
LAYOUT COM DIVS e 
CSS



Layout CSS

 O primeiro passo para construir um layout css é 
definir como será o design da página. O design de 
uma página pode ser feito em 
ferramentas(Fireworks, CorelDrawn, Photoshop) 
apropriadas pra criação de design de páginas WEB ou 
mesmo em uma folha de papel.



Layout CSS

 Em nosso exemplo construiremos um layout 3 colunas.



Layout CSS

 A estrutura HTML para definir as seções do layout 
consistirá de divs e para cada div será definida regras 
CSS para posiciona-las.

<div id="containerGeral"> 

<div id="cabecalho"> </div>

<div id="menu"> </div>

<div id="le"> </div>

<div id="centro"> </div>

<div id="ld"> </div>

<div id="rodape"> </div>

</div>



Layout CSS

 O código do containerGeral e do cabeçalho ficará assim:

#containerGeral

{

position:relative;

width:800px;

height:auto;

border:1px solid #000;

margin:0 auto;

}

#cabecalho

{

width:800px;

height:130px;

background-color:#06F;

}



Layout CSS

 O containerGeral deverá ter uma regra de 
posicionamento. Usaremos o posicionamento do 
fluxo do documento, posicionamento relative. 

 A regra margin:0 auto; configurará a margem 
superior e inferior para o valor 0 e a esquerda e 
direita para automática, neste caso a página ficará 
centralizada.



Layout CSS

 O menu, rodapé e lateral esquerda ficará assim:

#menu,#rodape

{

width:800px;

height:30px;

background-color:#0F6;

}

#le

{

width:200px;

height:500px;

background-color:#F00;

}



Layout CSS

 O centro e a lateral direita possui a seguinte codificação 
CSS

#centro

{

width:400px;

height:500px;

background-color:#0FF;

position:absolute;

top:160px;

left:200px;

}

#ld

{

width:200px;

height:500px;

background-color:#630;

position:absolute;

top:160px;

left:600px;

}



Layout CSS

 Resultado:



Tags
semânticas –
HTML 5

 No exemplo mostrado no slide anterior, utilizamos 
<div> e uma ID específica para cada parte do 
layout.

 O HTML 5 oferece uma série de tags semânticas 
para cara região do site.

 Exemplos: <header>, <nav>, <section>, <footer>, 
<article>, etc.

 Um elemento <div id=“topo”> pode ser substituído 
por <header>.

 Um elemento <div id=“rodape”> pode ser 
substituído por <footer>


