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Introdução 
 Após uma seleção de vários sites que pretendíamos analisar, começamos a 

excluir os que se revelavam demasiado complexos e confusos, uma vez que a cadeira, 

Comunicações Digitais e Internet aborda conteúdos novos, que se revelam um pouco 

complicados para nós. 

 O site que escolhemos foi o do Museu do Carro Eléctrico, inserido no 

endereço http://www.museudocarroelectrico.pt. 

 Escolhemos o Museu do Carro Eléctrico para a análise do site, uma vez que este 

assume como sua missão preservar, conservar e interpretar, em benefício do público, 

espécies e artefactos ilustrativos e representativos da história e desenvolvimento dos 

transportes públicos urbanos sobre carris da cidade do Porto. Pelo que desta forma 

achamos pertinente e interessante fazer uma pequena análise deste site que também 

apresenta uma estrutura bem mais simples que outros que já tinhamos feito 

anteriormente algumas análises gerais. 

 O site apresenta uma estrutura bastante simples com um menu de navegação 

também ele em si simples. 

 Quanto aos modelos de página, o site do Museu do Carro Eléctrico apresenta 

alguma diversidade de modelos, contudo estes apresentam uma estruturas bastante 

simples, baseada essencialmente em texto e imagem. 

 Nesta sequência, na Homepage do Museu do Carro Eléctrico, é possível 

visualizar na barra horizontal de navegação as seguintes categorias: Museu; Serviços 

Educativos; Aluguer de Espaços; Aluguer de Eléctricos; Galeria; Eventos; Loja e 

Contactos. 

 No interior da categoria Serviços Educativos, temos ainda três sub-categorias; 

Programas Especiais, Apresentação e Visitas/Escola. 

 Dentro da categoria Aluguer de Espaços, encontramos também as seguintes 

sub-categorias: Apresentação e Espaços e Preçários. Por conseguinte, dentro da sub-

categoria Espaços e Preçários, encontramos ainda uma lista de categorias: Exposição 

Permanente e Sala das Máquinas. 

 Relativamente à categoria Aluguer de Eléctricos, está inclui três sub-categorias: 

Apresentação, Frota e Preçário. 

 Em relação à categoria Loja, está inclui um vasto conjunto de sub-categorias: 

Livros&Catálogos; Artigos de Papelaria; Porta-Chaves&Pins; Miniaturas; Postais 

e Diversos. 

 

 

 

http://www.museudocarroelectrico.pt/
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Diagrama de Navegação 
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Caracterização dos Modelos de Página 

 Página Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após uma seleção rigorosa e detalhada de vários modelos de página procedemos à 

caraterização dos mesmos.De facto, inicialmente deparamo-nos com nove modelos de 

página distintos, quer pela sua organização e linguagem estética, quer pelas cores 

utilizadas. 

Assim, achamos que os quatro modelos que agora apresentamos, são os mais 

exemplificativos e originais do site. 

Primeiramente, apresentamos a estrutura da Página de Apresentação do Projecto. Esta 

página está subdivida em DIVS, de forma a que se torna mais fácil a sua percepção. 

A estrutura HTML pedida pode ser analisada na imagem acima representada. Como tal, 

verificamos que antes mesmo da análise das div’s individuais, seria neessário ressalvar 

a existência de uma Div Header e Div Main. Estas div’s funcionam como que uma 

caixa, onde todas as outras serão posteriormente inseridas. Aliás este último ponto está 

claramente patente na imagem. Salienta-se ainda que a Div header engloba o logotipo 

Div 

Header 

Div Main 
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da entidade ,o menu, e numa segunda fase, o sub menu.Relativamente à Div Main, esta 

é importante no nosso estudo, na medida em que inclui todas as restantes div’s 

posteriormente por nós explicitadas. 

Uma nota a reter, é o facto de que as duas divs(Header e Main) são sempre 

representadas nas páginas modelo que iremos abordar, por isso não é necessário voltar  

referi-las(estão presentes nas imagens). 

Neste caso, temos num primeiro plano a Div Logo( canto superior esquerdo) que 

contém o logotipo do museu(a cor não é referenciada na página css, no entanto podemos 

supor que seja a Yellow Green, com referência #9ACD32 .De seguida, o menu do site foi 

representado sobre o nome Div Menu(transparent). Nesta div, a preocupação principal 

é uma conjugação eficaz e fácil de ler sobre todas as opções existentes no site.Devido ao 

facto de se manter ao longo de todo o site, o menu está dividido 2 áreas, sendo que na 

primeira fazem parte 4 itens e na segunda quatro também(ver figura pf.). 

A Div Imagens é composta por uma animação no software Adobe Flash, onde se pode 

ver um conjunto de imagens, que alternam entre si numa questão de segundos.Todas 

estas imagens se referem num momento ou outro aos transportes e ao Museu.A Div 

pesquisa(com cor#000000);, diferencia-se da Div Menu Alternativo(cor#000000);, na 

medida em que a primeira hipótesse nos permite aceder a um conjunto de páginas, ao 

passo que a seguinte apenas nos remete para tópicos também eles existentes no sub-

menu. 

Por último, é notória também a presença de um rodapé, ou footer, e de publicidade; 

desta forma achamos pertinente colocá-los também como divs. Apresenta-se então, a 

Div Footer(a cor aqui representada é cinza claro #939598)e a Div Publicidade(nesta 

div a cor utilizada é a mesma do footer). Esta última, é uma caixa com publicidade 

apresentada no final de todas as páginas do site. Esta caixa contém três logótipos 

diferentes e cada um deles remete uma hiperligações externas à página,  que por sua vez 

também contém informação referente ao Museu do Carro Eléctrico, (não nos é 

apresentada a cor seu sistema hexadécimal, mas a solução #999, é uma aposta viável). 

Uma nota a reter, é o facto de que a div logo, a div menu, footer e publicidade se 

manterem ao longo de todas as páginas analisadas. 
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 Página de Apresentação do Museu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à análise da página, concluímos que a página de apresentação do Museu 

seria uma das escolhidas a analisar, isto porque representa bastante bem o modelo mais 

utilizado no site. De facto, existem sensivelmente cinco a seis páginas que assumem 

uma estrutura semehante a esta.  

Como já verificamos anteriormente, também esta página congrega nela um diferente 

tipo de elemento HTML. Assim, ao observar a imagem, facilmente detectamos que 

dentro da Div Main, existe uma Div Contain Textbox.Esta por seu turno, aloja as 

restantes div’s(à frente abordadas). 

Mais uma vez, urge a necessidade de analisarmos as div. Olhando para a imagem, 

facilmente constatamos que a Div Logo(#9ACD32 ) e Div Menu(transparent) 

assumem representações iguais às anteriormente citadas. 

No entanto, ao olhar novamente, certamente se repara que existe uma terceira div, com 

o nome Div Sub Menu(#939598); quando analisado o site, o leitor rapidamente se 

apercebe que este sub menu serve como guia mais prático, até porque além de se situar 

por baixo do menu principal, segue a mesma linha de desenho do já citado. Assim, o 

Div Main 

Div 

Content 

Textbox 
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leitor pode facilmente navegar por várias páginas tendo sempre presente qual o ponto 

inicial em que se encontrava.  

Nesta página, encontramos também um lead informativo, ao qual chamamos de Div 

Lead(#9ACD32) .É apenas uma pequeno resumo que responde ás cinco questões 

fundamentais(quem, quando, onde, como, porquê) da notícia.Seguidamnete, o Museu 

apresentanos um texto dividido em duas colunas , daí o nome da div ser Div Texto(#2B3941);. 

Por último, encontramos também uma imagem, que assim dá nome à Div Imagem. 

Note-se ainda que as Div Footer e Publicidade(#939598), traduzem os mesmos significados e 

acessos que os anteriores. 

 Visitas/Escolas  
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A partir da análise da página, Visitas/Escolas, o Div logo (canto superior esquerdo) 

representa o logótipo do Museu do Carro Eléctrico, tal como em todas as outras páginas 

do site, este logótipo permite o acesso directo à homepage do site; quanto à cor no seu 

sistema hexadécimal a cor dominante do background é #F9B316. 

O Div Menu (transparent)apresenta uma lista horizontal em que são apresentadas 

diversas páginas de conteúdos, que contêm toda a informação acerca do Museu do 

Carro Eléctrico; podemos observar que esta Div tem o preto (#000000) como cor 

prevalecente.  

O Div Menu integra ainda um Sub Menu, o Div Sub Menu ((#939598) 

O Div Sub Menu que está interligado com o Div Menu é composto por uma barra de 

navegação que permite a apresentação de diversas páginas de conteúdos que por sua vez 

são sub-páginas das páginas pertencentes ao Div Menu. 

O Div Texto é composto por informação referente a um conjunto de packs educativos 

que são concedidos aos docentes, para que estes tenham a possibilidade de preparar e 

dar continuidade a uma visita ao Museu do Carro Eléctrico (com cor #F9B316). 

O Div Imagem representa o conjunto de packs educativos que são uma extensão aos 

programas curriculares de diversas disciplinas, para ajudar os docentes a tirar o melhor 

proveito de uma visita ao Museu do Carro Eléctrico. 

O Div Texto situado por baixo do Div Imagem, referente aos packs educativos, 

apresenta muito sucintamente as instruções a executar para poder fazer o download dos 

packs educativos bem como da Ficha de Visita. 

O Div Hiperligações(não é referenciada a sua cor no sistema, porque se apresentam 

como imagens) é composto por cinco links que permitem fazer o download dos Pdfs 

dos Packs educativos correspondentes a diferentes níveis, desde a educação Pré Escolar 

até ao 3º Ciclo do ensino Básico. O Div Hiperligações é ainda composto por um link 

que remete para um Pdf que contém uma ficha de Visita Guiada ao Museu do Carro 

Eléctrico. Um facto que suscitou curiosidade foi o facto da cor referente à Div 

mencionada aparecer como “color:- Webkit-Link”, o que na realidade não representa 

uma cor. 

Ao lado da Div Hiperligações é apresentado a Div Tabela que apresenta diversas 

modalidades que contém informação acerca do preço a pagar para entrar no Museu. O 

preço varia consoante o número de elementos que cada grupo contém; quanto à sua 

representação no sistema hexadécimal a cor do background (#F9B316). 
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Por baixo da Div Tabela é apresentado a Div Caixa(conjugação de duas cores: 

#939598 e #FFFFFF(branco)), onde são apresentadas as condições gerais relativamente à 

reserva de bilhetes para a entrada no Museu do Carro Eléctrico; o branco (não 

representado em sistema hexadécimal). 

A Div Footer é uma tabela final, apresentada no fim de todas as páginas do site, não 

contêm qualquer ligação interna ou externa, apenas alguma informação gráfica (apesar 

de não representado em CSS, sabemos que pode ser representado por #999). 

A Div Publicidade é mais uma vez igual à anterior, como aliás ao longo dos putros 

modelos de página (mais uma vez não nos é apresentada a cor seu sistema hexadécimal, 

mas a solução #999, é uma aposta viável). 

 Espaços e Preçários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A página Espaços e Preçários que pertence ao Aluguer de Espaços, apresenta  

uma estrutura diferente de todas as páginas analisadas anteriormente. 
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Esta página é composta pela Div Logo (canto superior esquerdo tem como cor 

#FF0000) que se refere  ao logótipo do Museu do Carro Eléctrico. 

A Div Menu(transparent), tal como em todas as páginas, nesta página também é 

apresentado como uma lista horizontal de navegação em que são apresentadas 

diversas categórias de páginas que contêm informação referente ao Museu do 

Carro Eléctrico. 

A Div Sub Menu ((#939598)é parte integrante do Div Menu e é composto tal 

como em todas as outras páginas, por uma barra de navegação horizontal que 

apresenta duas hiperligações internas, uma referente à “apresentação” que se 

refere ao aluguer de espaços e outra refere-se à página em análise “Espaços e 

Preçários”. 

A Div Imagens é composto por duas imagens estáticas, ambas correspondentes 

ao Museu do Carro Eléctrico. 

Cada imagem contém por baixo uma hiperligação interna. 

A Div Hiperligações é composto por duas hiperligações internas: “exposição 

permanente” e “sala das máquinas”. 

A Div Footer (#999)é uma tabela final, apresentada em todas as páginas do site 

e não contém qualquer tipo de ligação interna ou externa, apenas alguma 

informação gráfica. 

A Div Publicidade(#999) é uma caixa com publicidade que é apresentada no 

final de algumas páginas do site. Esta caixa contém três logótipos diferentes, e 

cada um contém hiperligações externas à página, com informações referente ao 

Museu do Carro Eléctrico. 

Medidas Principais das DIV 

 

 Weight_comprimento Height_altura 

Página Inicial   
Logo 780 90 
Menu 780 25 
imagem 780 402 
Footer 730 25 
publicidade 515 137 
Pagina total 830 961 
   
Página de 
Apresentação 

  

Logo 780 90 
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Menu 780 25 
Sub menu 395 25 
Lead 780 100 
Noticia+imagem 788 604 
footer 730 25 
publicidade 515 137 
   
Visitas e Escolas   
Logo 780 90 
Menu 780 25 
Submenu 343 25 
Texto_pequeno   
Imagem_grande 480 388 
Imagem 
_pequena 

255 190 

Hiperlinks 255 112 
Tabela+Caixa 480 914 
Footer 730 25 
Publicidade 515 137 
   
Espaços e 
Preçários 

  

Logo 780 90 
Menu 780 25 
Sub-menu 395 25 
Imagens 780 389 
hiperlinks 225 112 
Footer 730 25 
publicidade 515 137 

 

 Formatos de imagem, fontes e resolução 
 

Formato 
Imagem 

JPG GIF PNG 

DIV 1   - - 
DIV 2   - - 
DIV 3   - - 
DIV 4   - - 

Após analisada a estrutura HTML do site, verificamos que as imagens apresentadas se 

restringiam a um único tipo: JPG. De facto, através de ferramentas presentes no 

browser, podémos constatar que ficheiros GIF ou PNG não são utilizados. 

De notar ainda que a primeira página analisada, a qual designamos como DIV1-Página 

inicial além do formato JPG tem na sua estrutura uma animação de imagens realizada 
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em Adobe Flash. Como tal achamos pertinente referir este ponto, sabendo no entanto 

que tal não deverá entrar na tabela analisada. 

Devemos ainda referir que os restantes modelos de página, concentram em si também o 

formato anteriormente referido. 

É de salientar, que apesar de não constar na tabela por não ser relevante na análise, os 

componentes do menu e sub menus “Evento; Descobre a loja do Museu e Explorar a 

nossa galeria”estão em formato GIF. 

Relativamente às fontes utilizadas, chegámos à conclusão de que existe um conjunto de 

cinco fontes distintas que alternam nas várias páginas do site. Passamos a citar:Verdana, 

Arial, Helvetica, “Lucida Grande” e Tahoma. De facto, a discriminação das mesmas 

não se torna relevante nesta análise, isto porque existe a consciência que cada modelo 

de página utiliza obrigatoriamente uma das fontes já referidas. Assim, exemplificamos 

este ponto com a página três, Visitas/Escola;nas Div Texto e Tabela são três as fontes 

utilizadas:Verdana, Arial e Helvetica; já na página inicial, constatamos que a utilização 

das fontes não se refere apenas a duas ou três mas sim às cinco totais. 

Por último, após analisarmos as imagens do site verificamos que todas elas têm como 

resolução principal 72dpi.Este valor é portanto o valor ideal para sites na Web. 

Wireframes 
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Como podemos perceber, as estruturas wireframes que apresentamos referem-se ás 

páginas analisadas. Assim, na linha superior a wireframe da esquerda representa a 

página inicial do site; por conseguinte, representamos a da página de apresentação do 

museu; em terceiro e quarto lugares, as representações referem-se às visitas de escola e 

espaços e preçários, respectivamente. De salientar que foi do nosso cuidado tentar ao 

máximo fidelizar a estrutura que o site nos apresenta. De facto, numa fase posterior do 

nosso projecto final, será fucral ter a consciência do tipo de medidas, posicionamento de 

textos e imagens, para que o resultado seja coeso e concreto. 

Conclusão 

 

A realização deste trabalho de grupo foi bastante interessante e importante, porque foi 

um meio para nós termos uma melhor percepção da constituição de um sítio web, saber 

identificar os principais modelos de páginas e identificar e definir os Div’s que essas 

mesmas páginas contêm. 

O site do Museu do Carro Eléctrico apresenta uma estrutura simples, composto por 

algumas categorias e por várias sub-categorias, e também apresenta modelos de páginas 

com estruturas díspares. 

Durante a análise do Sítio Web deparamo-nos com algumas dificuldades, no entanto 

estas foram sendo mitigadas com a ajuda fulcral dos docentes e com o nosso empenho e 

esforço para atingir a essência do trabalho. 
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A maior dificuldade sentida foi na identificação e caracterização de todos os elementos 

HTML (fontes, resolução e formatos de imagem, cores no sistema hexadécimal, ect), 

uma vez que nunca tinhamos feito trabalhos similares a este. 

Todavia, apesar das dificuldades sentidas, os objetivos foram atingidos numa fase 

posterior de trabalho deste projecto,onde que conseguimos realizar(na nossa opinião) 

todos os pontos fundamentais para a concretização do trabalho, desde a representação à 

mão e vetorial do mapa do sítio; a identificação dos principais modelos de página, bem 

como a caracterização dos principais modelos identificados. 

Relativamente ao nome atribuído às Div’s, a escolha foi feita de forma casual, tendo por 

base a sua função e aquilo que significavam. 

 

 


