
 

Formatar o manuscrito do eBook    
Versão1.0* 

 (*Certifique-se de que você esteja usando a versão mais recente deste documento) 

 

Ao formatar seu manuscrito, certifique-se de que as informações dentro dele (por exemplo, 

título do livro, nome do autor) coincidam com os detalhes do livro que você inseriu. 

1. Depois de fazer o download e instalar o Kindle Create, abra-o e clique em Novo 

projeto no menu Arquivo. 

2. Selecione o tipo de livro que você está criando e clique em Selecionar arquivo. 

3. Encontre seu documento do Word e clique em Abrir. O Kindle Create importará seu 

documento. 

4. Clique em Continuar. O Kindle Create começará a encontrar os título dos capítulos. 

5. Clique em Introdução. Você verá uma lista de títulos de capítulos sugeridos. 

6. Veja todos os capítulos sugeridos clicando neles na coluna "Cabeçalhos". Desmarque 

as caixas de cabeçalhos que não sejam um título de capítulo. 

7. Clique em Aceitar selecionados quando tiver concluído. Isso criará seu índice. 

8. Aplique elementos de formatação na sua página de título: 

 Coloque o cursor ao lado do título de seu livro e clique no botão TÍTULO DO LIVRO 

no painel "Propriedades de texto" na extrema direita. Isto formatará o título do 

livro  

 Coloque o cursor ao lado do nome do autor e clique no botão Nome do autor no 

painel "Propriedades de texto".  Isto formatará o nome do autor.  

Observação: se você deseja adicionar uma página de direitos autorais 

ou de dedicatória, posicione o cursor depois do nome do autor e clique 

nos botões Texto de direitos autoriais ou Dedicatória no painel 

"Propriedades de texto" e adicione suas informações. 

9. Aplique elementos de formatação no corpo do seu livro: 

 Coloque o cursor ao lado do primeiro parágrafo do seu primeiro capítulo e clique 

em Primeiro parágrafo do capítulo. Isto irá adicionar uma letra capitular (um letra 

maiúscula grande) à primeira letra da primeira palavra em um capítulo. Repita essa 

etapa para cada início de capítulo. 
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10. Aplicar um tema ao seu livro. O padrão é o de nome "Moderno", mas você poderá 

alterá-lo para outro tema, se for mais adequado para seu livro. Clique no botão Tema 

no canto superior direito para testar outros temas. 

11. Visualizar seu livro. Para saber como será a aparência do seu livro em um tablet, 

smartphone ou Kindle, clique no botão Pré-visualizar no canto superior direito. 

12. Quando estiver satisfeito com seu livro, salve-o para publicação clicando no botão 

Publicar no canto superior direito. 

13. Você será solicitado a salvar como .kcb e, em seguida, como .kpf. Você fará o upload 

do arquivo .kpf para o KDP mais tarde. 

Depois de fazer o upload do seu livro, ele passará pela nossa revisão de conteúdo e qualidade. 

Se ele não passar na nossa revisão, será necessário editar seus arquivos e reenviá-los. 

 


