
 

 

TUTORIAL 02 
NAVEGAÇÃO COM SITE MAP, MENU, TREEVIEW E MASTER PAGE 

 

ETAPA 1: Criando um novo Web Site usando o Visual Studio 2010 

 

NOTA: Neste tutorial foi utilizado o Visual Studio 2010 para criar o Projeto Web no qual iremos realizar os passos abaixo.  

 

1. Abra o Visual Studio 2010 e crie um novo Projeto através do menu File > New > Project... ou fazendo uso combinado 

das teclas Ctrl + Shift + N. 

 
Figura 1 

2. Na janela de dialogo aberta, navegue pelo menu de opções laterais até encontrar a opção “Visual C# > Web > ASP.NET 

Empty Web Application”. 

  
Figura 2 

3. Nomeie o projeto como “webNavegacaoPaginas” e mantenha marcado a opção “Create directory for solution”; 

4. Selecione o local de sua preferência para salvar seu novo projeto através do campo “Location” e do botão 

“Browse...”; 

5. Clique no botão “OK” para criar novo projeto. 

Após concluído os passos 1 à 5, o Visual Studio terá criado uma pasta com o nome definido para armazenar os arquivos 

referentes a sua aplicação, um arquivo Web.config, para configurações. 



 

 

ETAPA 2: Inserindo e configurando um template (Master Page) 

 

NOTA: Nesta etapa, vamos iniciar excluindo a página Default.aspx que o software nos criou para criar nossa Master Page, 

configurá-la e criar novos WebForms que herdem as características do template criado. 

6. Agora, clicando com o botão direito sobre o nome do projeto, no Solution Explorer, selecione Add > New Item... 

(Figura 5) para adicionar um template Master Page. Na janela de dialogo aberta, busque o tipo de arquivo Master 

Page, altere o nome para Padrao.Master (Figura 6) e clique OK; 

   
Figura 3 

 
Figura 4      

O arquivo que foi criado com o passo anterior funciona como um template que pode ser herdado por outras Páginas, 

preservando sua aparência. Um arquivo .Master é semelhante a um WebForm comum, é constituído de códigos HTML e 

componentes do Asp.Net (Figura 5). Apenas algumas diferenças merecem ser exaltadas: A diretiva principal de um 

template é declarada por @Master, em substituição do @Page tradicional nos WebForms e no código de um arquivo 

.Master possui um componente do Asp.Net especial, o ContentPlaceHolder, que funciona como um div, delimitando um 

área, área esta passível à alterações a partir de um WebForm qualquer que herde este template. 



 

 

 
Figura 5 

7. Vá para o modo Design do template Padrao.Master e insira um tabela com três linhas e três colunas (Figura 6); 

 
Figura 6 

8. Clique sobre o componente ContentPlaceHolder do seu template e arraste até a segunda linha, segunda coluna, e 

solte (Figura 7); 

 

 
Figura 7 



 

 

9. Clique sobre o div que sobrou, após levar o ContentPalceHolder para o interior do componente HTML Table e 

aperte a tecla delete do teclado (Figura 8); 

 
Figura 8 

10. Seleciona todas as células da primeira linha da tabela e clique com o botão direito sobre elas para selecionar a 

opção Modify > Merge Cells (Figura 9) no menu suspenso para mesclar as células da primeira linha; 

 
Figura 9 

11. Clique sobre o nome do projeto, no Solution Explorer, com o botão direito e selecione Add > New Folder (Figura 

10) e em seguida renomeie a pasta criada para “Estilos” (Figura 11); 

                                   
Figura 10                                                                                                      Figura 11                                           .                                                   



 

 

12. Repita o procedimento anterior para adicionar uma nova pasta. Renomeie esta como “Imagens”; 

13. Clique sobre a pasta “Imagens”, no Solution Explorer, com o botão direito e selecione, no menu suspenso, a opção 

Add > Existing Item... (Figura 12) e procure uma imagem (Figura 13), a sua preferência, para servir como cabeçalho 

do seu site; 

      
Figura 12                                                                 Figura 13                                                               Figura 14               . 

Perceba que após apertar OK a imagem é automaticamente copiada para a pasta do seu projeto e passa a aparecer 

no Solution Explorer entre os itens integrantes da sua aplicação (Figura 14); 

14. Insira um componente do tipo Image na primeira linha da sua tabela, altere a propriedade ID deste para imgHeader 

e configure o caminho da propriedade ImageUrl para a imagem que foi inserida no seu projeto com o 

procedimento anterior; 

 
Figura 15 

15. Repita o procedimento 9 com as três células da última linha para mesclá-las de tal forma; 



 

 

16. Escreva alguma informação na linha mesclada para servir de rodapé do site; 

 
Figura 16 

17. Agora vamos criar uma folha de estilo css para personalizar o template. Iremos lançá-la na pasta “Estilos”, a qual 

criamos para salvar tudo relativo à personalização do layout. Para isso, clique sobre a pasta indicada, no Solution 

Explorer, com o botão direito e selecione a opção Add > New Item... (Figura 17) e busque o tipo de arquivo Style 

Sheet (folha de estilo), altere o nome para “estilo1.css” e pressione o OK (Figura 18); 

   
Figura 17                                                                                                    Figura 18                                                                    . 

18. Adicione uma nova imagem ao seu projeto para ser usada como plano de fundo do site (reveja o procedimento 

de número 13);  



 

 

19. Foi criada uma folha de estilos semi-iniciada que agora iremos configurá-la de acordo com a imagem abaixo; 

 
Figura 19 

20. Salve todos os arquivos selecionando File > Save All ou através do uso combinado das teclas Ctrl + Shift + S; 

21. Siga ao modo Source do template e insira a linha de código em destaque na figura abaixo. Esta linha irá fazer uma 

conexão entre o template com o arquivo css informado; 

 
Figura 20 



 

 

22. Agora é preciso informar na tag body qual classe css da folha de estilos que você relacionou que irá personalizá-la 

(Figura 21); 

 
Figura 21 

23. Retorne ao modo de Design para ajustar do melhor modo possível a largura da tabela (Figura 22); 

 
Figura 22 



 

 

24. Altere o valor do atributo id da tag form para “container”; 

25. Agora clique sobre o nome do projeto, no Solution Explorer, e selecione Add > New Item... (Figura 23);  

 
Figura 23 

26. Na janela “Add New Item” busque a opção Web Form using Master Page, altere o nome para Default.aspx e clique 

OK (Figura 24); 

 
Figura 24 

27. Agora, na janela “Select a Master Page”, selecione o template que o novo WebForm irá herdar (Figura 25); 

 
Figura 25 



 

 

28. Crie três pastas (botão direito sobre nome do projeto, Add > New Folder) e em cada uma delas crie dois Web 

Content Form (procedimentos 24 ao 26), nomeando-os conforme esquema abaixo; 

 AEmpresa 

o QuemSomos.aspx 

o Servicos.aspx 

 CDS 

o Catalogo.aspx 

o Anunciar.aspx 

 DVDS 

o Catalogo.aspx 

o Anunciar.aspx 

 

 

 

 

 

ETAPA 3: Criando um XML para gerenciar a navegação entre as páginas (Site Map) 

 

NOTA: Nesta etapa, vamos criar um arquivo do tipo Site Map. Ele é um arquivo XML comum que é utilizado para gerenciar 

a navegação entre páginas Asp.Net por alguns componentes .Net. 

29. Vamos incluir no projeto um componente Site Map. Clique sobre o nome do projeto, no Solution Explorer, e 

selecione Add > New Item... (Figura 26) E na janela a seguir selecione o componente Site Map (Figura 27), 

mantendo o nome Web.sitemap; 

         
Figura 26                                                                                                     Figura 27                                                                 . 

30. O Visual Studio criou um arquivo XML que contém tags especiais (Figura 28) que são utilizadas por alguns 

componentes Asp.Net para organizar o site. Devemos modificar o código XML inicial de tal modo que esteja de 

acordo com nossas necessidades, conforme listado na listagem a seguir; 

 

 
Figura 28 



 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" > 

  <siteMapNode url="~/Default.aspx" title="Inicio"  description=""> 

    <siteMapNode url="" title="A Empresa"  description=""> 

      <siteMapNode url="~/AEmpresa/QuemSomos.aspx" title="Quem Somos"  

description="Informações sobre a empresa" /> 

      <siteMapNode url="~/AEmpresa/Servicos.aspx" title="Serviços"  

description="Informações sobre nossa área de atuação" /> 

    </siteMapNode> 

    <siteMapNode url="" title="CDS"  description=""> 

      <siteMapNode url="~/CDS/Catalogo.aspx" title="Catálogo"  

description="Informações sobre o catálogo de CDs" /> 

      <siteMapNode url="~/CDS/Alugar.aspx" title="Como alugar"  

description="Informações sobre como alugar CDs" /> 

    </siteMapNode> 

    <siteMapNode url="" title="DVDS"  description=""> 

      <siteMapNode url="~/DVDS/Catalogo.aspx" title="Catálogo"  

description="Informações sobre o catálogo de DVDs" /> 

      <siteMapNode url="~/DVDS/Alugar.aspx" title="Como alugar"  

description="Informações sobre como alugar DVDs" /> 

    </siteMapNode> 

  </siteMapNode> 

</siteMap> 

ETAPA 4: Trabalhando com componentes de navegação entre as páginas (Site Map) 

 

NOTA: Nesta etapa, vamos explorar os componentes .Net de navegação entre páginas, que estão localizados, na palheta 

de ferramentas (ToolBox) na região denominada por Navigation. 

31. Volte ao template Padrao.Master e insira, após o componente Image um componente SiteMapPath, localizado na 

aba Navigation da ToolBox; 

 
Figura 29 



 

 

32. É possível personalizar o componente SiteMapPath que você inseriu fazendo uso de alguns modelos pré-prontos 

deste componentes. Para isto clique nele de modo a acessar sua smart tag e selecione a opção Auto Format... na 

janela SiteMapPath Tasks (Figura 30); 

 
Figura 30 

33. Selecione o segundo modelo, o Colorful, e clique OK (Figura 31); 

 
Figura 31 

34. A seguir vamos incluir um componente Menu na primeira célula da segunda linha, abaixo do componente 

SiteMapPath, que também está localizado na aba Navigation do ToolBox; 

 
Figura 32 



 

 

35. Na janela Menu Tasks selecione Auto Format... (Figura 32) e escolha o modelo Colorful na janela seguinte, depois 

encerre com OK (Figura 33); 

 
Figura 33 

36. A seguir, selecione o componente Menu e no Menu Tasks, na opção Choose Data Source, selecione <New data 

source> (Figura 34) e, na janela Data Source Configuration Wizard, selecione o componente Site Map aceitando ID 

padrão para identificar o data source (Figura 35). Clique em “OK”; 

          
Figura 34                                                                                                 Figura 35                                                               . 

37. Ainda no Menu Tasks altere a propriedade Views do componente Menu para Dynamic (Figura 36); 

 
Figura 36 

Uma das características do menu dinâmico é o intervalo de tempo que ele leva para desaparecer. Este valor é configurado 

em milissegundos através da propriedade DisapperAfter. Esta configuração pode ser feita diretamente na janela 

Properties do controle ou via código. O tempo padrão é 500 milissegundos. Se esta propriedade for definida com o valor 

0 , quando o mouse sair da opção os itens irão desaparecer imediatamente. Se o valor for definido como -1 faz com que 

as opções sejam sempre exibidas.   



 

 

38. Altere o valor da propriedade DisapperAfter para 1000 milissegundos (Figura 39); 

 
Figura 37 

39. Altere o valor da propriedade StaticDisplayLevels para 2; 

40. Execute seu projeto (Debug > Start Debugging); 

41. Altere o valor da propriedade Orientation para Horizontal e execute novamente seu projeto; 

42. Altere o valor da propriedade StaticDisplayLevels para 1; 

43. Insira um componente TreeView, que também encontra-se na aba Navigation da ToolBox, abaixo do componente 

Menu (Figura 38); 

 
Figura 38 

44. A seguir, selecione o componente TreeView inserido e no TreeView Tasks, na opção Choose Data Source, 

selecione o data source criado, o SiteMapDataSource1 (Figura 39); 

 
Figura 39 



 

 

45. Aplique o modelo padrão Arrows no componente TreeView (Figura 41), através da opção Auto Format... em sua 

smart tag (Figura 40); 

         
Figura 40                                                                                                  Figura 41                                                           . 

46. Adicione algum conteúdo em texto em cada umas das páginas que foram criadas nesse projeto, de maneira a 

identificar cada uma delas; 

47. Altere a propriedade Title das páginas para que fique igual ao nome de aparição no Site Map; 

48. Por fim, execute seu projeto (Debug > Start Debugging) e valide sua aplicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste tutorial exploramos os recursos de navegação e interação do Asp.Net. Vimos todos os controles que o Asp.Net nos 
fornece, bem como automizá-los usando uma fonte de dados XML. 
 
Com o Asp.Net não é preciso se preocupar em implementar e replicar controles de navegação para disponibilizar para o 
usuário final, uma hierarquia ou mapeamento do Web Site ou aplicação. Controles como o TreeView e o Menu podem ser 
facilmente usados e configurados pelo desenvolvedor, poupando tempo e permitindo que este se preocupe somente com 
as funcionalidades do projeto. 
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