
  

Crie sua capa 
Versião 1.0* 

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

Ao criar sua capa, certifique-se de que as informações que ela apresenta (por exemplo, título 

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

1. Fazer o login na sua conta. Vá para a Biblioteca. 

2. Acesse o livro para o qual deseja criar uma capa. 

3. Na seção AÇÕES: EBOOK KINDLE ou AÇÕES: LIVRO COM CAPA COMUM, clique no 

botão de reticências ("...") e selecione "Editar conteúdo do eBook" ou "Editar conteúdo 

do livro com capa comum". 

4. Role para baixo até “Capa do eBook Kindle” ou “Capa do livro”. 

5. Clique em Iniciar Criador de capas. 

6. Será exibida uma janela que explica as três etapas que você deve seguir: escolher o 

design, estilizar e editar, e visualizar. Clique em Continuar. 

7. Em seguida, você será solicitado a selecionar uma imagem de capa. Você pode 

escolher uma imagem padrão da nossa galeria ou fazer o upload da sua própria 

imagem. 

Nota: se estiver usando sua própria imagem, certifique-se de que você 

tenha os direitos para usá-la e de que ela seja de alta resolução. A 

resolução da imagem é medida em pixels por polegada (PPI). Imagens com 

PPI alto (300 ou mais) serão mais nítidas do que aquelas com PPI baixo 

(menos de 300). 

8. Após adicionar uma imagem, escolha o conceito do design. Ao escolher, pense em 

como o layout se encaixa em sua sua imagem.   

9. Escolha o esquema de cores, o layout e a fonte. Ao escolher, pense em como esses 

elementos refletem o conteúdo do seu livro. 

Nota: certifique-se de que o texto da capa não se mescle com a cor de 

fundo. Geralmente isso acontece porque a cor do texto e a cor do fundo são 

muito parecidas. O texto da capa também devem ser grande e nítido o 

bastante. 



 

 

10. Se você estiver publicando um livro com capa comum, adicione a descrição do livro, a 

biografia do autor e a foto do autor na contracapa. 

11. Pré-visualize sua capa. Quando estiver satisfeito, clique em Salvar e enviar na parte 

inferior da tela. 


