, as folhas de estilo (CSS) 
são usadas para dar estilo e posicionamento, e os scripts são usados para interagir com os elementos. 
Teoricamente, é possível manipular diretamente qualquer elemento de uma página, porém já na 
implementação de folhas de estilo, os browsers encontram algumas diferenças. O caminho, então, é 
definir os objetos de forma a conseguir manipulá-los nos dois browsers. No estilo de programação 
DHTML, o elemento recomendado para isso é o <DIV>. Normalmente é usado para separar estilos, e 
possibilitar o posicionamento das folhas de estilo de forma idêntica no Netscape e no Internet Explorer 
[6]. 

Uma vez definido os objetos com o elemento <DIV>, é possível definir seus tamanhos, posicioná-los em 
qualquer parte da página, e mudar suas propriedades dinamicamente, movendo-os, mudando as cores 
entre outros. 

Além disso, dentro dos objetos pode-se colocar o que quiser: tabelas, formulários, imagens, texto 

etc. Desta forma,  passa-se a definir a página como um conjunto de objetos e posicioná-los de acordo com 

a necessidade; seja escrevendo todo o código "na mão" ou usando um editor DHTML, a filosofia é a 

mesma. 

5.6.3        O VRML

O VRML (Virtual Reality Modeling Language, Linguagem de Modelagem para Realidade Virtual), é 
uma linguagem utilizada para descrever cenas interativas tridimensionais independente da plataforma, 
através da Internet. 

5.6.3.1       VRML  X HTML

O VRML está para o mundo tridimensional, assim como HTML está para o mundo bidimensional. 
Enquanto a HTML especifica como documentos 2D são representados, VRML é um formato que 
descreve como ambientes 3D podem ser explorados e criados na Web. Os espaços virtuais possuem 
também algumas vantagens; suas limitações são determinadas apenas pelos recursos de hardware e 
software disponíveis na máquina e os seus objetos não obedecem às leis físicas do mundo real, como a lei 
da gravidade [18].

5.6.3.2       Mundos Virtuais

A linguagem VRML acrescenta percepção à navegação na Web através de descrições completas da cena 
em que o usuário se encontra, montando verdadeiros "mundos virtuais" (razão pela qual os arquivos 
VRML apresentam a extensão “wrl”, de word reality language).



5.7  Conclusão
Com o avanço cada vez maior da Internet é necessário mais do que nunca estar por dentro das 

novidades desta fantástica rede mundial de computadores. Hoje com um custo mínimo para se acessar a 

Internet, pessoas do mundo inteiro procuram estar sempre inteirados dos assuntos ligados a rede, seus 

recursos e serviços que oferece.

A Internet é um meio que proporciona facilidade par se comunicar com as pessoas, localizar informações 
sobre política, economia, notícias, educação, imagens, enfim qualquer tema que se precisar. Pela Internet 
é possível fazer amigos, divulgar trabalhos, fazer conferências através de programas de bate papo como 
Mirc, ICQ e outros; e sobretudo realizar compras, vendas e divulgação de negócios pessoais, através de 
aplicativos voltados para WEB, desenvolvidos em qualquer plataforma para atender aos amantes da 
Internet.

 É  necessário  entender  que  estas  informações  se  propagam através  de  páginas  no formato de 

hypertexto,  ou  seja  HTML (HyperText  Markup  Language,  Linguagem de  Marcação  de  Hipertexto), 

tornando a WEB cada vez mais dinâmica.  

Por isso é importante destacar a linguagem de programação pioneira na criação de home pages, a 

linguagem HTML. Hoje, qualquer iniciante em desenvolvimento de páginas e sites têm um conhecimento 

mínimo sobre HTML. Esta fácil linguagem de programação, composta por comandos simples – Tags -  

permite aos desenvolvedores criar de forma rápida e com qualidade web sites dinâmicos, afim de que as 

informações pessoais e comerciais possam velejar pela  Internet e atingir o público consumidor.



6.         AS NOVAS TÉCNICAS PARA 
COSTRUÇÃO DE “HOME PAGES”
Este capítulo tem como objetivo desenvolver um levantamento de informações consistentes sobre as 
novas tecnologias disponíveis no mercado, utilizadas para a construção de “home pages” cada vez mais 
funcionais e iterativas. Visa sobretudo descrever de forma objetiva sobre os recursos e vantagens que 
estas  técnicas atuais de programação oferecem para facilitar e agilizar o trabalho dos desenvolvedores de 
páginas. 

6.1  O que é “Webdesign”
O Webdesign é o profissional que planeja e desenvolve o aspecto visual de  um web site. Seu trabalho é 
voltado não só para a concepção visual das imagens, mas visa também garantir a disposição de seus 
elementos e organização das informações, que são responsáveis pela condução do usuário diante dos 
diversos caminhos que compõem o site [13]. 

O que ocorre na realidade desse profissional, qualquer que seja a sua especialidade, é que ele tem a 
capacidade de reunir harmoniosamente, os conhecimentos técnicos profundos sobre a natureza da 
percepção humana  e , as técnicas e materiais que compõem o site que ele vai projetar. Como ferramenta 
principal de trabalho, utiliza sua habilidade em operar com instrumentos de projeto adequados ao seu 
meio de especialização. 

De todas as especializações em design a mais recente e desconhecida do ponto de vista técnico é a do 
design de web sites, por uma razão óbvia, pois a internet existe há algo em torno de trinta anos, mas o 
acesso a esta rede



de comunicação de forma democrática, utilizando-se o canal da World Wide Web (a internet gráfica e 
multimídia) não tem dez anos no mundo e pouco mais de cinco no Brasil. Por outro lado a demanda por 
este tipo de profissional tem crescido exponencialmente, como cresce a demanda e a oferta de serviços e 
informações na rede.

6.2  As tendências do mercado para “Design Web”
O webdesign de hoje precisa cada vez menos trabalhar em cima de códigos HTML. Os tempos são 

outros e a exigência por sites dinâmicos e operacionais, com design arrojado e ligação com banco de 
dados, leva o profissional a usar tarefas automatizadas com mais frequência. Seguindo essa tendência, as 
mais recentes edições das ferramentas para Web ganharam mais poder de gerenciamento, permitindo ao 
administrador dedicar mais tempo a tarefas criativas. Estas ferramentas oferecem também melhor 
capacidade para lidar com o material extra-HTML, como animações, vídeos e documentos em formato 
fixo. Os programas facilitam o trabalho com JavaScript, HTML dinâmico (DHTML) e páginas de estilo 
(Cascade Style Sheet - CSS).

Entre alguns programas de criação e edição de sites pode-se citar: Dream Weaver 2.0/3.0, da 
Macromédia; Front Page 98/2000, da Microsoft; Flash 4.0, entre outros, sendo que todos estes softwares 
trazem vários avanços em relação às versões anteriores.

6.2.1        Dream Weaver – Macromédia

A Macromedia é uma empresa de software voltada principalmente para o  desenvolvimento de programas 
para profissionais e desenvolvedores de conteúdo para Web em geral [5].

O Dreamweaver não só é um editor de HTML como também se dá muito bem como Flash, ActiveX, 
Shockware, Fireworks HTML entre outras ferramentas que ajudam o desenvolvedor profissional a 
alcançar seus objetivos. O produto da Macromedia é forte no mercado,  e tem tudo para competir com 
outros produtos como o Microsoft Frontpage 2000. 

A diferença mais gritante entre os dois softwares,  é que o Dreamweaver é destinado a profissionais, pois 
exige conhecimentos de HTML para ser bem usado, e um resultado final bom depende disso. Já o uso do 
Frontpage 2000 da Microsoft é quase como o de um Word que grava em HTML, com alguns recursos a 
mais, o que é ótimo para iniciantes, pois exige menos conhecimentos de programação  HTML. 

6.2.1.1       Instalação

O Dreamweaver não é difícil de ser instalado. Após iniciar a instalação, o usuário deverá escolher o 
destino dos arquivos do programa, fornecer dados básicos como nome e e-mail, e entrar com o número de 
série do produto. Feito isso, a instalação é fácil e rápida, e ocupa aproximadamente 30MB de espaço em 
média. O Dreamweaver, exige a seguinte especificação de hardware e software, para ser instalado de 
maneira satisfatória:

Para o Microsoft Windows:

ü      Um processador Intel Pentium  90 ou equivalente, que execute o Windows 95/98 ou 

a versão 4.0 ou mais avançada do Windows NT.

ü      16 MB de memória de acesso aleatório (RAM), além de 30MB de espaço de disco 

disponível.



ü      Um monitor colorido com uma resolução de 800 x 600 pixels.

ü      Uma unidade de CD-ROM.



Para o Macintosh :

ü      Um Power Macintosh, que execute o Sistema 7.5.5 ou mais avançado.

ü      24 MB de RAM, além de 30 MB de espaço de disco disponível.

ü      Um monitor colorido com uma resolução de 800 x 600 pixels.

ü      Uma unidade de CD-ROM.

6.2.1.2       Facilidade de uso

Esse quesito não chega a ser o ponto forte do Dreamweaver. Quem está acostumado com o Word ou com 
o Frontpage da Microsoft o achará relativamente complicado de se usar, mas após alguns dias usando o 
programa o usuário já estará dominando o suficiente para criar uma página. O maior problema da 
interface do Dreamwaver é inicialmente o número excessivo de janelas abertas; cada janela tem uma 
função importante, como propriedades do objeto selecionado (texto, tabela, célula, ou outros objetos), 
inserir objetos (como gráficos, Java, Shockware), ou janelas como o histórico do que foi feito na página. 
Essa janelas acabam sendo muito úteis, mas roubam uma considerável área de trabalho.

6.2.1.3       Ferramentas e Recursos Importantes

O Dreamweaver  é na essência um editor de HTML, mas possui tantos recursos que caracterizá-lo como 
tal seria subestimá-lo. Ferramentas como “Site/Template” economizam horas de trabalho, pois permitem 
a criação de uma página básica (Template) e, através dela, é possível mudar todas as páginas de um site 
simultaneamente. É verdade que esse recurso o Frontapage 2000 já possui (chamado de Shared Boarders) 
mas é mais limitado e funciona de maneira menos eficaz que no Dreamweaver. Outras ferramentas como 
inserir Java Applets, ActiveX, Shockwave e outros recursos são muito fáceis de se usar, mas exigem 
conhecimentos em linguagem HTML e na ferramenta inserida [5].

O Dreamweaver possui um recurso que permite "limpar código HTML" e "limpar código HTML 

gerado pelo Word", através deste o usuário abre uma página no Dreamweaver e utiliza o recurso, que o 

programa procurará tags ou outros objetos redundantes, metas inúteis e comentários, e os eliminará. Em 

geral, ele consegue reduzir o tamanho (em bytes) da página HTML sem mudar em nada o resultado final. 

Pode-se ainda abrir uma outra janela no programa em que se exibe o código HTML puro, com coloração 

diferente para tags, Java e texto, promovendo assim uma  melhor compreensão. É possível ainda numerar 

linhas, o que pode ser importante para corrigir erros em Java Scripts e adicionar mapas de links em 

gráficos e figuras de maneira bem simples e rápida.

No geral, o Dreamweaver é um produto bem completo e elaborado. Poucos itens decepcionam 

como, por exemplo, o recurso copiar/colar, que não é tão eficiente como é no Frontpage; mesmo assim 

este software deixa qualquer profissional Web satisfeito, sendo altamente recomendado para quem precisa 

desenvolver home pages com qualidade e agilidade. 

6.2.1.4       As principais vantagens do DreamWeaver

ü      Muito competente em gerar HTML. 



ü      Limpo, inclui praticamente tudo que um desenvolvedor Web precisa. 

ü      Recurso de Site/Template economiza horas de trabalho.

ü      Variedade de idiomas, incluindo o português.

6.2.1.5       As desvantagens do DreamWeaver

ü      Recurso de colar/copiar não foi muito bem feito.

ü      Exige um pouco mais de conhecimentos em HTML do que outros editores como o 

MS – Frontpage.

ü      Exige uma resolução de pelo menos 1024x768 para se trabalhar à vontade.

6.2.2        Front Page  – Microsoft

Microsoft FrontPage é uma ferramenta completa para gerenciamento e criação de web sites profissionais 
sem a necessidade de qualquer programação, mas ainda assim robusta o suficiente para webdesigns 
experientes. A figura a seguir mostra o ambiente desta ferramenta [14].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Ambiente do MS – FrontPage [14]<
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