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<table></table> 

As tabelas são definidas com a tag <table>. Uma tabela é dividida em linhas (com a tag 

<tr>
1), e cada linha é dividida em células de dados (com a tag <td>2). Uma célula de dados 

pode conter texto, imagens, listas, parágrafos, formulários, filetes horizontais, tabelas, etc. 

Como aparece no navegador: 

 

 

 
                                                
1
 TR = Table Row 

2
 TD = Table Data 



Exemplo simples de uma tabela: 

<table> <!—inicia nova tabela --> 

 

  <tr> <!—inicia nova linha --> 

     <td>coluna1 / linha1</td> <!—inicia nova coluna --> 

     <td>coluna2 / linha1</td> 

  </tr> 

 

  <tr>  

     <td>coluna1 / linha2</td> 

     <td>coluna2 / linha3</td> 

  </tr> 

 

</table> 

 

As Tabelas e o Atributo Border (Borda) 

Se você não especificar um atributo border a tabela será exibida sem qualquer borda. Às 

vezes isto pode ser útil, mas geralmente, você irá querer que as bordas sejam mostradas. 

Para exibir uma tabela com bordas, você usará o atributo border: 

<table border="1"> 

<tr> 

<td>linha 1, célula 1</td> 

<td>linha 1, célula 2</td> 

</tr> 

</table> 

 

 

Cabeçalhos em uma Tabela 

Os cabeçalhos em uma tabela são definidos com a tag <th>3. 

<table border="1"> 

<tr> 

 <th>Cabeçalho</th> 

 <th>Outro Cabeçalho</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>linha 1, célula 1</td> 

<td>linha 1, célula 2</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>linha 2, célula 1</td> 

<td>linha 2, célula 2</td> 

</tr> 

</table> 

                                                
3
 TH = Table Header 



 

Veja como fica uma tabela utilizando cabeçalhos: 

 

 

 

Título da Tabela 

Você pode dar um título para a tabela através da tag <caption>. 

<table border="1"> 

<caption>Tabela 1</caption> 

<tr> 

  <th>Cabeçalho</th> 

  <th>Outro Cabeçalho</th> 

</tr> 

 <tr> 

  <td>linha 1, célula 1</td> 

  <td>linha 1, célula 2</td> 

 </tr> 

</table> 

Veja como fica: 

 

 

Tabelas Aninhadas 

Você pode criar tabelas dentro de outras (aninhamento), assim como vimos nas listas: 

<table border="1"> 

<tr> 

  <td> 

   <p>Este é um parágrafo</p> 

   <p>Este é outro parágrafo</p> 

  </td> 

  <td>Esta célula contém uma tabela: 

   <table border="1"> 

   <tr> 

     <td>A</td> 

     <td>B</td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <td>C</td> 



     <td>D</td> 

   </tr> 

   </table> 

  </td> 

</tr> 

<tr> 

  <td>Esta célula contém uma lista: 

   <ul> 

    <li>maçãs</li> 

    <li>bananas</li> 

    <li>abacaxis</li> 

   </ul> 

  </td> 

  <td>Alô</td> 

</tr> 

</table> 

 

Ela é mostrada desta forma: 

 

 

PRINCIPAIS TAGS DE UMA TABELA 

Tag Descrição 

<table> Define uma tabela 

<th> Define um cabeçalho de tabela 

<tr> Define uma linha de tabela 

<td> Define uma célula de tabela 

<caption> Define um título de tabela 

<tbody> Define o corpo de uma tabela 

 

 



Atributos de Tabelas 

border 

Define a espessura da borda da tabela e suas células. Para que a tabela não apareça na 

tela, utilize o 0 (zero) no atributo. Recomenda-se sempre utilizar uma borda na etapa de 

criação, pois facilita ao programador. 

Exemplo: 

<table border=”5”>…</table> <!-- borda de tamanho 5 --> 

 

width 

Uso: <table width=”100%”>…</table> 

Você pode utilizar a largura proporcional (%) ou o número de pixels. Este atributo pode ser 

utilizado tanto na tag <table> como em <td>. 

OBS: Enquanto uma tabela com 100% de largura ocupar toda a largura da tela, uma tabela 

de tamanho 100 ocupará apenas 100 pixels. 

Exemplo: 

<table border="1"> 

<tr> 

<td width="100">100px</td> 

<td width="200">200px</td> 

<td width="300">300px</td> 

</tr> 

</table> 

 

Resultado: 

 

 

height 

Uso: <table height=”200”>…</table> 

A altura também pode ser controlada através do atributo height, porém com um diferencial: 

só pode ser utilizado na tag <table>. O uso em <td> não é encorajado, pois foge do padrão. 

colspan e rowspan 

Os atributos colspan e rowspan servem para expandir uma célula em mais de uma linha ou 

coluna. Note que no primeiro exemplo, as linhas 1 e 5 ocupam o lugar de duas colunas. Já 

no segundo exemplo, a primeira e segunda células ocupa o lugar de 3 linhas. 



     

 

Exemplo de código do primeiro exemplo: 

<table border=2> 

<tr><th colspan=2 bgcolor="#99ccff">production</th> </tr> 

<tr><td>raha mutisya</td><td>1493</td> </tr> 

<tr><td>shalom buraka</td><td>3829</td> </tr> 

<tr><td>brandy davis</td><td>0283</td> </tr> 

<tr><th colspan=2 bgcolor="#99ccff">sales</th> </tr> 

<tr><td>claire horne</td><td>4827</td> </tr> 

<tr><td>bruce eckel</td><td>7246</td> </tr> 

<tr><td>danny zeman</td><td>5689</td> </tr> 

</table> 

 

Exemplo de código do segundo exemplo: 

<table border=2 cellpadding=4> 

<tr> 

    <th rowspan=3 bgcolor="#99ccff">production</th> 

    <td>raha mutisya</td> <td>1493</td> 

</tr> 

<tr> 

    <td>shalom buraka</td> <td>3829</td>  

</tr> 

<tr> 

    <td>brandy davis</td> <td>0283</td> 

</tr> 

<tr> 

    <th rowspan=3 bgcolor="#99ccff">sales</th> 

    <td>claire horne</td> <td>4827</td> 

</tr> 

<tr> 

    <td>bruce eckel</td> <td>7246</td> 

</tr> 

<tr> 

    <td>danny zeman</td> <td>5689</td> 

</tr> 

</table> 

 



cellpadding 

Define a distância entre o conteúdo da célula e a borda da célula. 

cellspacing  

Define a distância entre as células. 

Um exemplo do uso de cellpadding e cellspacing encontra-se na figura a seguir. 

 

 

 

 

align (<table>) 

Por padrão, as tabelas são posicionadas no lado esquerdo da página, como se fosse um 

texto. Com o atributo align, você consegue posicionar a tabela de um lado da página e 

deixar o texto ou outros objetos paralelamente a elas. As configurações deste atributo 

podem ser: left, right ou center. 

Note que este atributo dentro da tag <table> e da <td> tem um comportamento diferente. 

Exemplo: 

<table border="1" align="left"> 

  <tr><td>Texto em uma tabela</td></tr> 

</table> 

 

align e valign (<td>) 

Usado dentro do <td>, definem a posição do seu conteúdo. O “align” alinha os textos na 

horizontal, ou seja: left, right, center e justify. O “valign” ajusta o texto no eixo vertical. As 

possíveis configurações do atributo podem ser: top, middle e bottom. 

Exemplo: 

<table border="1" height="200" width="200"> 

  <tr><td align="center" valign="top">Texto em uma tabela</td></tr> 

</table> 


