
 
 

INTRODUÇÃO 

Nesta unidade, iremos tratar da preparação do documento para a formatação. As dicas 

apresentadas a seguir devem ser seguidas para evitar erros durante o processo de conversão do 

livro pela Amazon. Para as aulas, utilizaremos o Microsoft Word 2013, caso você possua outra versão 

do software algumas opções podem estar em locais diferentes ou com nomes parecidos, mas isto 

não inviabilizará a execução do projeto. Se não encontrarem as opções desejadas, podem entrar em 

contato pelo fórum ou por mensagem no Moodle.  

  



 
 

ESPAÇAMENTO ENTRE PARÁGRAFOS 

Ao invés de adicionar espaços entre parágrafos de forma manual, configure o espaçamento 

dos parágrafos da seguinte maneira: 

Passo 1: Clique no ícone ao lado de Parágrafo na seção Página Inicial. 

 

Passo 2: Configure o espaçamento colocando o valor de sua preferência. 

 
  



 
 

QUEBRA DE PÁGINA ENTRE CAPÍTULOS 

 Para evitar que o texto dos capítulos seja apresentado de forma conjunta no Kindle, devemos 

aplicar a quebra de página no documento. Quando chegar ao fim de cada capítulo, basta seguir a 

indicação abaixo: 

Passo 1: Na seção Inserir, clicar em Quebra de Página. 

 

  



 
 

INSERIR IMAGENS 

Caso seu livro possua imagens, evite copiá-las e colá-las de outras pastas ou arquivos no Word. 

Opte por inserir figuras em JPEG (ou .jpg) da seguinte forma: 

Passo 1: Clique na aba Inserir, depois em Imagens. 

 

Passo 2: Com a caixa de diálogo aberta, seleciona a(s) foto(s) desejada(s). 

 

  



 
 

FORMATAÇÃO DE CAPÍTULOS 

O Kindle permite que o leitor possa navegar livremente entre os capítulos do livro. Esta 

formatação dos capítulos também será útil para a criação do sumário de forma automática. 

Passo 1: Com o título do capítulo selecionado, na aba Página Inicial, clique em Título 1. 

 

 

 

 

Na formatação padrão, o texto ficará com a fonte Calibri Light, de tamanho 16 e de cor azul 

clara. Entretanto, é possível alterar essas configurações clicando com o botão direito do mouse no 

Título 1 e depois em Modificar... 

 

 



 
 

Depois, basta escolher a fonte desejada, tamanho e cor na janela que será aberta. 

 

 

 Caso a sua obra seja composta por capítulos e subcapítulos, em níveis diferentes, basta 

selecionar Título 2, Título 3 e assim por diante.  

  



 
 

INDICADOR DE PROGRESSO DE LEITURA 

 Os livros digitais visualizados no aplicativo Kindle não possuem numeração de página, pois o 

tamanho da fonte pode ser alterado pelo usuário para facilitar a leitura. Logo, não será preciso 

adicionar os números de páginas no nosso documento. Entretanto, o Kindle possui um indicador de 

progresso de leitura, útil para orientar o leitor, informando em que posição do livro ele se encontra 

no momento. 

 


