
Programação WEB I
Aula 04: HTML: Links, Áudio, Vídeo e Tabelas

CSS: Margin, Padding e Border



Parte 02: Css –
Border, Margin e 
Padding



Unidades de 
Medida

 Vários aspectos de um documento dependem da 
definição de uma medida de comprimento para 
serem aplicados. A espessura de uma borda, 
largura ou altura de um elemento são exemplos de 
medidas CSS.

 As unidades de medida de comprimento CSS 
referem-se a medidas na horizontal ou na vertical .

 As unidades de medida CSS podem ser classificadas 
em

 Absolutas

 Relativas



Unidades de 
Medida 
Absolutas

 Unidades absolutas são unidades de medida de 
comprimento definidas nos sistemas de medidas 
pela física , a citar centímetros, milímetros, 
polegadas, etc. 

 São indicadas para serem usadas quando as mídias 
de exibição são conhecidas. 

 Como um navegador apresenta um documento de 
acordo com as configurações do monitor do 
usuário, este tipo de medida é inviável já que o 
desenvolvedor não tem como saber 
antecipadamente ou controlar as configurações.



Unidades de 
Medida 
Absolutas

Exemplos de medidas absolutas 
são:

 in = polegada

 cm = centímetro

 mm = milímetro

 pt = ponto

div { margin: 2.5cm; } 

h4 { margin: 2mm; } 

p { font-size: 10pt; } 

.classe { padding: 3pt; } 

hr { width: 14pt; } 

h1 { margin: 1in; }



Unidades de 
Medida 
Relativa

 As unidades de medida são aquelas que tomam 
como base um valor de referência e são mais 
apropriadas para ajustes de uso em diferentes tipos 
de mídia.

 As quatro unidades de medida relativa são:
 em = 1em é igual ao tamanho de fonte definido 

para o elemento em questão

 ex = 1ex é igual a altura da letra xis minúscula(x) da 
fonte definida

 px = ao dispositivo (midia) de exibição;

 %: ... a uma medida previamente definida.



Unidades de 
Medida 
Relativa

 Exemplos:

div { margin: 1.5em; } 

h4 { margin: 2ex; } 

p { font-size: 14px; } 

.classe { padding: 90%; }

h1 { line-height: 1.2em }

p { font-size: 10px }



Box Model

 Todo elemento HTML é uma "caixa" 
retangular a ser apresentada na tela com 
as estilizações determinadas pelas 
regras CSS. As caixas são empilhadas 
uma após a outra e constituídas de 
margens, bordas, espaçamentos e o 
conteúdo propriamente dito. 

 O box model é a especificação que 
define como o elemento e os seus 
atributos se relacionam entre si. 
Podemos dizer que o box model diz aos 
browsers que uma box tem de largura 
100 pixels e de altura 50 pixels, portanto 
terá de ser apresentada de acordo com 
estas especificações.



Box Model

 As CSS para montar o layout de um documento, 
consideram e tratam todos os elementos HTML 
como se fossem caixas (ou mais propriamente em 
duas dimensões: um retângulo) a serem exibidas 
em uma mídia visual (a tela do monitor ou uma 
folha de papel impressa por exemplo).

 As caixas são formatadas, estilizadas e dispostas 
pelas CSS segundo uma seqüência, na qual cada 
elemento HTML ocupa uma caixa.



Box Model

 Desta forma, cabeçalhos (<h1>,<h2>,<h3>..), 
parágrafos (<p>), listas (<ul>, <ol>), formulários 
(<form>), divisões (<div>), e em fim qualquer 
elemento HTML (tag) é representado por uma 
caixa. Podemos então dizer que a caixa assim como 
foi definida é a unidade básica de formatação 
CSS. 

 As caixas podem conter ou estar contidas dentro de 
outras caixas. 



Box Model

 As caixas CSS são constituídas por 04 (quatro) áreas 
retangulares, que se desenvolvem de dentro para 
fora, na ordem listada abaixo:

1. conteúdo;

2. espaçamentos (padding);

3. bordas (border);

4. margens (margin).



Box Model



Box Model

 Uma box é constituída por partes distintas:
 A margin é invisível, não possui cor de fundo e não 

esconde elementos. 

 A border permite visualizar os limites visíveis da 
box. 

 O padding define o espaço entre o conteúdo e o 
border. 

 A única parte visível da box apresentada na imagem 
seria o border, portanto toda a zona a tracejado não 
estaria visível.



Box Model

 Veja exemplo do código CSS de uma classe chamada 

.box

.box

{

width: 100px;

height: 50px;

border: 10px solid #ccc;

padding: 20px;

margin: 20px;

}

<p 

class="box">CONTEÚDO</p>



A 
propriedade 
margin

 A propriedade para margens, define um valor para 
espessura das margens dos elementos HTML.

 As propriedades para margens são as listadas abaixo:
 margin-top: define a margem superior;
 margin-right: define a margem direita;
 margin-bottom: define a margem inferior; 
 margin-left: define a margem esquerda;
 margin: maneira abreviada para todas as margens

 Os valores possíveis para as propriedades das margens 
são:

 auto: valor default da margem
 length: uma medida reconhecida pelas CSS (px, pt, em, 

cm, ...)
 %: porcentagem da largura do elemento pai



A 
propriedade 
margin

 Exemplos:

 São válidos valores negativos para margem, com o 
objetivo de sobrepor um elemento. É possível também 
declarar de forma única a ordem das margens:
superior, direita, inferior e esquerda. 

.box

{

margin-top: 20px;

margin-right: 30mm;

margin-bottom: 5pt;

margin-left: 3in;

}



A 
propriedade 
margin

 A propriedade margin admite a sintaxe abreviada, 
a qual consiste em declarar uma lista de valores 
separados por um espaço, conforme mostrado.

 Há quatro modos de se declarar abreviadamente as 
margens:

 margin: valor1 - as 4 margens terão valor1;

 margin: valor1 , valor2 - margem superior e 
inferior terão valor1 - margem direita e esquerda 
terão valor2

 margin: valor1 , valor2 , valor3 - margem superior 
terá valor1 - margem direita e esquerda terão 
valor2 - margem inferior terá valor3

 margin: valor1 , valor2 , valor3 , valor4 - margens 
superior, direita, inferior e esquerda nesta ordem.



A 
propriedade 
margin

 Exemplos da propriedade margin com a sintaxe 
abreviada: 

.box

{

margin: 20px /* margem de 20px nos quatro 

lados */

margin: 15px 10px /* margem superior e 

inferior de 15px e direita e esquerda de 10px 

*/

margin: 15px 5px 10px /* margem superior 5px, 

direita e esquerda 5px e inferior de 10px */

margin: 15px 5px 10px 20px /* margem superior 

5px, direita 5px, inferior 10px e esquerda de 

20px */

}



A 
propriedade 
padding

 A propriedade para espaçamentos, define um valor para 
os espaçamentos entre o conteúdo e as bordas dos 
elementos HTML.

 As propriedades para margens são as listadas abaixo:
 padding-top: define a espaçamento superior;
 padding-right: define a espaçamento direita;
 padding-bottom: define a espaçamento inferior; 
 padding-left: define a espaçamento esquerda;
 padding: maneira abreviada para todas os 

espaçamentos

 Os valores possíveis para as propriedades dos 
espaçamentos são:

 auto: valor default do espaçamento
 length: uma medida reconhecida pelas CSS (px, pt, 

em, cm, ...)
 %: porcentagem da largura do elemento pai



A 
propriedade 
padding

 Exemplos:

 A propriedade padding também admite a sintaxe 
abreviada, a qual consiste em declarar uma lista de valores 
separados por um espaço, conforme mostrado:

.box

{

padding-top: 20px;

padding-right: 30px;

padding-bottom: 5px;

padding-left: 10px;

}



A 
propriedade 
padding

 Há quatro modos de se declarar abreviadamente os 
espaçamentos:

 padding: valor1 - os 4 espaçamentos terão valor1;

 padding : valor1 , valor2 - espaçamento superior e 
inferior terão valor1 - espaçamento direita e 
esquerda terão valor2

 padding : valor1 , valor2 , valor3 - espaçamento 
superior terá valor1 - espaçamento direita e 
esquerda terão valor2 - espaçamento inferior terá 
valor3

 padding : valor1 , valor2 , valor3 , valor4 -
espaçamento superior, direita, inferior e esquerda 
nesta ordem.



A 
propriedade 
padding

 Exemplos da propriedade padding com a sintaxe 
abreviada: 

.box

{

padding: 20px /* espaçamento de 20px nos quatro 

lados */

padding : 15px 10px /* espaçamento superior e 

inferior de 15px e direita e esquerda de 10px 

*/

padding : 15px 5px 10px /* espaçamento superior 

5px, direita e esquerda 5px e inferior de 10px 

*/

padding : 15px 5px 10px 20px /* espaçamento 

superior 5px, direita 5px, inferior 10px e 

esquerda de 20px */

}



A 
propriedade 
border

 A propriedade border define a 
espessura, a cor e o estilo das bordas do 
box.

 As propriedades para as bordas são as 
listadas abaixo:

 border-width: espessura da borda

 border-style:  estilo da borda 

 border-color: cor da borda

 Cada uma destas três características da 
borda pode ser declarada 
separadamente para cada lado do box, 
conforme o slide a seguir:



A 
propriedade 
border

 Borda superior:

 border-top-width: espessura da borda superior 

 border-top-style: estilo da borda superior 

 border-top-color: cor da borda superior

 Borda direita:

 border-right-width: espessura da borda direita 

 border-right-style: estilo da borda direita 

 border-right-color: cor da borda direita 

 Borda inferior:

 border-bottom-width: espessura da borda inferior 

 border-bottom-style: estilo da borda inferior 

 border-bottom-color: cor da borda inferior 

 Borda esquerda:

 border-left-width: espessura da borda esquerda 

 border-left-style: estilo da borda esquerda 

 border-left-color: cor da borda esquerda



A 
propriedade 
border

 Podemos ainda abreviar a propriedade border da 
seguinte forma:

 border-top: maneira abreviada para todas as 
propriedades da borda superior 

 border-right: maneira abreviada para todas as 
propriedades da borda direita

 border-bottom: maneira abreviada para todas as 
propriedades da borda inferior 

 border-left: maneira abreviada para todas as 
propriedades da borda esquerda

 border: maneira abreviada para todas as quatro 
bordas



A 
propriedade 
border

 Os valores possíveis para a propriedade 
border são:

 color:
 código hexadecimal: #FFFFFF
 código rgb: rgb(255,235,0)
 nome da cor: red, blue, green...etc

 width:
 thin: borda fina
 medium: borda média
 thick: borda grossa
 length: uma medida reconhecida pelas 

CSS (px, pt, em, cm, ...) 



A 
propriedade 
border

 Podemos aplicar oito 
estilos(style) para bordas ou 

declarar o valor none para 

definir a ausência de bordas.

 O estilo de cada uma é 
apresentado na imagem ao 
lado.



A 
propriedade 
border

 Exemplos da propriedade border:

p { 

border-style: solid;

border-bottom-style: dashed;

border-color:#00FF33

border-top-color:#FF00BB 

border-bottom-width: 10px; 

border-top-width: 0px; border-right-width: 

0px; 

border-left-width: 0px; 

} 



A 
propriedade 
border

 Podemos declarar todas as três propriedades das 
bordas em uma regra única. A sintaxe geral é:

 Exemplo:

p { border: thick groove #FF0033 }

border: size style color



Estilização 
de 
Cabeçalhos

 Os cabeçalhos tem a função estrutural de 
fornecer uma breve descrição do tópico ou 
seção que se segue. Estão previstos os 
elementos h1 até h6, que se destinam a 
marcar seis níveis de cabeçalho,

 Estilizar o elemento cabeçalho tem sido 
uma prática amplamente empregada na 
construção de sites.



Efeitos com 
bordas

h1

{

border-bottom-style:solid;

border-bottom-width:1px;

border-bottom-color:#009966;

}

 Borda Simples:



Efeitos com 
bordas

 Borda Dupla

h1

{

border-bottom-style:solid;

border-bottom-width:1px;

border-bottom-color:#009966;

border-top-style:solid;

border-top-width:1px;

border-top-color:#009966;

}



Efeitos com 
bordas

 Borda dupla e fundo:

h1

{

border-bottom-style:solid;

border-bottom-width:1px;

border-bottom-color:#009966;

border-top-style:solid;

border-top-width:1px;

border-top-color:#009966;

}



Efeitos com 
bordas

 Bordas com espessuras diferentes e fundo:

h1

{

background-color:#CCCCCC;

border-bottom-style:solid;

border-bottom-width:2px;

border-bottom-color:#009966;

border-left-style:solid;

border-left-width:10px;

border-left-color:#009966;

}



Efeitos com 
bordas

 Bordas com estilos diferentes e fundo:

h1

{

background-color:#CCCCCC;

border-bottom-style:solid;

border-bottom-width:2px;

border-bottom-color:#009966;

border-top-style:dotted;

border-top-width:2px;

border-top-color:#009966;

}



Efeitos com 
bordas

 Bordas com imagem de fundo:

h3

{

border-bottom-style:solid;

border-bottom-width:2px;

border-bottom-color:#999999;

padding-left:25px;

background-image:url(square_arrow.gif);

background-repeat:no-repeat;

}



Efeitos com 
bordas

 Bordas personalizadas:

h2

{

background-position:left bottom;

background-image:url(estrela.png);

background-repeat:repeat-x;

padding-bottom:15px;

}



Bordas com 
cantos 
arredondados

 A propriedade border-radius disponibilizada na 
versão CSS 3 permite criar bordas arredondadas.

 Como exemplo usaremos uma Div e configuramos o 
código Css para apresentação da borda.

<div id="bordasArredondadas">

#bordasArredondadas

{

width:400px;

height:150px;

background-color:#09F;

border-radius:10px;

}



Bordas com 
cantos 
arredondados

 Assim como as propriedades margin, padding e 
border, é possível definir valores diferentes para 
cada canto:

 border-radius-topleft: para o canto superior 
esquerdo

 border-radius-topright: para o canto superior 
direito

 border-radius-bottomright: para o canto inferior 
direito

 border-radius-bottomleft: para o canto inferior 
esquerdo



Bordas com 
cantos 
arredondados

 As bordas arredondadas não ficam restritas ao 
elemento Div, elas podem ser usadas em botões, 
campos de formulário, parágrafos, caixas de 
destaque em uma página de textos, entre outros. 



Bordas em 
tabelas

 As propriedades estudadas também podem ser 
empregas para estilização de tabelas:

table

{

border-style:solid;

border-color:#0066FF;

border-width:2px;

}

tr td,tr th

{

border-style:solid;

border-color:#0099FF;

border-width:1px;

}



Nas 
próximas 
aulas

 Atividades práticas

 Estilização de textos

 Estilização de listas

 Pseudo-elementos


