
As Diretrizes para publicação de livros impressos 
no KDP apresentam as informações necessárias 
para a publicação de um livro com capa comum, 
incluindo os pré-requisitos para metadados, 
manuscritos e capas. 

V2 - julho de 2016

Diretrizes para
publicação de 
livros impressos



|  Página 2  |

Diretrizes para publicação de livros impressos

Índice

Definições.................................................................................................................................. 5
Detalhes.do.livro........................................................................................................................ 7

Formatos de arquivo ............................................................................................................. 7
Manuscrito ....................................................................................................................... 7
Capa do livro ................................................................................................................... 7

Metadados ............................................................................................................................ 7
Título (inalterável após a publicação) .............................................................................. 7
Subtítulo .......................................................................................................................... 7
Nome do autor (inalterável após a publicação) ............................................................... 8
Nome da série ................................................................................................................. 8
ISBN (inalterável após a publicação) ............................................................................... 8

Conteúdo.do.livro...................................................................................................................... 9
Tinta e papel ......................................................................................................................... 9
Número de páginas ............................................................................................................... 9
Dimensões finais do livro (inalterável após a publicação) .................................................... 9

Opções das dimensões finais do livro ........................................................................... 10
Sangria ................................................................................................................................ 10
Margens .............................................................................................................................. 11

Manuscrito ..................................................................................................................... 11
Capa do livro ................................................................................................................. 11

Área impressa ..................................................................................................................... 11
Texto da lombada ............................................................................................................... 11
Códigos de barras .............................................................................................................. 12
Resolução de imagens ....................................................................................................... 12
Espessura da linha .............................................................................................................. 12
Preenchimento com escala de cinza .................................................................................. 12
Transparências/camadas .................................................................................................... 12
Tamanho da fonte ............................................................................................................... 12
Fontes incorporadas ........................................................................................................... 13
Marcas de corte  ................................................................................................................. 13
Páginas duplas ................................................................................................................... 13
Paginação ........................................................................................................................... 13
Páginas em branco ............................................................................................................. 14
Texto cortado ...................................................................................................................... 14



|  Página 3  |

Diretrizes para publicação de livros impressos

Texto sobreposto ................................................................................................................ 14
Orientação .......................................................................................................................... 14

Estilo de calendário ....................................................................................................... 14
Referências ao autor/à editora............................................................................................ 15
Referências a combos ........................................................................................................ 15
Modelos .............................................................................................................................. 15
Logotipos de criação de PDF ............................................................................................. 15
Arquivos com criptografia de segurança ............................................................................ 15
Texto de espaço reservado ................................................................................................. 15
Anotações ........................................................................................................................... 16
Orelhas de capa .................................................................................................................. 16
Bordas ................................................................................................................................. 16
Perfis de cor ........................................................................................................................ 16
Cores especiais ................................................................................................................... 16
Espaço de cores ................................................................................................................. 16
Leitura da direita para esquerda ......................................................................................... 16
Requisitos específicos de gênero ....................................................................................... 17

Livros de piadas ............................................................................................................ 17
Livros de acompanhamento .......................................................................................... 17
Diários/cadernos ........................................................................................................... 17

Manuscrito............................................................................................................................... 18
Configuração do tamanho da página ................................................................................. 18

Para livros com capa comum sem sangria ................................................................... 18
Para livros de capa comum com sangria ...................................................................... 18

Definição de margens ......................................................................................................... 19
Layout de manuscrito sem sangria ..................................................................................... 20
Layout de manuscrito com sangria .................................................................................... 21
Criar arquivos com sangria ................................................................................................. 22

Imagens ......................................................................................................................... 22
Gráficos vetoriais ........................................................................................................... 24

Capa.do.livro............................................................................................................................ 27
Cálculo do tamanho da capa .............................................................................................. 27

Cálculo da lombada ...................................................................................................... 27
Largura da capa ............................................................................................................ 27
Altura da capa  .............................................................................................................. 27



|  Página 4  |

Diretrizes para publicação de livros impressos

Área de segurança da área impressa ................................................................................. 28
Cálculo do tamanho do texto da lombada ......................................................................... 28
Layout de capas para livros com leitura da esquerda para direita ..................................... 29
Layout de capas para livros com leitura da direita para esquerda ..................................... 30



|  Página 5  |

Diretrizes para publicação de livros impressos

Definições

Área.de.segurança – Área da página dentro das margens.

Área.impressa – Texto ou outras informações relevantes para a leitura; não deve ser removida 
quando o livro for cortado.

Cor.especial – A cor gerada a partir da tinta selecionada em um sistema de cores (como o Pantone 
Matching System). As cores especiais são utilizadas na impressão offset e não são compatíveis com 
o modelo de impressão sob demanda do KDP.

Dimensões.finais.do.livro – O tamanho do livro publicado. As medidas das dimensões finais 
do livro são listadas como largura por altura. Por exemplo, se um livro tem as dimensões 
finais 15,24 x 22,86 cm (6" x 9"), isso significa que sua edição impressa terá 15,26 centímetros 
(6 polegadas) de largura por 22,86 centímetros (9 polegadas) de altura.

Espaço.de.cores – Descreve as cores numericamente, como RGB (câmeras digitais e monitores de 
computador), CMYK (impressão colorida) e escala de cinza (impressão em preto e branco). 

ISBN – International Standard Book Number. Um número exclusivo de 10 ou 13 dígitos atribuído 
a um livro publicado. Um ISBN identifica a edição, o autor e as propriedades físicas de um livro.

LTR.(da.esquerda.para.direita) – Livros formatados para leitura da esquerda para a direita. Livros 
com formatação LTR são comuns em inglês, espanhol, francês e alemão.

Margens – Áreas em branco de uma página no entorno do conteúdo impresso. As margens impedem 
que o texto do manuscrito seja cortado nas bordas.

Margens.externas – O espaço em branco nas bordas superior, inferior e externa; impedem que 
o texto do manuscrito seja cortado durante a impressão.

Margens.internas.(medianiz) – Espaço em branco nas bordas internas mais próximas da 
encadernação do livro; impedem o texto do manuscrito de ultrapassar o limite da encadernação. 
A margem medianiz mínima necessária tem por base o número de páginas no arquivo do 
manuscrito.

Metadados – Informações sobre seu livro (como título, subtítulo, nome do autor, ISBN, descrição, 
etc.). Os metadados inseridos nos Detalhes do livro devem corresponder às informações do arquivo 
do seu manuscrito. Esses dados também aparecerão na página de detalhes do seu livro na Amazon.

PDF – Um formato de documento portátil que comporta o manuscrito e o texto da capa, as fontes 
e as imagens. O KDP Print converte os tipos de arquivo de capa e manuscrito compatíveis em PDF 
para publicação.
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Perfil.de.cor/ICC – Gerenciamento de cores adicionado a uma imagem ou um arquivo, que 
é removido automaticamente pelo KDP antes da publicação. 

Resolução – A quantidade de detalhes em uma imagem, o que afeta diretamente sua nitidez ou 
definição em telas ou edições impressas.

RTL.(da.direita.para.esquerda) – Livros formatados para leitura da direita para esquerda. Livros 
com formatação RTL são comuns em idiomas como árabe, hebraico, japonês, chinês e coreano.

Sangria – Termo para objetos impressos que devem tocar a borda de uma página, como imagens, 
planos de fundo e gráficos. Os objetivos que devem ter sangria precisam ultrapassar o tamanho 
final da página para que, quando a página for aparada, não haja bordas em branco.

Transparências/camadas – As transparências e camadas são utilizadas no design gráfico para 
criar efeitos visuais complexos. Elas devem ser mescladas no arquivo do manuscrito antes da 
publicação.

Variância.da.produção – O potencial de pequenas variações no conteúdo durante a impressão. 
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Detalhes.do.livro

Formatos.de.arquivo

Manuscrito

Você pode fazer o upload do arquivo do manuscrito nos formatos PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, 
TXT, EPUB, AZW ou ZIP. O KDP converte automaticamente esses tipos de arquivo em PDF antes da 
publicação/impressão.

Capa.do.livro

É possível criar uma capa utilizando a ferramenta Criador de capas do KDP ou enviar a capa do seu 
livro em PDF.

Metadados

A ferramenta Criador de capas do KDP cria capas utilizando o título, o subtítulo e o nome do autor 
inseridos na página Detalhes do livro. Ela também adiciona o código ISBN do livro à área do código 
de barras na contracapa. Muitos dos modelos do Criador de capas permitem que você selecione 
uma imagem da nossa Galeria de Imagens ou faça o upload da sua própria imagem. O Criador de 
capas aceita os formatos de arquivo JPG, PNG e GIF. 

Para fornecer a melhor experiência possível aos clientes, siga as diretrizes abaixo para os metadados 
em manuscritos ou capas de livros:

Título.(inalterável.após.a.publicação)

 • Deve aparecer na capa ou na lombada
 • O título na capa e no arquivo do manuscrito devem corresponder ao inserido nos Detalhes do 

livro
 • Não deve conter URLs

Subtítulo

 • Não é obrigatório na capa ou no manuscrito
 • Se você optar por incluir o subtítulo na capa ou no manuscrito, ele deve corresponder ao 

inserido nos Detalhes do livro
 • Não deve conter URLs
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Nome.do.autor.(inalterável.após.a.publicação)

 • Não é obrigatório na capa ou no manuscrito
 • Se você optar por incluir o nome do autor na capa ou no manuscrito, ele deve corresponder 

ao inserido nos Detalhes do livro
 − Não é permitido substituir o nome do autor por apelidos (exemplo: Dudu em vez de 

Eduardo)
 − É permitido substituir o nome do autor por iniciais
 − É permitido utilizar um termo coletivo para um grupo de colaboradores (por exemplo, 

"Diversos autores")
 • Não deve conter URLs 
 • Os colaboradores só podem ser as pessoas envolvidas na criação do seu livro, incluindo 

o nome ou pseudônimos de autores, editores, ilustradores, tradutores e quaisquer outras 
pessoas que tenham ajudado a criar o seu livro.

Nome.da.série

 • Não é obrigatório na capa ou no manuscrito
 • Se você optar por incluir o nome da série e o número do volume, esses dados devem 

corresponder aos inseridos nos Detalhes do livro

ISBN.(inalterável.após.a.publicação)

 • Não é obrigatório no manuscrito, mas, se você optar por incluí-lo, o ISBN deve corresponder 
ao atribuído em Conteúdo do livro

 • Adicionaremos o ISBN automaticamente ao código de barras na contracapa. Consulte a 
seção Códigos de barras para obter mais informações.
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Conteúdo.do.livro

Tinta.e.papel

As opções disponíveis são tinta preta e papel creme, tinta preta e papel branco, ou tinta colorida e 
papel branco. É recomendável utilizar tinta colorida e papel branco para livros com fotos ou imagens 
coloridas. A opção de tinta e papel afeta os custos de impressão e o preço mínimo sugerido.

A espessura da folha varia de acordo com as opções de tinta e papel e afeta a largura da lombada 
do livro. O Criador de capas ajusta a largura da lombada do livro automaticamente com base na 
espessura das folhas. 

Se você estiver criando seu próprio arquivo de capa, multiplique o número de folhas do livro pela 
espessura da página para descobrir a largura recomendada da lombada:

Tinta.e.papel Espessura.da.página

Tinta preta e papel creme 0,0635 mm (0,0025")

Tinta preta e papel branco 0,0572 mm (0,002252")

Tinta colorida e papel branco 0,0596 mm (0,002347")

Número.de.páginas

O número de páginas é calculado com base no arquivo do manuscrito e arredondando para um 
número par, caso necessário (em livros impressos, cada folha tem a parte da frente e uma de trás, 
ou seja, duas páginas). O número mínimo de páginas é 24 e o número máximo depende das opções 
de tinta e papel e das dimensões finais do livro. 

Dimensões.finais.do.livro.(inalterável.após.a.publicação)

Se você usar um PDF, é necessário definir o tamanho dos arquivos do manuscrito e da capa para 
corresponder às dimensões finais do livro selecionadas em Conteúdo do livro. Se o arquivo do 
manuscrito não corresponder às dimensões finais do livro, você será notificado pelo Pré-visualizador 
online. Também tentaremos corrigir qualquer discrepância nas dimensões finais do livro antes da 
publicação. 

Se você utilizar um arquivo digitalmente otimizado (por exemplo: doc, docx ou html), o KDP gerará 
automaticamente um arquivo para impressão com base nas dimensões finais do livro selecionadas.

Consulte as seções Manuscrito e Capa do livro para saber mais sobre como configurar seus 
arquivos.
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Opções.das.dimensões.finais.do.livro

 • 12,7 x 20,32 cm (5" x 8")
 • 12,85 x 19,84 cm (5,06" x 7,81")
 • 13,34 x 20,32 cm (5,25" x 8")
 • 13,97 x 21,59 cm (5,5" x 8,5")
 • 15,24 x 22,86 cm (6" x 9")
 • 15,6 x 23,39 cm (6,14" x 9,21")
 • 16,99 x 24,4 cm (6,69" x 9,61")
 • 17,78 x 25,4 cm (7" x 10")
 • 18,9 x 24,61 cm (7,44" x 9,69")
 • 19,05 x 23,5 cm (7,5" x 9,25")
 • 20,32 x 25,4 cm (8" x 10")
 • 21,59 x 27,94 cm (8,5" x 11")
 • 20,96 x 15,24 cm (8,25" x 6")
 • 20,96 x 20,96 cm (8,25" x 8,25")
 • 21 x 29,7 cm (8,27" x 11,69")
 • 21,59 x 21,59 cm (8,5" x 8,5")

Sangria

Se quiser que as imagens sangrem para as bordas das páginas, estenda-as por 3 mm (0,125") além 
das dimensões finais do livro nas bordas superior, inferior e externa do manuscrito, e em todas as 
bordas de um arquivo de capa. 

Aumente o tamanho do PDF do manuscrito em 6 mm (0,25") na altura e 3 mm (0,125") na largura em 
relação às dimensões finais do livro selecionadas para imprimir a área de sangria inteira. 

Instruções.especiais.para.arquivos.de.manuscrito.em.Word.(DOC/DOCX),.HTML.ou.RTF

Se você usar um arquivo Word (DOC/DOCX), HTML ou RTF, não será possível escolher "Sangria" 
mesmo que haja imagens ou elementos que toquem as bordas de uma página. O KDP formatará 
esses arquivos automaticamente e mostrará uma visualização. Recomendamos enviar PDFs para 
livros com sangria.

Consulte as seções Manuscrito e Capa do livro para saber mais sobre a sangria. 
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Margens

Manuscrito

Com base no número de páginas do livro, os requisitos mínimos de margem são:

Número.de.
páginas

Margens.internas.
(medianiz)

Margens.externas..
(sem.sangria)

Margens.externas..
(com.sangria)

24 a 150 páginas 9,6.mm.(0,375") pelo menos 6,4 mm (0,25") pelo menos 9,4 mm (0,375")

151 a 300 páginas 12,7.mm.(0,5") pelo menos 6,4 mm (0,25") pelo menos 9,4 mm (0,375")

301 a 500 páginas 15,9.mm.(0,625") pelo menos 6,4 mm (0,25") pelo menos 9,4 mm (0,375")

501 a 700 páginas 19,1.mm.(0,75") pelo menos 6,4 mm (0,25") pelo menos 9,4 mm (0,375")

701 a 828 páginas 22,3.mm.(0,875") pelo menos 6,4 mm (0,25") pelo menos 9,4 mm (0,375")

Você pode verificar as margens do seu livro no Pré-visualizador online. Se o manuscrito não atender 
aos requisitos mínimos de margem, tentaremos corrigi-lo antes da publicação.

Capa.do.livro

O requisito mínimo de margem para arquivos de capa de livros é de 6,4 mm (0,25") a partir da linha 
de sangria (3,2 mm (0,125") a partir da linha de corte) nos quatro lados.

Área.impressa

A área impressa contém texto ou outras informações importantes que devem ser lidas e não 
removidas quando o livro for cortado. Ela deve estar localizada na área de segurança (áreas de 
margem recomendadas). 

Textos adicionais ou textos não destinados à leitura podem ficar fora da área de segurança, mas 
essas informações poderão ser cortadas durante a publicação. 

Textos dentro de imagens que ocupem duas páginas do livro (como mapas ou textos ilustrativos) 
podem ficar dentro da área da margem medianiz, mas essas informações poderão ser perdidas na 
encadernação quando o livro for impresso. 

Texto ou elementos importantes para o leitor devem ficar na área de segurança. 

Texto.da.lombada

Se o livro tiver pelo menos 100 páginas, você pode inserir texto na lombada. O texto da lombada 
deve ter 1,6 mm (0,0625") de espaço nas laterais para comportar a variância da produção. 

Se um livro com menos de 100 páginas for enviado com texto na lombada, tentaremos removê-lo 
antes da publicação. Se você utilizar a ferramenta Criador de capas do KDP, o texto da lombada 
será ajustado automaticamente.
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Códigos.de.barras

Nós colocaremos um código de barras na contracapa. Não será possível alterar o local desse código 
de barras, nem removê-lo. Rejeitaremos capas com imagens ou textos de grande porte no local do 
código de barras.

 • O espaço do código de barras do ISBN é de 50,8 mm (2") de largura e 30,5 mm (1,2") de altura
 • A parte inferior do código de barras está 6,4 mm (0,25") acima da linha de corte inferior da capa
 • Para livros com leitura da esquerda para direita (LTR), o lado direito do código de barras está 

6,4 mm (0,25") à esquerda da lombada
 • Para livros com leitura da direita para esquerda (RTL), o lado esquerdo do código de barras 

está 6,4 mm (0,25") à direita da lombada

Consulte a seção Capa do livro para obter exemplos visuais dos locais do código de barras.

É possível incluir um código QR ou um código de barras UPC além do código de barras ISBN, mas 
eles não podem ficar no espaço reservado para o código de barras ISBN.

Resolução.de.imagens

Para obter a melhor impressão possível, todas as imagens (tanto a da capa quanto as do 
manuscrito) devem ter pelo menos 300 DPI. Imagens com menos de 300 DPI serão sinalizadas 
antes da publicação para que você possa reenviar imagens atualizadas. 

Espessura.da.linha

Se seu livro tiver linhas (ou seja, um gráfico, uma tabela ou um elemento gráfico), elas devem ter 
uma espessura/gramatura mínima de 0,75 pontos ou 0,3 mm (0,01") para garantir que elas sejam 
visíveis na impressão.

Preenchimento.com.escala.de.cinza

Se você selecionou tinta preta e papel branco para um livro que contém planos de fundo cinza, 
é recomendável utilizar um preenchimento com escala de cinza mínimo de 10%. 

Transparências/camadas

Recomendamos mesclar todos os objetos transparentes e as camadas no arquivo nativo antes da 
publicação. Transparências podem resultar em falhas de impressão ou fazer com que o arquivo seja 
impresso com conteúdo faltando ou distorcido. Tentaremos mesclar as transparências antes da 
publicação; caso não seja possível, o arquivo será rejeitado. 

Tamanho.da.fonte

Para garantir que o texto do seu livro esteja legível na versão impressa, é necessário usar um 
tamanho de fonte mínimo de 7 pontos.
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Fontes.incorporadas

Todas as fontes nos arquivos da capa e do interior devem ser incorporadas no programa nativo 
antes da publicação. O KDP tentará incorporar qualquer fonte não incorporada antes da publicação, 
portanto, elas não devem conter restrições de licenciamento. Como as fontes não incorporadas 
podem causar erros durante a impressão, mudanças na aparência da versão impressa ou falha total 
da impressão, rejeitaremos livros nos quais não seja possível incorporar fontes.

Marcas.de.corte.

Não inclua marcas de corte nos arquivos da capa ou do manuscrito.

Páginas.duplas

Requisitamos arquivos de página única (não são permitidos arquivos com páginas duplas, triplas, etc.).

Paginação

As páginas devem ser numeradas em sequência, com os números pares à esquerda e os ímpares 
à direita (para os livros com leitura RTL (da direita para esquerda), os números de páginas pares 
devem ficar à esquerda e os ímpares à direita). Números de páginas ausentes ou fora de sequência 
podem indicar que há páginas faltando ou em ordem incorreta, resultando em problemas de 
produção, atrasos ou devoluções. 

Qualquer lacuna na paginação deve ser considerada como uma página para que todas as páginas 
sejam contabilizadas. 

Exemplo: 1, 2, 3, 4, x, x, x, 8, 9, 10… (o "x" equivale a páginas não numeradas)

Você também pode iniciar a numeração do manuscrito com algarismos romanos e utilizar os 
algarismos padrão a partir do início efetivo do texto. 

Exemplos: I, II, III, 4, 5, 6… ou I, II, III, 1, 2, 3…

É possível numerar as páginas dos livros de uma série em sequência, com o volume seguinte dando 
continuidade à numeração do anterior - desde que o nome da série e os números dos volumes 
estejam claramente identificados.

É permitido usar conteúdo digitalizado com a numeração de páginas original em sequência visível 
no rodapé do arquivo do manuscrito.
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Páginas.em.branco

Permitimos até duas (2) páginas em branco consecutivas no início ou no meio de um arquivo de 
manuscrito e/ou 10 páginas em branco consecutivas no final. O excesso de páginas em branco 
pode parecer um erro de impressão, podendo resultar em atrasos na produção do livro.

Se quiser usar mais do que o número permitido de páginas em branco, elas devem incluir algo que 
indique que estão em branco propositalmente. Por exemplo, você pode inserir na página linhas ou 
caixas para demonstrar que ela se trata de um local para escrever, desenhar ou fazer anotações. 
Também é aceitável a inclusão de um cabeçalho ou rodapé indicando "Anotações", "Página deixada 
em branco intencionalmente", uma linha de asteriscos ou até mesmo texto repetido (como em livros 
de piadas ou brincadeiras). 

Texto.cortado

Não aceitamos texto cortado em arquivos de manuscrito ou de capa. Todo o texto deve estar 
completo e visível.

Texto.sobreposto

Às vezes, a sobreposição de texto faz parte do design do livro. Isso é aceitável desde que o corpo 
do texto ainda esteja legível. Caso o texto sobreposto pareça acidental, é possível que o arquivo 
seja rejeitado.

Orientação

Todas as páginas e conteúdo devem ter a mesma orientação. 

As páginas podem conter texto de cabeça para baixo se o restante do conteúdo da página for 
exibido corretamente (por exemplo, um livro de enigmas com as respostas impressas de cabeça 
para baixo na página). Uma página somente com conteúdo de cabeça para baixo pareceria um erro, 
resultando na rejeição do livro antes da publicação. Não aceitamos folioscópios.

Estilo.de.calendário

Se você pretende imprimir um livro em estilo de calendário:

 • O arquivo do manuscrito deve ser formatado de acordo com as dimensões finais do livro 
(largura por altura)

 • O texto e as imagens no arquivo do manuscrito devem ser girados 90 graus no sentido  
anti-horário 

 • A encadernação é feita na parte superior do conteúdo em vez de na lateral esquerda
 − Observação: a imagem da capa exibida na Amazon será orientada no sentido  

anti-horário e não poderá ser ajustada
 • As margens para paginação devem atender aos mesmos requisitos
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Referências.ao.autor/à.editora

Se você for o autor ou editor do livro, pode incluir seu nome ou o nome da editora.

Somente os nomes do autor ou da editora do livro devem ser incluídos nos arquivos do manuscrito 
e da capa. Amazon, KDP, Kindle ou CreateSpace não podem ser listados como a editora do livro. 
Para não confundir o cliente, não permitimos os seguintes itens:

 • Referências a outras editoras, mesmo aquelas que tenham publicado o livro anteriormente
 • Referências à Amazon ou às empresas afiliadas à Amazon
 • Referências aos produtos ou serviços da Amazon, incluindo o Kindle, o CreateSpace ou 

o Kindle Direct Publishing (KDP)
 • Logotipos da Amazon, do CreateSpace ou do KDP

Referências.a.combos

Os arquivos do manuscrito e da capa não devem inferir que seu livro impresso parte de um combo 
ou kit (como uma caixa com outros livros ou produtos). 

Se você incluir referências a uma mídia complementar nos arquivos ou descrição do livro com capa 
comum, é necessário especificar o local e conceder acesso à mídia mencionada. Por exemplo, você 
pode fornecer um URL específico de um disco ou um link para um download digital. 

Modelos

Se você criar os arquivos do seu livro a partir de modelos existentes, remova todas as informações 
do modelo, como guias, camadas e texto de exemplo para que esses itens não apareçam na 
impressão. Se seu arquivo incluir informações do modelo, ele será rejeitado.

Logotipos.de.criação.de.PDF

Logotipos ou marcas d'água de criação de PDF são resquícios do software ou do serviço utilizado 
para criar um PDF. Como um documento com logotipos ou marcas d'água é de propriedade da 
empresa que o criou, não podemos aceitar qualquer arquivo que contenha esses elementos.

Arquivos.com.criptografia.de.segurança

Arquivos com criptografia de segurança ou bloqueados impedem a publicação do seu livro com 
capa comum. Remova todas as medidas de segurança de um arquivo antes de enviá-lo.

Texto.de.espaço.reservado

Será rejeitado qualquer arquivo com texto de espaço reservado, como Lorem Ipsum. O texto de 
espaço reservado pode parecer um erro durante a publicação.
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Anotações

Anotações são informações adicionadas a um PDF, mas que não se destinam à impressão, como 
marcações, notas adesivas, comentários, etc. As anotações serão removidas antes da publicação, 
possivelmente alterando a aparência do manuscrito.

Orelhas.de.capa

Orelhas serão removidas do arquivo de capa antes da publicação.

Bordas

Não recomendamos o uso de bordas, pois pode haver uma variância de produção de 3,2 mm (0,125"), 
o que pode cortar a borda ou a deixar inconsistente. Se o arquivo incluir bordas, a borda da capa 
deve estar pelo menos 6,3 mm (0,25") dentro da linha de corte para garantir o melhor resultado 
para o seu livro com capa comum. Se você incluir uma borda branca, ela deve atender aos nossos 
requisitos de largura mínima de borda. Caso contrário, o arquivo pode ser rejeitado por não ter 
sangria suficiente. 

Perfis.de.cor

Não é recomendável incluir perfis de cor no arquivo. Eles são removidos automaticamente antes da 
publicação, o que pode produzir resultados inesperados. 

Cores.especiais

Não inclua cores especiais nos arquivos. Elas podem causar problemas durante a revisão. 
Recomendamos a conversão de qualquer cor especial em um espaço de cores RGB ou CMYK.

Espaço.de.cores

Não é recomendável usar vários espaços de cores em um aquivo, pois isso pode causar variação 
de cores e resultados inesperados na versão impressa. 

Leitura.da.direita.para.esquerda

O KDP aceita livros formatados para leitura da direita para esquerda (RTL). Se você estiver 
publicando um livro RTL, sinalize-o como tal ao configurar o Conteúdo do livro de capa comum 
(o Criador de capas ainda não está disponível para livros RTL). 

Faça o upload do PDF com a capa à esquerda da lombada e a contracapa à direita. O arquivo do 
manuscrito enviado deve ser iniciado na página 1. 

Consulte a seção Layout de capas para livros com leitura da direita para esquerda para saber mais 
sobre a formatação de capas de livros RTL.
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Requisitos.específicos.de.gênero

Livros.de.piadas

Livros de piadas ou brincadeiras com conteúdo repetido ou uma ausência intencional de conteúdo 
podem ser publicados se forem identificados claramente como tais na descrição do produto e se 
atenderem aos demais requisitos de especificação. Livros com páginas intencionalmente em branco 
devem incluir conteúdo como linhas, cabeçalhos ou "anotações" para indicar essa intenção. 

Livros.de.acompanhamento

Guias de acompanhamento incluem resumos, guias de estudo ou análises baseadas em uma 
obra original. Para evitar confundir os clientes, os guias de acompanhamento devem atender aos 
seguintes critérios:

 • O título deve começar com Resumo, Guia de estudo ou Análise.
 − Exemplo: Resumo e Análise: Orgulho e Preconceito

 • Na imagem da capa, a(s) palavra(s) "resumo", "guia de estudo" e/ou "análise" deve(m) 
aparecer antes do título do livro original em uma fonte que tenha pelo menos o tamanho 
do restante do título.

 • O(s) colaborador(es) do livro original não deve(m) ser informado(s) no campo de colaborador.
 • O livro de acompanhamento deve ser listado em uma categoria de Auxílio de estudo ou 

Crítica literária.
 − Exemplo: Auxílio de estudo > Observações do livro

Diários/cadernos

Diários e cadernos podem ser publicados se forem identificados claramente como tais e se 
atenderem aos demais requisitos de especificação. Esses itens devem incluir conteúdo como linhas, 
cabeçalhos, caixas para desenhar ou uma área de "anotações" para indicar que as páginas em 
branco são intencionais.
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Manuscrito

Configuração.do.tamanho.da.página

O tamanho da página é o tamanho real das páginas no arquivo do manuscrito do seu livro com capa 
comum. 

Para.livros.com.capa.comum.sem.sangria

Defina o tamanho da página para as dimensões finais do livro selecionadas (largura por altura).

 • Por exemplo, se as dimensões finais selecionadas para o seu livro forem 15,24 x 22,86 cm 
(6" x 9"), defina o tamanho da página como 15,24 cm (6") de largura por 22,86 cm (9") de 
altura.

Para.livros.de.capa.comum.com.sangria

Se quiser que suas imagens sangrem para a borda da página, estenda-as pelo menos 3 mm (0,125”) 
além das dimensões finais  do livro nas bordas superior, inferior e externas. Defina o tamanho da 
página do arquivo do manuscrito 6 mm (0,25") mais alto e 3 mm (0,125") mas largo do que as 
dimensões finais do livro selecionadas.

Dimensões.finais.do.
livro.(polegadas)

Tamanho.com.
sangria.(polegadas)

5 pol x 8 pol 5,125 pol x 8,25 pol

5,06 pol x 7,91 pol 8,185 pol x 8,16 pol

5,25 pol x 8 pol 5,375 pol x 8,25 pol

5,5 pol x 8,5 pol 5,626 pol x 8,75 pol

6 pol x 9 pol 6,125 pol x 9,25 pol

6,14 pol x 9,21 pol 6,265 pol x 9,46 pol

6,69 pol x 9,61 pol 6,815 pol x 9,86 pol

7 pol x 10 pol 7,125 pol x 10,25 pol

7,44 pol x 9,69 pol 7,565 pol x 7,94 pol

7,5 pol x 9,25 pol 7,625 pol x 9,5 pol

8 pol x 10 pol 8,125 pol x 10,25 pol

8,5 pol x 11 pol 8,625 pol x 11,25 pol

8,25 pol x 6 pol 8,375 pol x 6,125 pol

8,25 pol x 8,25 pol 8,375 pol x 8,5 pol

8,27 pol x 11,69 pol 8,395 pol x 11,94 pol

8,5 pol x 8,5 pol 8,625 pol x 8,75 pol

Dimensões.finais.do.
livro.(centímetros)

Tamanho.com.
sangria.(centímetros)

12,7 x 20,32 cm 13 x 20,92 cm

12,85 x 19,84 cm 13,15 x 20,44 cm

13,34 x 20,32 cm 13,64 x 20,92 cm

13,97 x 21,59 cm 14,27 x 22,19 cm

15,24 x 22,86 cm 15,54 x 23,46 cm

15,6 x 23,39 cm 15,9 x 23,99 cm

16,99 x 24,4 cm 17,29 x 25 cm

17,78 x 25,4 cm 18,08 x 26 cm

18,9 x 24,61 cm 19,2 x 25,21 cm

19,05 x 23,5 cm 19,35 x 24,1 cm

20,32 x 25,4 cm 20,52 x 26 cm

21,59 x 27,94 cm 21,89 x 28,54 cm

20,96 x 15,24 cm 21,26 x 15,84 cm

20,96 x 20,96 cm 21,26 x 21,56 cm

21 x 29,7 cm 21,3 x 30,3 cm

21,59 x 21,59 cm 21,89 x 22,19 cm
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Definição.de.margens

No software utilizado para criar o arquivo do manuscrito, defina as páginas como "páginas adjacentes" 
ou "margens espelhadas" para permitir margens internas (medianiz) e externas com medidas 
diferentes para as páginas adjacentes. 

Número.de.páginas Margens.internas.
(medianiz)

Margens.externas..
(sem.sangria)

Margens.externas..
(com.sangria)

24 a 150 páginas 9,6.mm.(0,375") pelo menos 6,4 mm (0,25") pelo menos 9,4 mm (0,375")

151 a 300 páginas 12,7.mm.(0,5") pelo menos 6,4 mm (0,25") pelo menos 9,4 mm (0,375")

301 a 500 páginas 15,9.mm.(0,625") pelo menos 6,4 mm (0,25") pelo menos 9,4 mm (0,375")

501 a 700 páginas 19,1.mm.(0,75") pelo menos 6,4 mm (0,25") pelo menos 9,4 mm (0,375")

701 a 828 páginas 22,3.mm.(0,875") pelo menos 6,4 mm (0,25") pelo menos 9,4 mm (0,375")
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Layout.de.manuscrito.sem.sangria

Available Text Area
“Safe Zone”

Área de segurança 
para texto disponível

Área de segurança 
para texto disponível

Imagem

Exemplo: dimensões finais de 15,24 x 22,86 cm (6"x 9") 
para um manuscrito com 300 páginas

Margem externa de 6,4 mm (0,25")Ma

Dimensões finais de 15,24 cm (6")

Margem medianiz de 
12,7 mm (0,5")

Área de segurança de 13,34 cm (5,25")

D
im

ensõ
es finais d

e 22,86 cm
 (9")

Á
rea d

e seg
urança d

e 21,59 cm
 (8,5")
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Layout.de.manuscrito.com.sangria

Exemplo: 15,24 x 22,86 cm  (6"x 9") dimensões finais 
do livro com sangria interna e 300 páginas

Área de segurança 
para texto disponível

Área de segurança 
para texto disponível

Sangria de 3 mm (0,125")

Margem externa de 6,4 mm (0,25")

Total de 9,4 mm (0,375")

San

Ma

Tot

Dimensões finais de 15,24 cm (6")

Margem medianiz de 
12,7 mm (0,5")

Dimensões finais + sangria = 15,54 cm (6,125")

D
im

ensõ
es finais +

 sang
ria =

 23,46 cm
 (9,25")

D
im

ensõ
es finais d

e 22,86 cm
 (9")

Área de segurança de 13,34 cm (5,25")

Á
rea d

e seg
urança d

e 21,59 cm
 (8,5")

Imagem com sangria
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Criar.arquivos.com.sangria

Nosso Pré-visualizador online verifica a formatação do seu arquivo para garantir que ele atenda às 
nossas diretrizes de publicação. Se o visualizador encontrar quaisquer problemas de formatação 
que precisem ser corrigidos, você deverá atualizar o arquivo no programa original para fazer as 
alterações de formatação necessárias e, em seguida, criar um novo PDF e fazer upload dele na 
sua conta.

Para corrigir problemas de formatação de sangria, verifique o seguinte:

 • Defina o tamanho do arquivo para o tamanho correto da sangria (consulte a tabela de 
tamanhos acima). Todas as páginas do PDF devem ter o tamanho exato da sangria.

 • Todas as imagens ou gráficos que devem ter sangria precisam se estender até a borda da 
sangria. Se isso não ocorrer, haverá falha na validação.

 • Imagens ou gráficos que não devem ter sangria precisam caber nos requisitos de margem 
mínima.

 • Todo o texto deve caber nos requisitos de margem mínima. O texto não pode ultrapassar os 
limites da página.

Como o Pré-visualizador online verifica a estrutura de formatação de um arquivo de manuscrito, 
algumas vezes ele detectará erros de formatação que não são óbvios para alguém que olhe para as 
páginas do manuscrito. Siga as diretrizes acima para garantir que não haja erros no seu manuscrito.

Imagens

As bordas externas das imagens em um arquivo de sangria devem se estender totalmente até 
a borda da sangria ou permanecer dentro das margens.

As duas imagens abaixo mostram duas páginas adjacentes de um arquivo de livro. A primeira 
imagem, ou Visualização.normal, mostra a aparência real do arquivo. A segunda imagem, ou 
Visualização.wireframe, mostra a estrutura das mesmas duas páginas. Na Visualização.normal, 
a imagem da maçã fica dentro das margens e não deve ter sangria, pois o plano de fundo é branco. 
O arquivo recebe um erro no Pré-visualizador online, pois a imagem da maçã não se estende o 
suficiente para a borda externa. Na Visualização.wireframe, a imagem real, representada por uma 
caixa com um X, estende-se para perto da borda, mas não totalmente. Como o Pré-visualizador 
online só reconhece os limites da imagem inteira, ela deve ser editada para se estender até a borda 
da página ou permanecer dentro das margens.
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Visualização.normal:

Visualização.wireframe:
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Pré-visualizador.online:

Gráficos.vetoriais

Os gráficos vetoriais em arquivos de sangria seguem as mesmas regras das imagens. Cada gráfico 
deve se estender até a borda da sangria ou permanecer dentro das margens. No exemplo abaixo, a 
Visualização.normal apresenta um gráfico na página à esquerda e uma página divisória mostrando 
o início de uma nova seção do livro na página à direita. A Visualização.wireframe mostra a imagem 
da comida como um objeto vetorial porque é possível ver o contorno de cada gráfico que compõe a 
imagem. Isso significa que o Pré-visualizador online verificará cada objeto vetorial individualmente, 
em vez de verificá-los como um único gráfico. Por isso, o Pré-visualizador online falha para muitos 
segmentos do gráfico vetorial, por eles estarem fora das margens e não se estenderem o suficiente 
para a borda externa. Lembre-se disso se estiver criando um arquivo com objetos vetoriais de 
sangria. Pode ser necessário converter os objetos vetoriais em imagens raster de alta resolução 
para obter aprovação nas verificações de impressão automatizadas. 



|  Página 25  |

Diretrizes para publicação de livros impressos

Visualização.normal:

Visualização.wireframe:
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Pré-visualizador.online:
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Capa.do.livro

Se você criar seu próprio arquivo de capa, envie-o como uma imagem contínua incluindo uma capa, 
uma contracapa e uma lombada. Configure as dimensões finais e o número de páginas do seu livro 
com capa comum para permitir a quantidade adequada de sangria.

Cálculo.do.tamanho.da.capa

Cálculo.da.lombada

Para formatar a capa do seu livro com capa comum, primeiro é necessário calcular a largura da 
lombada. 

Para descobrir a largura da lombada para livros impressos com tinta preta:

 • Papel branco: multiplique o número de páginas por 0,0572 mm (0,002252")
 • Papel creme: multiplique o número de páginas por 0,0635 mm (0,0025")

Para descobrir a largura da lombada para livros impressos com tinta colorida:

 • Multiplique o número de páginas por 0,0596 mm (0,002347")

Cada livro sofre uma pequena variação após a encadernação. Permita uma variação de 1,6 mm 
(0,0625") em cada lado das linhas de dobra da capa. Por exemplo, se a largura da lombada for 
de 25,4 mm (1"), o texto não deve ultrapassar 22,2 mm (0,875"). Devido a essa variância, designs 
de capa com lombadas que têm bordas ou linhas fixas que terminam na linha de dobra podem 
sobrepor a capa ou contracapa.

Insira a largura da lombada, a largura e a altura das dimensões finais do livro e a sangria obrigatória 
de 3 mm (0,125") nas seguintes equações para descobrir o tamanho da capa do seu livro:

Largura.da.capa.

Largura da capa = sangria + largura da contracapa + largura da lombada + largura da capa + sangria

Altura.da.capa.

Altura da capa = sangria + altura de corte + sangria
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Exemplo:

Um livro com capa comum impresso em papel branco com tinta preta e que tenha 300 páginas 
e dimensões finais de 15,24 x 22,86 cm (6" x 9"):

300 (páginas) x 0,002252" (multiplicador da lombada) = 0,6756" (largura da lombada) 
300 (páginas) x 0,0572 mm (multiplicador da lombada) = 17,16 mm (largura da lombada)

Largura da capa = 0,125" (sangria) + 6" (largura de corte) + 0,6756" (largura da lombada) + 6" 
(largura de corte) + 0,125" (sangria) = 12,9256" 
Largura da capa = 3 mm (sangria) + 15,24 cm (largura de corte) + 17,16 mm (largura da lombada) + 
15,24 cm (largura de corte) + 3 mm (sangria) = 32,8 cm

Altura da capa = 0,125" (sangria) + 9" (altura de corte) + 0,125" (sangria) = 9,25" 
Altura da capa = 3 mm (sangria) + 22,86 cm (altura de corte) + 3 mm (sangria) = 23,46 cm

Área.de.segurança.da.área.impressa

O KDP exige uma margem mínima de 6,4 mm (0,25") a partir da linha de sangria para todos os 
elementos da área impressa para garantir que o conteúdo não seja cortado durante a impressão. 
O texto e os gráficos para leitura devem estar dentro da área de segurança. Permitimos que pontas 
inferiores e superiores de caracteres, bordas de texto e texto com fins de design sangrem para as 
bordas do arquivo de capa, desde que o texto dentro da área de segurança permaneça legível. 

Cálculo.do.tamanho.do.texto.da.lombada

O texto e os logotipos da lombada devem ter uma margem mínima de 1,6 mm (0,0625") em cada 
lado para não sobrepor a capa. Para determinar o tamanho do texto da lombada:

Tamanho do texto da lombada = largura da lombada – margem esquerda da lombada – margem 
direita da lombada

Exemplo:

Um livro com capa comum impresso em papel branco com tinta preta e que tenha 300 páginas:

Tamanho do texto da lombada = 0,6756" (largura da lombada) – 0,0625" (margem) – 0,0625" 
(margem) = 0,5506" 
Tamanho do texto da lombada = 17,16 mm (largura da lombada) – 1,6 mm (margem) – 1,6 mm 
(margem) = 13,96 mm
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Layout.de.capas.para.livros.com.leitura.da.esquerda.para.direita

Exemplo: 15,24 x 22,86 cm (6"x9") capa com as dimensões finais do livro, tinta preta, papel branco e 300 páginas

T
ítulo

  
:        S

ub
título

             A
uto

r
Título

Subtítulo

Imagem 
da capa

Autor

Sangria de 3 mm (0,125")

Variação das dimensões finais de 
3,4 mm (0,125")

Margem externa de 6,4 mm (0,25")

S

V
3

M

S
uMargem da lombada de 1,6 mm (0,0625")

Largura da lombada de 17,16 mm (0,6756")

Largura do texto da lombada de 
13,96 mm (0,5506")

A
ltura d

a cap
a d

e 23,46 cm
 (9,25")

D
im

ensõ
es finais d

e 22,86 cm
 (9")

Á
rea d

e seg
urança d

e 22,18 cm
 (8,75")

Largura da capa de 32,8 cm (12,926")

Área de segurança de 31,52 cm (12,426")

Código de barra de 6,4 mm (0,25") da 
lombada à linha de corte

Dimensões finais de 15,24 cm (6")
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Layout.de.capas.para.livros.com.leitura.da.direita.para.esquerda

T
ítulo

  
:        S

ub
título

             A
uto

r
Título

Subtítulo

Imagem 
da capa

Autor
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