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Introdução 
Este guia mostra como deixar seu arquivo do Microsoft Wordi em PDF pronto para upload no KDP. O guia foi 
projetado para dois tipos de autores: 

 

Básico Avançado 

Você deseja formatar seu livro com capa comum 
para que ele atenda às especificações básicas do 
KDP - com o mínimo de trabalho. Para obter 
estes resultados, siga todas as etapas no guia 
abaixo, exceto as marcadas como "Avançado". 

Você deseja formatar seu livro para que ele 
esteja de acordo com os padrões que muitos 
designers profissionais seguem. Você não se 
importa de gastar mais tempo para conseguir 
exatamente a aparência que deseja. Para obter 
estes resultados, siga todas as etapas no guia 
abaixo. 

 
Para obter os melhores resultados, siga as etapas abaixo na ordem apresentada. A página de ajuda Crie seu livro 
contém vídeos para mostrar como as instruções serão exibidas na tela.  Além disso, remova qualquer 
formatação que você tiver feito. Este guia funciona melhor para arquivos não formatados. As informações são 
específicas para a versão 2016 do Word, porém, para a maior parte das versões, as etapas são semelhantes.  
 
Ao formatar seu manuscrito, lembre-se de que muitos dos elementos de design descritos abaixo são opcionais. 
Caso não tenha certeza sobre qual incluir, encontre livros com conteúdo semelhante ao seu para ter uma ideia 
do que os leitores esperam. Saiba mais sobre elementos de design do interior do livro com capa comum.  
 
Antes de começar… 
Há outros recursos para ajudar você a formatar seu livro: 
 

 Suplemento do Kindle Create. Uma ferramenta gratuita que formata seu livro enquanto você o escreve 
no Word. 

 Serviços profissionais. Consulte essa lista de designers que você pode contratar. 

Etapa 1: configurar o tamanho da página e as margens 
Ao final desta etapa, você terá definido as margens e o tamanho da página de acordo com as dimensões finais 
do livro, o número de páginas e se o livro tem sangria ou não.  

Principais termos 

https://kdp.amazon.com/help/topic/G202145400
https://kdp.amazon.com/help?topicId=GDDYZG2C7RVF5N9J
https://kdp.amazon.com/help/topic/G202140110
https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G201723120
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 Dimensões finais do livro. A largura e a altura 
do livro impresso. Você escolherá as dimensões 
finais no processo de configuração do livro com 
capa comum no KDP, mas você também precisa 
definir o tamanho da página no Microsoft Word 
antes de fazer o upload do seu livro. As 
dimensões finais mais comuns para livros com 
capa comum nos EUA são 15,24 x 22,86 cm, mas 
há várias opções. Caso não tenha certeza sobre 
qual tamanho escolher, encontre livros com 
conteúdo semelhante ao seu para ter uma ideia 
do que os leitores esperam. 

 Margens. O espaço entre o texto e as bordas da página. Cada página tem três margens externas 
(superior, inferior e lateral) e uma margem interna (também chamada de medianiz). Estes espaços 
ajudam a garantir que o texto não seja cortado durante a fabricação. Defina o tamanho da página 
antes de definir as margens. Por quê? O tamanho da margem depende do número de páginas. O 
tamanho da página e as margens também variam caso você tenha elementos com sangria. 

 Sangria. Seu livro tem elementos que se prolongam até a borda da página (consulte o exemplo 
nesta seção). É importante levar a sangria em consideração porque ela evitará que uma borda 

branca apareça quando o livro for cortado. Siga as instruções abaixo para a configuração de 
"sangria". 

 Sem sangria. Os elementos do seu livro estão dentro das margens. Siga as instruções abaixo para a 
configuração "sem sangria". 

Configurar o tamanho da página e as margens para livros sem sangria 

Configurar o tamanho da página  

1. Na guia Layout, no grupo Configuração de Página, clique em Tamanho e, em seguida, selecione Mais 
Tamanhos de Papel. Uma caixa de diálogo será aberta.  

2. Informe as dimensões finais do livro nos campos Largura e Altura.  
3. Na lista Aplicar a, selecione No documento inteiro e clique em OK. Isso redimensiona suas páginas e 

altera o número de páginas que você precisa saber para definir suas margens. 

Definir margens 

1. Na guia Layout, no grupo Configuração de Página, clique em Margens e, em seguida, selecione 
Margens Personalizadas. Uma caixa de diálogo será aberta.  

2. Na lista Várias páginas, selecione Margens espelho.  
3. Na lista Aplicar a, selecione No documento inteiro.  
4. Identifique os tamanhos das margens com base no número de páginas usando o gráfico no final desta 

etapa. 
5. Insira as margens Superior, Inferior, Interna e Externa com base no número de páginas do livro. Não 

insira um valor no campo Medianiz. Clique em OK.  

Configurar o tamanho da página e as margens para livros com sangria 

Configurar o tamanho da página 

1. Na guia Layout, no grupo Configuração de Página, clique em Tamanho e, em seguida, selecione Mais 
Tamanhos de Papel. Uma caixa de diálogo será aberta.  

Exemplo de sangria correta 
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2. Preencha os campos Altura e Largura das dimensões finais com a sangria adicionada. 
a. Adicione 3 mm à largura e 6 mm à altura. Por exemplo, se as dimensões finais do livro forem de 

15,24 x 22,86 cm, defina o tamanho da página para 15,54 x 23,46 cm. O Microsoft Word pode 
arredondar para 3 mm (de 0,125 para 0,13 pol.), não se preocupe. 

3. Na lista Aplicar a, selecione No documento inteiro e depois clique em OK. Isso redimensiona suas 
páginas e altera o número de páginas que você precisa saber para definir suas margens. 

Definir margens 

1. Na guia Layout, no grupo Configuração de Página, clique em Margens e, em seguida, selecione Margens 
Personalizadas. Uma caixa de diálogo será aberta.  

2. Na lista Várias páginas, selecione Margens espelho.  
3. Na lista Aplicar a, selecione No documento inteiro.  
4. Identifique os tamanhos das margens com base no número de páginas usando o gráfico no final desta 

etapa.  
5. Insira as margens Superior, Inferior, Interna e Externa com base no número de páginas do livro. Não 

insira um valor no campo Medianiz. Clique em OK. 

Dica: se o número de páginas mudar, volte e verifique a margem interna porque talvez ela também precise ser 
alterada. 

Encontre os tamanhos da margem 

Número de 
páginas 

Margens internas 
(medianiz) 

Margens externas (sem 
sangria) 

Margens externas (com 
sangria) 

24 a 150 
páginas 

9,6 mm (0,375 pol.) pelo menos 6,4 mm (0,25 
pol.) 

pelo menos 9,4 mm (0,375 
pol.) 

151 a 300 
páginas 

12,7 mm (0,5 pol.) pelo menos 6,4 mm (0,25 
pol.) 

pelo menos 9,4 mm (0,375 
pol.) 

301 a 500 
páginas 

15,9 mm (0,625 pol.) pelo menos 6,4 mm (0,25 
pol.) 

pelo menos 9,4 mm (0,375 
pol.) 

501 a 700 
páginas 

19,1 mm (0,75 pol.) pelo menos 6,4 mm (0,25 
pol.) 

pelo menos 9,4 mm (0,375 
pol.) 

701 a 828 
páginas 

22,3 mm (0,875 pol.) pelo menos 6,4 mm (0,25 
pol.) 

pelo menos 9,4 mm (0,375 
pol.) 

Etapa 2: modificar estilos para um visual personalizado 
Ao final desta etapa, você terá: 

 Modificado e aplicado o estilo Normal ao corpo do livro (tudo após os elementos pré-textuais). 

 Modificado o estilo Título 1 - tudo o que você deseja no Sumário que é criado automaticamente. 

Por que usar estilos? 

 Consistência. Os estilos no Word ajudam você a definir um estilo consistente que contém todas as 
instruções de fonte, cor da fonte, tamanho da fonte e espaçamento horizontal e vertical. Você pode 
usar os Estilos predefinidos no Microsoft Word ou modificar os Estilos para criar seu próprio visual. 
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 Tempo. Ao usar os estilos, você também economiza seu tempo porque você não precisará repetir cada 
etapa para cada parte do seu livro. Pense neles como atalhos. 

Assim que escolher o Estilo que deseja usar ou quais escolhas deseja fazer para criar seu próprio Estilo, você 
pode começar a modificar e criar Estilos.  

As seções a seguir descrevem como modificar os estilos Normal e Título 1. 

Modificar o estilo Normal para o corpo do livro 
O estilo Normal é usado para o corpo do texto do livro. Você selecionará o tamanho e o tipo da fonte, bem 
como o alinhamento de cada parágrafo, o espaçamento entre parágrafos e o recuo da primeira linha de cada 
parágrafo. Essas são escolhas de estilo opcionais. Você pode selecionar esses atributos de acordo com o gênero 
e o estilo de sua preferência.  

1. Na guia Página Inicial, clique com o botão direito do mouse no estilo Normal e selecione Modificar. 
2. Selecione a Fonte e o Tamanho da fonte nas listas. (Por exemplo, defina o Tamanho da fonte para 10 e 

selecione a fonte Garamond.) 
3. Clique na lista Formatar e selecione Parágrafo. Uma caixa de diálogo será aberta. 
4. Na caixa de diálogo:  

a. Em Geral, defina o Alinhamento para Justificado. 
b. Em Especial, defina o Recuo da primeira linha para 5 mm. 
c. Em Espaçamento, defina Antes e Depois para 0 e em Espaçamento entre linhas selecione 

Simples. 
d. Clique em OK. 

Aplicar o estilo Normal no corpo do livro  
1. Coloque o cursor antes do título do primeiro capítulo e, em seguida, mantenha as teclas SHIFT + PAGE 

DOWN pressionadas até que o cursor atinja o final do documento. 
2. Mantenha todo o texto selecionado. Na guia Página Inicial, na faixa Estilos, clique no estilo Normal. 

Dica: aplicar o estilo Normal em todo o conteúdo após os elementos pré-textuais garante que qualquer 
formatação oculta ou não intencional seja alterada.  

Definir o estilo Título 1 
1. Na guia Página Inicial, clique com o botão direito do mouse no estilo Título 1 e selecione Modificar. 

Uma caixa de diálogo será aberta. 
2. Selecione a Fonte, o Tamanho da fonte e a Cor e defina o alinhamento como Centralizar. (Por exemplo, 

selecione preto, Lucida Sans, 24 pt, centralizado.) 
3. Clique na lista Formatar e selecione Parágrafo. Uma caixa de diálogo será aberta. 
4. Em Especial, selecione (nenhum). 
5. Em Espaçamento, defina Antes e Depois para 60 pt para mover o título cerca de um terço para baixo na 

página e separá-lo do primeiro parágrafo. 
6. Clique em OK em ambos os diálogos abertos para salvar as alterações. 

Dica: se a fonte escolhida for grande (exemplo: Arial) ou pequena (exemplo: Times New Roman), o tamanho 
deve ser definido entre 9 e 12 pontos. A Amazon recomenda o tamanho 9 para fontes maiores e 12 para fontes 
menores. 
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Etapa 3: formatar capítulos  
Ao final desta etapa, você terá: 

 Adicionado quebras de seção após a página final dos elementos pré-textuais.  

 Adicionado quebras de seção no final de cada capítulo. 

 Aplicado o estilo Título 1 no título de cada capítulo. 

Por que isso é importante                                                                                        

 Quebras de seção. Para garantir que seu conteúdo 
comece na página correta, é necessário usar quebras 
de seção. As quebras de seção permitem que você 
altere a formatação de uma seção específica sem 
afetar o documento inteiro. Você adicionará uma 
quebra de seção entre os elementos pré-textuais e o 
corpo do livro para separar essas partes do livro. Você 
também usará quebras de seção para que a página de 
título de cada capítulo comece em sua própria página. 

 Títulos de capítulos. Enquanto você estiver fazendo as 
alterações em cada página de título dos capítulos, 
você também aplicará o estilo Título 1 no título de cada capítulo. Além da aparência consistente que o 
Título 1 proporcionará para todo o seu livro, o Título 1 cria tags no título do capítulo para que ele seja 
exibido no sumário (que será criado na Etapa 9). 

Inserir quebras de seção 
1. Coloque o cursor no final dos elementos pré-textuais. 
2. Na guia Layout, clique na lista Quebras e selecione Próxima Página. 
3. Repita a etapa anterior no final de cada capítulo.  

Aplicar o Título 1 nos títulos dos capítulos 
1. Selecione o título do primeiro capítulo. Na guia Página Inicial, na seção Estilos, clique em Título 1 para 

aplicar o estilo no título do capítulo.  
2. Repita a etapa anterior para o título de cada capítulo. 

Etapa 4: personalizar elementos pré-textuais 
Ao final desta etapa, você terá:  

 Adicionado páginas em branco para garantir que as páginas fiquem 
na posição correta. 

 Formatado cada página dos elementos pré-textuais e posicionado o 
texto.  

O que são elementos pré-textuais? 

Os elementos pré-textuais são as seções que vêm antes do primeiro capítulo. 
Alguns são opcionais, mas há uma ordem padrão. Abaixo há uma lista dos 
elementos que os leitores esperam ver na ordem adequada. Caso você não 
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tenha certeza sobre quais elementos incluir, procure livros com conteúdo semelhante ao seu. Saiba mais sobre 
os elementos pré-textuais. 

 Meia página de título – página à direita (requer uma página em branco depois) 

 Página de título, página à direita 

 Página de direitos autorais 

 Dedicatória – página à direita (requer uma página em branco depois) 

 Sumário com os números das páginas, página à direita (pode exigir uma página em branco depois, 
dependendo do número de páginas no Sumário) 

 Prefácio – página à direita (requer uma página em branco depois) 

Observação: páginas à direita são páginas ímpares em um livro impresso porque a primeira página está no 
lado direito do livro impresso aberto. A parte de trás da capa é a página à esquerda. 

Adicionar quebras de seção e páginas em branco 
1. Use quebras de seção para adicionar páginas em branco dentro dos elementos pré-textuais, conforme 

necessário para garantir que as páginas fiquem na posição correta. 
o Para inserir uma página em branco com uma quebra de seção:  

 Posicione o cursor na parte superior da página que virá após a nova página em branco. 
 Na guia Layout, clique na lista Quebras e selecione Próxima Página. 

2. Para criar uma página de espaço reservado para o sumário, adicione uma página em branco à direita 
imediatamente antes do Capítulo 1 e nomeie-a como Sumário.  

3. Antes de iniciar a aplicação de estilos, certifique-se de que você tenha adicionado quebras de seção 
entre as páginas dos seus elementos pré-textuais, conforme descrito na Etapa 3.  

Formatar páginas de elementos pré-textuais 

Formatar a meia página de título 

1. Selecione o texto do título. Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, selecione Centralizado.  
2. No grupo Fonte, selecione a Fonte, o Tamanho da fonte e a Cor. (Por exemplo, selecione preto, Lucida 

Sans, 32pt, centralizado.) 
3. No grupo Parágrafo, clique no inicializador da caixa de diálogo (pequena seta diagonal):  

 

o Em Especial, selecione (nenhum). 
o Em Espaçamento, defina Antes para 32 pt e Depois para 16 pt para mover o título do capítulo 

cerca de um terço para baixo na página e separá-lo do primeiro parágrafo. 

Clique em OK para salvar as alterações. 

Formatar a página de título 

1. Para formatar o título, repita as etapas em Formatar a meia página de título com as mesmas opções de 
fonte, tamanho, cor, alinhamento e espaçamento. 

2. Para formatar o subtítulo:  

https://kdp.amazon.com/help/topic/GDDYZG2C7RVF5N9J
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a. Escolha a mesma Fonte do seu título e, em seguida, selecione Itálico, um Tamanho de fonte 
menor (por exemplo: 24 pt) e alinhamento centralizado.   

b. No grupo Parágrafo, em Espaçamento, defina Antes e Depois para 16 pt. 
3. Para formatar o nome do autor: 

a. Escolha a mesma Fonte do subtítulo e selecione um Tamanho de fonte menor (por exemplo: 16 
pt) e alinhamento centralizado.  

b. No grupo Parágrafo, em Espaçamento, defina Antes para 16 pt e Depois para 0. 

Formatar a página de direitos autorais 

 Para formatar a página de direitos autorais, selecione todo o conteúdo dos direitos autorais. Na guia 
Página Inicial, no grupo Parágrafo, selecione Centralizado. Se você não tiver uma página de direitos 
autorais, use um modelo como este: 

Copyright © 2018 Nome do autor 

Todos os direitos reservados. 

ISBN-13: 

Dica: para criar o símbolo de direitos autorais, pressione as teclas CTRL+ALT+C. Se você escolher um ISBN do 
KDP, será seu ISBN-13. Se você tem um ISBN de 10 dígitos, altere "ISBN-13" para "ISBN". 

Formatar a dedicatória 

1. Para formatar a dedicatória, aplique Título 1 no título da dedicatória.  
2.  Selecione todo o conteúdo da dedicatória. Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, selecione 

Centralizado. 

Formatar o sumário 

Você vai adicionar e formatar o sumário na Etapa 9. 

Formatar as páginas de prefácio, agradecimentos e prólogo 

1. Aplique o Título 1 nos títulos dessas páginas.  
2. Aplicar o estilo Normal ao conteúdo dessas páginas.  

Dica: na Etapa 2, você modificou o Título 1 para os títulos de capítulos. Ao usar o estilo Título 1, tudo que estiver 
marcado com o Título 1 será adicionado no Sumário (Etapa 9). Use o Título 1 para quaisquer páginas de 
elementos pré-textuais que você quiser incluir no seu Sumário.  

Etapa 5: adicionar paginação 
Ao final desta etapa, você terá: 

 Adicionado números de páginas aos elementos pré-textuais. 

 Adicionado números de páginas ao corpo do livro. 

Os interiores de livros com capa comum têm números de páginas impressas, mas você pode adicionar alguns 
elementos de design quando aplicar a paginação, colocando diferentes estilos de paginação entre os elementos 
pré-textuais e o corpo do livro. Fazer isso ou não dependerá do tipo de livro que você deseja publicar. Caso você 
não tenha certeza se deve ou não usar diferentes estilos de paginação, encontre livros com conteúdo 
semelhante ao seu para ter uma ideia do que os leitores esperam. 

Para obter diferentes estilos de paginação, você precisa configurar seu arquivo usando quebras de seção. Para 
obter informações sobre como definir quebras de seção, consulte a Etapa 3.  
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Adicionar números de páginas aos elementos pré-textuais 
1. Vá para a primeira página dos elementos pré-textuais e clique duas vezes na parte inferior da página 

para ativar as Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé na guia Design. Clique em Número de Página e, em 
seguida, selecione Fim da Página e Número sem Formatação 2. 

2. Clique em Número de Página e selecione Formatar Números de Página.  
3. Na caixa de diálogo, altere Formato do número para algarismos romanos pequenos e defina Numeração 

da página para Continuar da seção anterior. 
4. Clique em OK. 
5. Para garantir a paginação consecutiva, repita esse processo para todas as páginas dos elementos pré-

textuais.  

Adicionar números de páginas ao corpo do livro 
1. Vá para a primeira página do Capítulo 1 e clique duas vezes na parte inferior da página para ativar as 

Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé na guia Design. Clique em Número de Página e, em seguida, 
selecione Fim da Página e Número sem Formatação 2. 

2. Clique em Número de Página e selecione Formatar Números de Página.  
3. Na caixa de diálogo, certifique-se de que o Formato do número seja 1, 2, 3 e defina a Numeração da 

página para Iniciar em 1. 
4. Clique em OK. 

Remover os números de páginas das páginas selecionadas dos elementos 
pré-textuais (avançado) 
A remoção dos números de páginas de determinadas páginas dos elementos pré-textuais é uma opção de 
design e requer mais habilidade e tempo no Microsoft Word.  

Ao final desta etapa, você terá: 

 Desvinculado rodapés entre elementos pré-textuais e o corpo do livro.  

 Removido números de páginas de determinadas páginas de elementos pré-textuais.  

Desvincular rodapés entre elementos pré-textuais e o corpo do livro  

Para impedir que ocorram mudanças de paginação no corpo do livro: 

1. Clique duas vezes na parte inferior da primeira página do Capítulo 1 para ativar as Ferramentas de 
Cabeçalho e Rodapé na guia Design. 

2. Com o cursor no rodapé, você verá a opção Vincular ao Anterior selecionada no grupo Navegação. 
Clique na opção Vincular ao Anterior para desmarcá-la.  
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Remover números de páginas de determinadas páginas de elementos pré-textuais (avançado) 

Para remover os números de páginas de determinadas páginas de elementos pré-textuais (por exemplo, página 
de título, meia página de título) para uma aparência mais profissional: 

1. Clique duas vezes na parte inferior da página para ativar as Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé na guia 
Design. 

2. No grupo Opções da guia Design, clique em Primeira Página Diferente. 

Dica: pode parecer confuso adicionar números de páginas individualmente e depois remover alguns. 
Recomendamos isso para que os números de páginas continuem na sequência caso não sejam exibidos.  

Corrigir problemas de numeração de página 

É possível que a paginação recomece com o número 1 no início de um capítulo ou seção. Para corrigir isso: 

1. Clique duas vezes na parte inferior de cada página onde a numeração recomeça para ativar as 
Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé na guia Design. Clique em Número de Página e depois selecione 
Formatar Números de Página.  

2. Na caixa de diálogo, defina Numeração da página para Continuar da seção anterior. 
3. Clique em OK. 

Etapa 6: adicionar cabeçalhos (avançado) 
Ao final desta etapa, você terá adicionado cabeçalhos em seu manuscrito. Alternar os cabeçalhos entre o título 
do livro e o nome do autor é uma prática de design de livro comum. Para colocar diferentes cabeçalhos para o 
conteúdo do livro e os elementos pré-textuais, você precisa configurar seu arquivo usando quebras de seção, 
conforme descrito na Etapa 3.  
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Aplicar o nome do autor e título nos cabeçalhos 
1. Vá para a primeira página do 

Capítulo 1 e clique duas vezes na 
parte superior da página para ativar 
as Ferramentas de Cabeçalho e 
Rodapé na guia Design.  

2. No grupo Navegação, clique em 
Vincular ao Anterior para 
desmarcá-la. (A opção Igual ao 
anterior não aparece mais no 
cabeçalho.) 

3. Em Ferramentas de Cabeçalho e 
Rodapé, na guia Design e no grupo 
Opções, clique na caixa de seleção 
ao lado de Diferentes em Páginas 
Pares e Ímpares. 

4. Repita esse processo na segunda página do Capítulo 1. Isso garante que os cabeçalhos não apareçam 
nos elementos pré-textuais.  

Observação: Se os números de páginas pares tiverem sido removidos do seu manuscrito, você pode 
adicioná-los novamente clicando duas vezes na parte inferior da página dois do Capítulo 1 para ativar as 
Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé na guia Design.  Clique em Número de Página e, em seguida, 
selecione Fim da Página e Número sem Formatação 2. 

5. Vá para a primeira página do Capítulo 1 e clique duas vezes na parte superior da página para ativar as 
Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé na guia Design. 

6. No grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em Cabeçalho e selecione Em Branco. 
7. Para adicionar o título do livro em todas as páginas ímpares, selecione o texto de espaço reservado e 

substitua-o pelo título do livro.  
8. Selecione o título do livro no cabeçalho. Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo e selecione 

Alinhamento Centralizado. 
9. Selecione o cabeçalho da página 2 e repita as etapas de 6 a 9 para adicionar o nome do autor nas 

páginas pares. 

Etapa 7: formatação adicional das páginas de título dos capítulos 
(avançado) 
Ao final desta etapa, você terá:                                                    

 Aplicado o estilo Primeiro Parágrafo no primeiro parágrafo 
de cada página de títulos dos capítulos. 

 Adicionado Letras Capitulares em cada primeiro parágrafo 
com a fonte, as linhas e o espaçamento personalizado 
selecionado.  

 Removido cabeçalhos e números de páginas de cada 
página de título dos capítulos. 

O estilo Primeiro Parágrafo aplica diferentes configurações no 
primeiro parágrafo de cada capítulo. Se quiser usar uma letra capitular, sugerimos que você crie um estilo de 
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Primeiro Parágrafo sem recuo para que a letra capitular fique alinhada ao parágrafo. Um estilo de Primeiro 
Parágrafo e letras capitulares dão um visual profissional à página de título do capítulo.  

Criar um estilo de primeiro parágrafo para páginas de título dos capítulos 
1. Na guia Página Inicial, no grupo Estilos, clique no inicializador da caixa de diálogo (pequena seta 

diagonal) para abrir as opções de Estilos. Clique no botão Novo Estilo no canto inferior esquerdo. 

 

 

2. Nomeie o novo estilo como Primeiro Parágrafo. Para Estilo baseado em, selecione Normal. 
3. Clique no botão Formatar e selecione Parágrafo. Defina o Recuo e o Espaçamento. (Por exemplo, defina 

Especial para Nenhum e Espaçamento antes par a54 pt.) 
4. Clique em OK. 

Aplicar os estilos de primeiro parágrafo e letra capitular 
1. Selecione o primeiro parágrafo do capítulo e aplique o estilo Primeiro Parágrafo. 
2. Para adicionar a letra capitular, mantenha o primeiro parágrafo selecionado e vá até a guia Inserir. Na 

seção Texto, clique no menu Letra Capitular e selecione Capitular. 
3. Para modificar a letra capitular, clique no menu Letra Capitular e selecione Opções de Letra Capitular 

para modificar a Fonte, a Altura da letra e a Distância do texto. (Por exemplo, Lucida Sans, Altura da 
letra: 3, Distância do texto: 1,2 mm.) 

4. Repita as etapas acima na página de título de cada capítulo. (Por exemplo, se você tiver 18 capítulos, 
repita essa etapa 18 vezes.)  
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Remover cabeçalhos e rodapés das páginas de título dos capítulos 
1. Clique duas vezes na parte superior da página de título do capítulo para ativar as Ferramentas de 

Cabeçalho e Rodapé na guia Design. 
2. No grupo Opções da guia Design, clique em Primeira Página Diferente. O cabeçalho e o rodapé 

desaparecem.  

Dica: talvez seja mais eficiente realizar as tarefas para a página de título de cada capítulo (aplicar o Título 1, 
primeiro parágrafo, letra capitular e remover cabeçalhos e rodapés) antes de mover para a próxima página de 
título de capítulo.  

Etapa 8: adicionar imagens (avançado) 
Ao final desta etapa, você terá: 

 Inserido fotos no seu manuscrito usando a função Imagens. 

 Escolha do designer: adicionado quadros usando Estilos de Imagem e posicionado a imagem. 

 Configurado as dimensões para o livro com ou sem sangria. 

Se quiser incluir imagens em seu livro, certifique-se de que elas sejam exibidas corretamente no arquivo final. 
Você também aprenderá a usar as Ferramentas de Imagem na guia Formatar no Microsoft Word para aplicar 
quadros. Antes de inserir imagens, certifique-se de que elas estão em alta resolução. Saiba mais sobre a 

formatação de imagens.  

Adicionar imagens no Microsoft Word 
1. Coloque o cursor antes do local onde a imagem deve ser exibida. 
2. Na guia Inserir, clique em Imagens e localize a imagem desejada. Clique em Inserir para adicionar a 

imagem. 
3. Defina o posicionamento da imagem para ter a disposição do texto ao redor dela. Isso permite que você 

reposicione a imagem na página. Para definir a disposição do texto, clique na imagem para abrir as 
Ferramentas de Imagem na guia Formatar, clique em Posição e, em seguida, selecione uma das opções 
em Com Disposição do Texto. 

4. Depois de aplicar a disposição do texto, você pode reposicionar a sua imagem. Para isso, basta arrastar e 
soltar. 

Aplicar um estilo a uma imagem 
1. Clique na imagem para abrir as Ferramentas de Imagem na guia Formatar. No grupo Estilos de Imagem, 

selecione um quadro para aplicar à imagem. 
2. Clique em Posição e passe o mouse sobre as opções para mostrar diferentes posições disponíveis para a 

imagem dentro do texto. 

Dimensionar imagens para livros sem sangria 
1. Clique com o botão direito do mouse na imagem e selecione Tamanho e Posição. 
2. No menu pop-up, confirme se a caixa de seleção ao lado de Fixar taxa de proporção está selecionada. 

Ajuste a altura ou a largura conforme desejado e clique em OK. 
3. Certifique-se de que a imagem esteja dentro de todas as quatro margens. Você pode ativar as Linhas de 

Grade para ver onde suas margens começam, indo até a guia Layout, clicando em Alinhar e 
selecionando Exibir Linhas de Grade. Se a imagem for ajustada para que fique perto das margens, faça 
algumas contas. Subtraia as margens interna e externa das dimensões finais para a largura e subtraia as 

https://kdp.amazon.com/help?topicId=G202169030
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margens superior e inferior das dimensões finais para altura. O tamanho da imagem não pode ser maior 
que:  

a. Largura da imagem (sem sangria) = Dimensões finais - Margem interna - Margem externa 
b. Altura da imagem (sem sangria) = Dimensões finais - Margem superior - Margem inferior 

Dimensionar imagens para sangria 
1. Para dimensionar uma imagem para sangria, clique com o botão direito do mouse na imagem e 

selecione Tamanho e Posição. No menu pop-up, confirme se a caixa de seleção ao lado de Bloquear 
taxa de proporção está marcada e, em seguida, ajuste a altura ou a largura conforme necessário para 
que a imagem sangre para a borda da página. Clique em OK. 

2. Para que a imagem sangre de lado a lado, defina a largura da imagem igual à largura das dimensões 
finais do livro, mais 3 mm. (Neste exemplo, dimensionamos a largura da imagem para 15,54 cm) 

3. Se você quiser que suas imagens sangrem de cima para baixo, defina a altura da imagem para 6 mm, 
mais a altura das dimensões finais do livro. (Para um livro com tamanho de 15,24 x 22,86 cm defina a 
altura para 23,46 cm.) 

4. Antes de fazer o upload do seu arquivo interno para o KDP, certifique-se de que você tenha escolhido 
Sangria nas opções de livro com capa comum do KDP na guia Conteúdo do livro com capa comum na 
seção Opções de impressão.  
 

 

  



KDP Crie seu livro - Formatar o manuscrito do livro com capa comum 

17 

Etapa 9: criar um sumário 
Ao final desta etapa, você terá: 

 Utilizado a função Sumário no Microsoft Word para criar um sumário que reúne todos os títulos 
marcados com o estilo Título 1 (e seus números de páginas). 

 Formatado o cabeçalho do Sumário. 

 Usado a função Atualizar Sumário depois de quaisquer alterações no manuscrito, como adicionar ou 
remover conteúdo. 

Essa etapa é opcional. Nem todos os livros têm um Sumário. Caso não tenha certeza se deve incluir um, 
encontre livros com conteúdo semelhante ao seu para ter uma ideia do que os leitores esperam. Caso você 
também queira publicar seu livro como um eBook, a criação de um Sumário economizará seu tempo. Por quê? 
Porque a Amazon exige que todos os eBooks Kindle tenham um Sumário, o que permite que leitores de eBooks 
naveguem facilmente pelos capítulos. 

Na Etapa 7, você aplicou o estilo Título 1 no título de cada capítulo. Com o uso dos Estilos, alguns recursos 
adicionais são disponibilizados no Microsoft Word, como o Sumário automático. O Microsoft Word cria o 
Sumário para você. Se você adicionar páginas ou mover o conteúdo, é fácil atualizar o Sumário automático, pois 
ele tem como base o estilo Título 1 que você aplicou nos títulos dos capítulos.  

Adicionar um sumário automático 
1. Selecione o texto do Sumário na página de espaço reservado que você criou na Etapa 4, seção Adicionar 

quebras de seção e páginas. Na guia Referências, clique em Sumário e selecione Sumário Automático 2 
para inserir um novo sumário. 

2. Formate o título do Sumário escolhendo a fonte, o tamanho e o alinhamento. (Por exemplo, Lucida 
Sans, 24 pt, alinhamento centralizado.) 

Atualizar o sumário 
1. Para atualizar a tabela, clique no Sumário e vá para a guia Referências. 
2. Na seção Sumário, clique em Atualizar Sumário. 

Etapa 10: revisar e exportar para PDF 
Ao final desta etapa, você terá: 

 Revisado seu manuscrito usando os símbolos de formatação. 

 Nivelado transparências. 

 Desativado a redução de resolução para garantir imagens com alta resolução. 

 Embutido todas as fontes. 

 Exportado como PDF usando as opções avançadas. 

Agora que a formatação está concluída, chegou a hora de fazer uma verificação final e ajustar algumas 
configurações para garantir que o arquivo funcione no site do KDP. 

Revisar e exportar seu documento 
1. Ative os símbolos de formatação ocultos clicando no símbolo de parágrafo na guia Página Inicial. 

Percorra o documento e verifique se há qualquer problema com os espaçamentos.  
2. Para incorporar fontes, vá até a guia Arquivo, clique em Opções e selecione o menu Salvar. 
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3. Desça até a seção Preservar fidelidade ao compartilhar este documento e marque a opção Inserir 
fontes no arquivo. Deixe outras opções desmarcadas. 

4. Clique no menu Avançado e vá até a seção Tamanho e Qualidade da Imagem.  
5. Clique na caixa de seleção ao lado de Não compactar imagens no arquivo. 
6. Defina a saída do destino padrão para 330 ppi. 
7. Clique em OK para salvar as alterações. 
8. Para exportar como PDF, vá até a guia Arquivo, clique em Exportar e, em seguida, clique em Criar 

Documento PDF/XPS. 
9. No menu pop-up, clique em Opções e, em seguida, clique na caixa de seleção ao lado de Compatível 

com ISO 9005-1 (PDF/A). Isso nivela as transparências dentro do documento. 
10. Clique em OK para salvar as alterações.  
11. Clique no botão Publicar para criar um PDF do documento do Microsoft Word. 

Você acaba de criar seu arquivo interno. Para fazer o upload para o KDP, acesse sua Biblioteca. 

i As informações neste guia são específicas para a versão 2016 do Word.  Versões diferentes podem ter exibição e 
navegação diferentes.  Para obter ajuda com uma versão diferente, confira a Ajuda do Microsoft Office. 

                                                           

https://kdp.amazon.com/bookshelf?ref_=TN_bs
https://support.office.com/en-us/

