
Título:    Alinhamento   Central   com   CSS 

Descrição: Neste artigo serão mostrados os atributos e recursos necessários para           

alinhamentos   de   elementos   inscritos   no   HTML,   que   no   caso   é   o   CSS. 
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Motivação 
CSS é uma linguagem usada para definir o layout, que deixa mais elegante e atrativo o                

seu site para as pessoas que o visitam, e um dos recursos que podemos usar para isso é                  

a centralização de elementos, e há muitas formas que podemos usar para fazer isso, com               

as propriedades que iremos estudar agora:  Text-Align ,  Margin ,  Vertical-align e          

Display. 

 

Exemplo   1:   Usando   TEXT-ALIGN 
Text Align é um propriedade em css que tem por finalidade centralizar os títulos              

ou   parágrafos   de   um   texto.   Veja   possíveis   valores   para   o   text   align: 

● left    –   Alinhamento   do   texto   a   esquerda 

● right    -   Alinhamento   do   texto   a   direita 

● justify    –   Alinhamento   da   esquerda   à   direita   da   div   ou   Box 

● center    –   Alinhamento   de   texto   ao   centro    

● auto    –   Centraliza   o   elemento   horizontalmente   dentro   do   container 

 

Vamos   ver   como   fica   no   código   HTML   e   CSS   na    Listagem   1    abaixo: 

 

[code] 

01   <!   DOCTYPE   html> 

02   <html> 

03   <head> 

04   <title>TEXT-ALIGN</title> 

05   <head> 

06   <body> 

07   <h1   id=   “centro”   >ESSE   LINHA   VAI   FICAR   NO   CENTRO</h1> 

08   <h1   id=   “direita”   >ESSE   LINHA   VAI   FICAR   NA   DIREITA</h1> 

09   <h1   id=   “esquerda”   >ESSE   LINHA   VAI   FICAR   NA   ESQUERDA</h1> 

10   <style> 

11   #centro{ 

12   text-align:center; 

13   #direita{ 



14   text-align:right; 

15   } 

16   #esquerda{ 

17   text-align:left; 

18   } 

19   </style> 

20   </body> 

21   </html> 

[/code] 

Listagem   1 :   Código   HTML   e   CSS   usando   o   text-align 

● Nas   linhas   7-9   estão   os   elementos   que   queremos   alinhar   centralmente,   na 

direita   e   esquerda. 

● Na   linha   12:   Usamos   o   text-align:   center   para   ser   feito   essa   definição   ao   centro 

● Na   linha   14:   Definimos   o   texto   na   direita 

● Na   linha   17:   O   texto   vai   ficar   na   esquerda 

. 

E   o   resultado   é   a    Figura   1    abaixo: 

 

Figura   1.    Resultado   no   navegador   do   uso   de   text-align   em   CSS 

 

Exemplo   2:   Usando   MARGIN   para   alinhar   um   elemento 

 
A propriedade Margin pode ser usada para alinhar um elemento ao meio, como por              

exemplo: um botão, e podendo ainda sobrepor uma margem ao seu elemento. E se              

porventura eu deixar de usar essa propriedade, na estruturação dos elementos para            

alinhamento? Visto que text align só pode ser usada para alinhar textos, margin é um               

boa opção para fazer isso e com essa propriedade vamos definir as quatro posições em               

um   elemento,   que   são   elas: 

 

● top    –   Margem   superior 

● bottom    –   Margem   inferior 

● left    –   Margem   esquerda 

● right    –   Margem   direita 



 

 

Observe   a    Figura   2 : 

 

 

Figura   2.    Representação   da   Margin   do   navegador 

 

Podemos declarar essa propriedade através dos quatros valores seguindo a ordem           

especificamente: top, right, bottom e left ou da forma abreviada usando MARGIN, veja os              

exemplo   abaixo: 

● Usando   margin   com   valor   especificado:   TOP 

[code] 

p   { 

margin-top:100px; 

} 

[/code] 

 

● Usando   margin   abreviada   com   os   quatros   valores 

[code] 

01   <!   DOCTYPE   html> 

02   <html> 

03   <head> 

04   <title>MARGIN</title> 

05   <head> 

06   <body> 

07   <button   id="botao"onclick="">BOTAO</button> 

08   <style> 

09   #botao{ 

10   margin:0px   0px   0px   480px; 



11   } 

12   </style> 

13   </body> 

14   </html> 

[/code] 

Listagem   2:    Código   HTML   e   CSS   inserido   um   botão   e   depois   alinhando   ele 

● Na   linha   7   temos   o   botão   e   vamos   alinhar   ele   com   CSS 

● Na   linha   10   está   a   forma   abreviada   com   os   quatros   valores 

● Pra   você   entender   melhor   observe   a    Figura   2    abaixo: 

 

 

 

Figura   3:    Representação   abstrata   do   uso   de   MARGIN   em   CSS 

Obs. Podemos usar qualquer medida para definir o tamanho da Margin: (Em px,%, em e               

etc). 

 

Então como pode ser feita para saber a posição da Margin para alinhar um elemento?               

Digamos que a largura do site seja 960px, e um elemento tem que ser alinhado ao meio,                 

é só pegar a metade de 960px, que é 480 e definir a largura do botão como suposição                  

80px e subtrair 480 com 80 do botão ficando a margin com 400px, por exemplo: margin:                

0px   0px   0px   400px   definindo   a   posição   esquerda   como   480px. 

 

Exemplo   3:   Usando   VERTICAL-ALIGN   para   centralizar 
 

O CSS3 favorece possibilidades para definir elementos de forma centralizada na           

vertical, ou seja se text align centraliza um texto ao centro em uma linha o vertical align                 

centraliza   um   elemento   na   vertical,   foi   alistado   abaixo   esse   valor: 

● middle    –Alinha   ao   meio   o   elemento 



 

O uso do vertical-align é muito interessante para as propriedades em HTML do             

tipo   table(tabela),img(imagem),   span   e   etc.   Vamos   ver   um   exemplo   na    Listagem   3    : 

 

[code] 

01   <!DOCTYPE   html> 

02   <html> 

03   <head> 

04   <title>VERTICAL-ALIGN</title> 

05   </head> 

06   <body> 

07   <div   class="middle"> 

08   <h2>MIDDLE</h2> 

09   <img   src="aq.jpg"> 

10   <img   src="qa.jpg"> 

11   <img   src="aa.jpg"> 

12   </div> 

13   <style> 

14   .middle   >*{ 

15   vertical-align:middle; 

16   } 

17   </style> 

18   </body> 

19   </html> 

[/code] 

Listagem   3:    Código   em   HTML 

● Nas   linhas   9   a   11   inserimos   3   imagens  

● Na   linha   15   definimos   o   vertical   align   e   já   na   linha   14   usamos   um seletor em  

CSS   (*),   de   modo   que   a   terceira   imagem   fique   alinhada junto com as outras duas     

imagens,   visto   que   a   terceira   é   a   menor   de todas. E o resultado será que a       

Figura   3    ficará   alinhada   verticalmente   no   meio   observe: 

 



 

Figura   4:    Resultado   no   Navegador   da   terceira   imagem   centralizada   em   relação   às   outras 

 

Exemplo   4:   Usando   DISPLAY 
 

Essa é umas das mais importantes propriedades dessa linguagem; pois ela define a             

organização dos slots, ou seja, onde seu elemento ficará. Vamos aprender o principal             

elemento   para   centralização   usando   a   propriedade   DISPLAY: 

● FLEX –    É   o   valor   do   tipo   bloco   e   se   comporta   de   acordo   com   modelo   flexbox. 

Os elementos inseridos no FLEXBOX terão suas dimensões reguladas de          

acordo com seu tamanho, porém podemos alinhar os elementos dentro dele           

usando   align-items:center.  

Infelizmente essa propriedade é interpretada diferente em cada navegador, devido novas           

especificações. 

 

Vamos   ver   agora   exemplo   desse   valor   na    Listagem   4 . 

[code] 

01   <!DOCTYPE   html> 

02   <html> 

03   <head> 

04   <title>DISPLAY</title> 

05   </head>  

06   <body> 

07   <div   class="flex-box">  

08   <div   class="elemento_1">USANDO   FLEX</div> 

09   <div   class="elemento_2">USANDO   FLEX</div> 

10   <div   class="elemento_3">USANDO   FLEX</div> 

11   <div> 

12   <style> 

13   .flex-box{ 

14   background-color:blue; 



15   display:-webkit-flex; 

16   height:250px; 

17   width:320px; 

18   } 

19   .elemento_1{ 

20   background-color:red; 

21   } 

22   .elemento_2{ 

23   background-color:orange; 

24   } 

25   .elemento_3{ 

26   background-color:brown; 

27   } 

28   </style> 

29   </body> 

30   </html> 

[/code] 

Listagem   4:    Código   HTML   e   CSS   usando   flex 

● Na   linha   6    definimos   o   flex-box,   será   ele   que   vai   conter   os   elementos 

● Nas   linhas   7-9    definimos   os   elementos   que   serão   inseridos   no   flex-box 

● Na   linha   12    especificamos   no   CSS   o   flex-box 

● Na linha 14:  Usamos webkit-flex-, o prefixo webkit é usado para ser interpretado             

no Google Chrome, existe o prefixo –moz- para mozila. O flex nessa linha será              

responsável   por   alinhar   os   elementos   dentro   flex-box.  

● Na   linha   18-26    são os   elementos   inseridos   no   flex-box. 

 

O   resultado   do   código   da    Listagem   4    acima   está   na    Figura   5: 

 

Figura   5:    Resultado   no   navegador   com   do   uso   do   display-flex   com   as   divs   alinhadas 

 



Conclusão: 

 
Portanto neste artigo vimos como alinhar elementos ao centro e percebemos a facilidade             

que é estruturar seu site usando as propriedades estudadas, definindo seu           

posicionamento no site em relação às outros elementos e em relação ao próprio             

elemento. 


