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Figura 1. Esquema de arquivos para Website, contendo um único CSS para defini-
ção do estilo.
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Cascading Style Sheets (CSS), tem sido utilizado amplamente com o objeti-
vo de padronizar e permitir um desenvolvimento de sistemas Web com faci-
lidade de manutenção (HTML.NET, 2013). Essa linguagem para estilos, que 
define o layout de documentos HTML, possibilitou uma redução no trabalho 
despendido com a criação e composição de cada página em um Website, e 
também no tempo de manutenção. Quando o conteúdo do Website gerado 
é muito extenso, percebe-se ainda melhor os benefícios do uso de arquivos 
CSS. A Figura 1 apresenta um único arquivo CSS (styles.css) que define a 
propriedade de todo o site.
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Figura 2. Tela atual do sistema Agritempo.

Neste cenário, o objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento 
do layout de interfaces de sistemas web por meio do uso de CSS, ressal-
tando seus benefícios e suas dificuldades de codificação. Neste trabalho 
foi utilizado o sistema Agritempo como estudo de caso. Foram utilizados os 
programas Adobe Dreamweaver e NetBeans para o desenvolvimento do 
novo layout. A Figura 2 mostra a página inicial atual do sistema Agritempo.

O atual Website é dividido em 3 colunas, um cabeçalho e um rodapé. 
Desenvolvido em 2002, há 10 anos, o design do Agritempo é simples e com 
poucos recursos de interação considerando os padrões atuais. A nova pro-
posta de design do Website foi a de reformular completamente, mudando a 
estrutura das colunas, principalmente do espaçamento e da aparência. Com 
esse propósito, após várias reuniões e modificações, o resultado obtido foi 
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um novo layout que agrega mais funcionalidades e pequenos ajustes de 
espaçamento, ganhando assim um design mais moderno. No decorrer da 
codificação, foram encontradas algumas dificuldades de implementação, 
como por exemplo, tamanho de DIVs; efeito hover, que troca de cor o link; 
espaçamentos e sobreposições.

Além disso, o Website foi desenvolvido considerando a padronização da 
codificação, que é gerenciado pelas normas de uma organização indepen-
dente, a World Wide Web Consortium (W3C). A W3C tem como membros a 
Microsoft, Fundação Mozilla entre muitas outras, que juntas formam um con-
senso sobre o futuro desenvolvimento de normas (W3SCHOOLS, 2013). As 
dificuldades de implementação e mudanças na disposição dos elementos na 
tela foram solucionadas ao longo do desenvolvimento do sistema. A Figura 3 
mostra o novo design da tela principal do Agritempo.

Figura 3. Novo design do sistema Agritempo.
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De forma geral, existem muitas vantagens de se utilizar o CSS, como os 
estilos sofisticados e diferentes aplicados a todas as páginas de um websi-
te, possibilitando que o autor use novos formatos para o mesmo conteúdo. 
Outra vantagem é a possibilidade de criar e manter o website concentrando 
as alterações em uma única página de estilo, o que mantém a consistência 
do Website (MACEDO, 2004). Desta forma, a contribuição deste trabalho 
está em mostrar que a adoção do CSS no design da nova interface do sis-
tema Agritempo, permitiu padronizar todas as páginas do website, além de 
facilitar a manutenção, uma vez que o sistema é desenvolvido por um grupo 
de programadores.


