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1 Introdução 

O Kindle Comic Creator é uma ferramenta gratuita para autores e editoras transformarem suas histórias 

em quadrinhos, graphic novels e mangás em livros Kindle. O Kindle Comic Creator torna fácil a 

importação de arte original, otimiza a experiência de leitores e exibe como um livro será exibido em 

dispositivos Kindle  

O Kindle Comic Creator aceita os tipos mais comuns de arquivos gráficos, de forma que os autores ficam 

à vontade para criar sua arte usando suas ferramentas preferidas de design. O Kindle Comic Creator 

aceita arquivos de origem com uma ou múltiplas páginas nos formatos .pdf, .jpg/.jpeg, .tif/.tiff, .ppm ou 

.png. 

1.1 Como usar o Gerenciamento de livros 

Ao criar um novo livro ou abrir um livro existente no Kindle Comic Creator, a guia Design é sua superfície 

primária de edição (consulte a Figura 1).   

 

Figura 1: Guia Design 
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• Para listar as páginas em seu livro, selecione Exibir > Gerenciamento de livros. Clique nos 
botões na parte esquerda para exibir sua lista de páginas no formato compacto ou ampliado. 
Para obter mais informações, consulte a Seção 2.3.4, Como transferir páginas no 
Gerenciamento de livros. 

• Em eBooks que usam as Visualizações em Painéis do Kindle, selecione Exibir > 
Gerenciamento de Painéis para editar o conteúdo de graphic novels e campos de texto. Para 
obter mais informações, consulte a Seção 2.4.7, Como ajustar a ordem de painéis no 
Gerenciador de painel. 

• Para exibir até seis barras de ferramenta de comandos úteis, selecione Exibir > Barras de 
ferramentas. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas Histórias em 
quadrinhos, consulte a Seção 4, Anexo. Para obter mais informações sobre a barra de 
ferramentas Rich Text, consulte a Seção 2.5.2, Como formatar texto com a barra de 
ferramentas Rich Text. 

1.2 Formatos de página compatíveis 

É possível adicionar páginas em seu livro a partir de um arquivo PDF ou através da conversão de 

imagens. O Kindle Comic Creator aceita arquivos nos formatos .pdf, .jpg/.jpeg, .tif/.tiff, .ppm ou .png. 

Também é possível abrir arquivos de livros que usam a formatação de histórias em quadrinhos da 

Amazon (consulte as Diretrizes de Publicação do Kindle para obter mais informações sobre essas 

especificações) ou que foi criado através do Kindle Comic Creator. Estes arquivos de livro podem estar 

nos formatos .epub, .opf ou .mobi.  

1.3 Arquivos de livro exportados 

O Kindle Comic Creator exporta seu livro finalizado para um arquivo .mobi KF8. 

1.4 Configuração do idioma de menu 

Os menus Kindle Comic Creator podem ser exibidos em vários idiomas. Para definir um idioma para essa 

ferramenta, clique em Configurações > Idioma e selecione o idioma no menu suspenso (consulte a 

Figura 2).  

http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_PT.pdf
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Figura 2: Menu Idioma 

Os idiomas disponíveis incluem alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês e chinês.  

1.5 Atualização automática 

Quando uma nova versão do Kindle Comic Creator é lançada, o aplicativo faz seu download 

automaticamente para você. Quando o Kindle Comic Creator solicitar que você instale uma atualização, 

a Amazon recomenda que você instale a versão mais recente para obter todos os novos recursos. 

2 Como criar e editar livros com Painéis do Kindle  

A Visualização de Painéis do Kindle é uma experiência de leitura guiada única que é projetada pelo autor 

ou pela editora. Ela trata de acessibilidade e permite que os leitores desfrutem do decorrer da ação em 

cada página em alta resolução e com maneira fácil de usar. O Kindle Comic Creator facilita a criação de 

Visualizações de Painéis do Kindle.  

É possível usar o Kindle Comic Creator para criar novos livros com Painéis do Kindle através de arquivos 

PDF ou de imagem ou para abrir livros existentes com Painéis do Kindle para edição. 

2.1 Como abrir um livro para edição 

E possível criar um novo livro com Painéis do Kindle ou abrir um livro existente que possua Painéis do 

Kindle.  
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Figura 3: Tela de boas vindas do Kindle Comic Creator 

2.1.1 Como criar um novo livro com Painéis do Kindle 

Para criar um novo livro com Painéis do Kindle:  

1. Na tela Boas-vindas do Kindle Comic Creator (consulte a Figura 3), clique em Criar um novo 
livro.   

[ou] No Gerenciamento de livros, escolha Arquivo > Novo > Novo livro. 

2. As configurações de livro de Seleção de painéis são exibidas (consulte a Figura 5). Selecione 
um Idioma para seu livro.  

3. Em Você gostaria de criar uma Visualização de Painéis do Kindle?, clique em Sim.  
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2.1.2 Como abrir um livro existente com painéis 

Com o Kindle Comic Creator é possível abrir ambos arquivos de livro .mobi e .epub que sigam as 

Diretrizes de Publicação Kindle para graphic novels, histórias em quadrinhos e mangás com layout fixo. 

Para ler as diretrizes de formatação de livros da Amazon para o Kindle, acesse 

kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_PT.pdf.  

Para abrir um livro existente para edição na guia Design: 

1. Na tela Boas-vindas do Kindle Comic Creator, clique em Abrir um livro existente. 

[ou]  Em Gerenciamento de livros, selecione Arquivo > Abrir. 

2. A caixa de diálogo Abrir livro é exibida (consulte a Figura 4). Navegue até o livro desejado e 
clique em Abrir. Todo o arquivo é aberto para edição na guia Design. 

 

Figura 4: Caixa de diálogo Abrir livro 

http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_PT.pdf
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2.2 Como inserir e editar configurações de livro 

Use as configurações de livro opcionais e obrigatórias para definir a aparência e as funções de seu livro.  

2.2.1 Como definir as configurações para um novo livro  

Para inserir as configurações para um novo livro: 

1. Na página de Boas-vindas do Kindle Comic Creator, clique em Criar um novo livro.  

[ou] No Gerenciamento de livros, escolha Arquivo > Novo > Novo livro.  

A caixa de diálogo Criar um novo livro é exibida (consulte a Figura 5).  

 

Figura 5: Configurações de seleção de painel 

2. Para escolher o idioma, clique para ampliar a lista de idiomas e depois selecione aquele 
desejado. 

3. Em Você gostaria de criar uma Visualização de Painéis do Kindle?, clique em Sim.  

4. Para orientação, clique em Retrato ou Paisagem.  
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DICA:  Para obter mais informações sobre orientação, clique no ponto de interrogação 
antes deste campo. 

5. Para direção de virada de página, selecione Esquerda para direita ou Direita para esquerda. 

6. Para tamanho de tela (resolução original), insira valores de largura e altura (em pixels).  

OBSERVAÇÃO:  A resolução original reflete as dimensões completas da imagem. Os 
valores padrão são largura de 800 pixels e altura de 1.280 pixels. O valor máximo 
permitido é de 1.280 pixels. Caso os arquivos de página sejam mais largos ou altos que 
1.280 pixels, insira os valores cujas taxas de proporção combinem com as proporções 
das imagens. O Kindle irá manter a taxa de proporção dessas configurações. 

7. Clique em Continuar para exibir as configurações adicionais de Metadados e imagem de 
capa (consulte a Figura 6).  

 

Figura 6: Configurações de metadados e imagem de capa 

8. Insira um Título para seu livro e os nomes do Autor e Editora. 

9. Para selecionar uma Imagem de capa, clique em Procurar, selecione uma imagem em uma 
pasta em seu disco rígido local e depois clique em Abrir. O caminho completo é exibido na 
caixa de texto.  

OBSERVAÇÃO:  O Kindle Comic Creator aceita imagens de capa nos formatos .jpg/.jpeg, 
.ppm ou .png. 
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10. Para definir o Local dos arquivos de seu livro, clique em Procurar. Selecione uma pasta vazia 
em seu disco rígido local e depois clique em Selecionar pasta. 

OBSERVAÇÃO:  Para adicionar uma pasta, clique com o botão direito dentro da pasta 
primária e selecione Novo > Pasta.  

11. Para exibir mais configurações, clique na guia Configurações avançadas (consulte a Figura 7 
e Figura 8): 

• Para carregar um Índice desenvolvido em marcação HTML, selecione a guia Geral 
(consulte a Figura 7) e clique em Procurar. Selecione o arquivo de índice em .html, .htm ou 
.xhtml em seu disco rígido local e clique em Abrir. 

 

Figura 7: Configurações avançadas: Guia Geral 

• Para personalizar as bordas exibidas ao redor dos painéis, clique na guia Painéis do 
Kindle (consulte a Figura 8) e ajuste os valores de Largura de borda (o padrão é de 3 
pixels) e de Cor de borda (o padrão é #000000). Para selecionar uma cor de borda na 
palheta de cores, clique em Selecionar.  

 

Figura 8: Configurações avançadas: Guia de Painéis do Kindle 

12. Para adicionar páginas ao seu livro, consulte a Seção 2.3.1, Como adicionar páginas padrão a 
um novo livro. 
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2.2.2 Como editar as configurações de um livro existente 

Certas configurações, como aquelas de Idioma, não podem ser alteradas depois que o livro é criado. 

Para editar as configurações de um livro existente: 

1. Na página de Boas-vindas do Kindle Comic Creator, clique em Abrir um livro existente.  

[ou]  Em Gerenciamento de livros, selecione Arquivo > Abrir.  

2. A caixa de diálogo Abrir livro é exibida (consulte a Figura 4). Navegue até o livro desejado e 
clique em Abrir.  

A primeira página do livro é aberta para edição na guia Design. 

3. Clique em Configuração de livro na parte superior do Gerenciamento de livros e selecione 
Metadados. Edite as configurações de Seleção de painel e Metadados conforme for 
necessário: 

• Em Você gostaria de criar uma Visualização de Painéis do Kindle?, clique em Sim.  

• Para orientação, selecione Retrato ou Paisagem.  

• Para direção de virada de página, selecione Esquerda para direita ou Direita para 
esquerda. 

• Para tamanho de tela, insira valores de largura e altura (em pixels).  

4. Clique em Continuar para exibir as configurações adicionais de Metadados e imagem de 
capa:  

• Insira ou edite o Título para seu livro e os nomes do Autor e Editora. 

• Para selecionar uma Imagem de capa, clique em Procurar, selecione uma imagem em 
uma pasta em seu disco rígido local e depois clique em Abrir. O caminho completo é 
exibido na caixa de texto.  

OBSERVAÇÃO:  O Kindle Comic Creator aceita imagens de capa nos formatos 
.jpg/.jpeg, .ppm ou .png. 

• Para definir o Local dos arquivos de seu livro, clique em Procurar. Selecione uma pasta 
vazia em seu disco rígido local e clique em Selecionar pasta. 

5. Para exibir mais configurações, clique na guia Configurações avançadas: 

• Para carregar um Índice desenvolvido em marcação HTML, clique na guia Geral e depois 
clique em Procurar. Selecione o arquivo de índice em .html, .htm ou .xhtml em seu disco 
rígido local e clique em Abrir. 

• Para personalizar as bordas exibidas ao redor dos painéis, clique na guia Painéis do 
Kindle e depois ajuste os valores de Largura de borda (o padrão é de 3 pixels) e de Cor 
de borda (o padrão é #000000). Para selecionar uma cor de borda na palheta de cores, 
clique em Selecionar.  

6. Para adicionar páginas ao seu livro, consulte a Seção 2.3.2, Como adicionar páginas padrão a 
um livro existente. 
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2.3 Como adicionar páginas 

Ao selecionar a opção Criar um novo livro, a caixa de diálogo Adicionar páginas é exibida (consulte a 

Figura 9). Use essa caixa de diálogo para importar arquivos PDF ou de imagem de seu disco rígido.  

Também é possível adicionar páginas padrão ou personalizadas ao selecionar Abrir um livro existente. 

Clique no botão Adicionar página na parte superior do Gerenciamento de livros e a caixa de diálogo 

Adicionar páginas é exibida (consulte a Figura 9). 

 

Figura 9: Caixa de diálogo Adicionar página 

2.3.1 Como adicionar páginas padrão a um novo livro 

O Kindle Comic Creator aceita arquivos nos formatos .pdf, .jpg/.jpeg, .tif/.tiff, .ppm ou .png. Para 

adicionar páginas padrão a um novo livro, abra a caixa de diálogo Adicionar páginas: 

1. Na página de Boas-vindas do Kindle Comic Creator, clique em Criar um novo livro.  

2. A caixa de diálogo Configurações é exibida. Preencha as configurações necessárias de 
Seleção de painel. 

3. Clique em Continuar. As configurações de Metadados são exibidas. Preencha as 
configurações necessárias. 

4. Clique em Começar a adicionar páginas.  
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5. A caixa de diálogo Adicionar páginas é exibida (consulte a Figura 9). Localize e selecione os 
arquivos de imagem em seu disco rígido local. Para selecionar múltiplos arquivos, segure a 
tecla CTRL enquanto você clica.  

6. Clique em Abrir. As imagens selecionadas são adicionados ao seu livro como páginas padrão 
e imagens de miniatura de suas novas páginas são exibidas no Gerenciamento de livros. 

2.3.2 Como adicionar páginas padrão a um livro existente 

Para adicionar páginas padrão a um livro existente, abra a caixa de diálogo Adicionar páginas: 

1. Na página de Boas-vindas do Kindle Comic Creator, clique em Abrir um livro existente.  

2. A caixa de diálogo Abrir livro é exibida. Localize e selecione o livro desejado e, em seguida, 
clique em Abrir.  
O livro é aberto para edição na guia Design. 

3. Na parte superior do Gerenciamento de livros, clique em Adicionar página. A caixa de 
diálogo Adicionar páginas é exibida (consulte a Figura 9). 

4. Localize e selecione os arquivos de imagem em seu disco rígido local. 

5. Clique em Abrir. As imagens selecionadas são adicionados ao seu livro como páginas padrão 
e imagens de miniatura de suas novas páginas são exibidas no Gerenciamento de livros. 

2.3.3 Como adicionar páginas personalizadas 

Páginas personalizadas são áreas dentro de um PDF ou imagem grande nas quais você realiza marcações 

e converte para páginas. Para adicionar páginas personalizadas: 

1. Na parte superior do Gerenciamento de livros, clique em Adicionar página e selecione 
Adicionar páginas personalizadas (consulte a Figura 10).  

 

Figura 10: Menu Adicionar página 

2. Localize e selecione um arquivo PDF ou de imagem grande em seu disco rígido.  

OBSERVAÇÃO:  O Kindle Comic Creator aceita arquivos nos formatos .pdf, .jpg/.jpeg, 
.tif/.tiff, .ppm ou .png. 

3. Clique em Abrir. Uma janela pop-up para Importar história em quadrinhos exibe a imagem. 
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4. Clique com o botão direito na imagem e selecione Nova página. Um retângulo azul é exibido. 
Arraste e ajuste as extremidades do retângulo para selecionar a área desejada de sua nova 
página (consulte a Figura 11). 

 

Figura 11: Área de página personalizada (em azul) 

5. Para converter áreas adicionais dentro da imagem em páginas, clique com o botão direito na 
imagem e selecione Nova página novamente. Ajuste as extremidades dos novos retângulos 
azuis conforme for necessário. 

6. Clique em OK ao concluir. Cada área dentro de um retângulo azul é convertida para uma 
nova página em seu livro. As miniaturas para essas novas páginas são exibidas no 
Gerenciamento de livros.  
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2.3.4 Como transferir páginas no Gerenciamento de livros 

Para alterar a ordem das páginas em um livro existente:  

1. Selecione a página a ser transferida no Gerenciamento de livros (consulte a Figura 12). 

2. Arraste a página para o local desejado e solte-a. 

 

Figura 12: Gerenciamento de livros 

OBSERVAÇÃO:  Para alternar o tamanho dos ícones de página no Gerenciamento de livros, 
clique nos botões Visualização de título e Visualização de miniatura na parte inferior do 
painel. 
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2.4 Como detectar e editar Painéis do Kindle 

O Kindle Comic Creator é capaz de detectar automaticamente Painéis do Kindle de sua arte. Os Painéis 

do Kindle permitem que os leitores ampliem painel por painel durante a leitura de seu livro. 

Durante a criação dos Painéis do Kindle, é possível detectar os painéis em página única uma a uma ou 

detectar todos os painéis ao longo de livro. Insira as Configurações de detecção de painéis desejadas e 

depois execute a Detecção de painéis. Depois disso, é possível editar e ajustar cada painel detectado.  

2.4.1 Como detectar Painéis do Kindle 

Quando um painel é criado, ele inclui ambas região de toque (normalmente composta por todo o painel) 

e uma região de zoom (a área inferior para ser ampliada quando o leitor encosta na área de toque do 

painel). O Kindle Comic Creator é capaz de detectar Painéis do Kindle automaticamente ou criá-los 

manualmente: 

• Para detectar painéis em uma página única, abra a página para edição na guia Design. Clique 
com o botão direito, selecione Detectar painéis no menu pop-up e depois selecione Nesta 
página (consulte a Figura 13). 

 

Figura 13: Detectar painéis nesta página 

• Para detectar Painéis do Kindle em todas as páginas, clique no botão  Detectar painéis 
automaticamente na barra de ferramentas História em quadrinhos ou, no menu 
Ferramentas, selecione Histórias em quadrinhos > Detectar Painéis do Kindle em todas as 
páginas. 

• Para adicionar Painéis do Kindle manualmente, clique com o botão direito na guia Design e 
selecione Novo Painel Kindle. Uma caixa verde arca as bordas de um novo painel na página 
atual.  
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2.4.2 Como editar as configurações de detecção de painéis  

As Configurações de detecção de painéis determina onde os painéis serão detectados e que tom usar 

no fundo de painéis. Para editar as Configurações de detecção de painéis: 

1. No Gerenciamento de livros, clique em Configuração de livro e selecione Configurações de 
detecção de painel (consulte a Figura 14). A caixa de diálogo de Configurações de detecção 
de painel é exibida (consulte a Figura 15). 

 

Figura 14: Menu Configuração de livro 

2. Para ajustar o tom de fundo para cada painel detectado, arraste a barra deslizante da direita 
para a esquerda e selecione um tom de cinza. As escolhas variam entre o branco padrão, na 
direita, até o preto, na esquerda, passando por tons cinza mais escuros e mais claros. 

3. Para limitar a detecção de painel para determinadas partes de uma página, insira as 
distâncias (em pixels) das bordas esquerda, direita, parte superior ou parte inferior a serem 
excluídas. Os painéis não serão detectados nas áreas excluídas. 

4. Clique em OK para salvar as alterações. 
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Figura 15: Caixa de diálogo Configurações de detecção de painéis 

2.4.3 Como ajustar a região de toque de um painel 

Cada painel oferece uma região de toque, a área na qual um leitor pode tocar para ampliar uma parte 

do painel. Ajustar as bordas de um painel redimensiona suas regiões de toque e zoom. Para ajustar a 

região de toque de um painel, ajuste suas bordas: 

• Para editar os painéis, selecione uma página e visualize-a para edição na guia Design. Bordas 
verdes marcam cada painel na página.  

• Para reposicionar a região de toque de um painel, arraste suas bordas verdes.  

• Para alterar o formato de uma região de toque, arraste suas bordas pelos cantos. 

2.4.4 Como corrigir erros de sobreposição de painéis 

Quando uma página possui múltiplos painéis e um painel se sobrepõe ao outro, um aviso de 

sobreposição de painéis é exibido na guia Design (consulte a Figura 16). Para corrigir tais erros, 

reposicione os painéis para que não se sobreponham. 



Guia do usuário do Kindle Comic Creator 

 

Amazon.com Página 22 

 

Figura 16: Aviso de sobreposição 

2.4.5 Como ajustar a região de zoom de um painel 

Cada painel inclui uma região de zoom, a área inferior ampliada quando o leitor encosta em uma região 

de toque. O tamanho da região de zoom depende do nível de zoom do painel. Para ajustar a região de 

zoom de um painel: 

1. Selecione uma página e visualize-a para edição na guia Design. 

2. Clique com o botão direito dentro do painel e selecione Editar painel no menu pop-up 
(consulte a Figura 17). 

 

Figura 17: Menu Painel com edição de painel selecionada 
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3. O painel é exibido na caixa de diálogo Editar painel (consulte a Figura 18). 

 

Figura 18: Caixa de diálogo editar painel 

4. Para reposicionar a região de zoom, arraste suas bordas amarelas.  

5. Para alterar o formato da região de zoom, arraste seus cantos. 

6. Para salvar as alterações, clique em OK. 
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2.4.6 Como ajustar o nível de zoom da região 

Quando um leitor toca em um painel, a região de zoom desse painel é ampliada. Para ajustar o nível de 

ampliação da região de zoom de um painel: 

1. Clique com o botão direito dentro do painel e selecione Definir nível de zoom no menu pop-up.  

A caixa de diálogo Nível de ampliação de painel é exibida (consulte a Figura 19). 

2. Selecione o nível desejado de ampliação e clique em OK. 

 

Figura 19: Caixa de diálogo de nível de ampliação de painel 
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2.4.7 Como ajustar a ordem de painéis no Gerenciador de painel 

A ordem na qual os leitores seguem de painel para painel em uma página pode ser ajustada no 

Gerenciador de painel.  

1. Para exibir o Gerenciador de painel, selecione Exibir > Gerenciador de painel (consulte a 
Figura 20). 

2. Para ajustar a numeração dos painéis em uma página, arraste e solte-os no Gerenciador de 
painel 

 

Figura 20: Gerenciador de painel 



Guia do usuário do Kindle Comic Creator 

 

Amazon.com Página 26 

2.4.8 Como excluir painéis 

É possível excluir um ou vários painéis de uma só vez no Gerenciador de painel (consulte a Figura 21). 

 

Figura 21: Excluir todos os painéis no Gerenciador de painel 

• Para excluir um painel, clique com o botão direito dentro do painel na guia Design e 
selecione Excluir painel. 

• Para excluir todos os painéis de uma página, clique em Excluir todos os painéis no 
Gerenciador de painel e, em seguida, clique em OK. 
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2.4.9 Como substituir imagens com o Gerenciador de imagens 

As imagens de cada página no livro podem ser substituídas com o Gerenciamento de imagens. Para 

substituir uma imagem: 

1. Abra o Gerenciamento de imagens selecionando Exibir > Gerenciamento de imagens.   

O painel do Gerenciamento de imagens apareça no lado direito da tela. 

2. Clique na imagem que será substituída (consulte a Figura 22). 

 

Figura 22: Gerenciamento de imagens 

3. Selecione Substituir imagem na parte superior do Gerenciamento de imagens. A caixa de 
diálogo Escolher imagem a ser substituída é exibida. 

4. Selecione a nova imagem .png em seu computador local e clique em Abrir. 
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2.5 Como editar texto 

Também é possível adicionar campos de texto na guia Design. Estes campos fornecem texto híbrido que 

é ampliado quando o usuário toca no campo de texto.  

2.5.1 Como adicionar um campo de texto a um arquivo de livro 

Para adicionar um campo de texto a um arquivo de livro: 

1. Clique com o botão direito na página e selecione Novo painel de texto no menu pop-up 
(consulte a Figura 23).  

 

Figura 23: Novo painel de texto do menu pop-up 

2. Um novo painel de texto é exibido, marcado por uma borda verde. 

• Para reposicionar um campo de texto, arraste suas bordas verdes.  

• Para alterar o formato de um campo de texto, arraste suas bordas pelos cantos. 

• Para editar o campo de texto, clique no campo e selecione Exibir painel (consulte a 
Figura 24). 

 

Figura 24: Exibir painel do menu pop-up 
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2.5.2 Como formatar texto com a barra de ferramentas Rich Text 

Na caixa de texto, selecione o texto que você deseja formatar e depois use os botões na barra de 

ferramentas Rich Text (consulte a Figura 25) para formatar o texto selecionado. 

 

Figura 25: Barra de ferramentas Rich Text 

  Tamanho a fonte:  Aumenta ou diminui o texto selecionado. 

  Aumentar ou diminuir fonte:  Aumenta ou diminui o texto em toda a caixa de texto. 

    Negrito, itálico, sublinhado:  Tornar o texto selecionado negrito, itálico ou 

sublinhado. 

  Cor de texto:  Exibe a caixa de diálogo Selecionar cor (consulte a Figura 26). Escolha a cor 

desejada para o texto selecionado e, depois, clique em OK. 

  Inserir imagem:  Adiciona uma imagem à caixa de texto (tenha cuidado para escolher uma 

caixa adequada para o texto). 

  Nome da fonte:  Escolha uma fonte para o texto selecionado na lista suspensa. Todas 

as fontes embutidas disponíveis no arquivo eBook são listadas aqui. Para obter mais 

informações, consulte a Seção 2.5.3, Como adicionar uma fonte embutida.  

  Altura de linha:  Ajusta a distância entre as linhas (em unidades "em"). 

  Espaçamento de letras:  Insere um espaço extra entre as letras (em unidades "em"). 

OBSERVAÇÃO:  A unidade "em" é uma medida variável útil para dimensionar conteúdo da 
web. O tamanho no qual a fonte Normal é atualmente exibida determina o que é 1 
"em". Por exemplo: a configuração de 2 "em" fornecerá uma medida duas vezes maior 
que a fonte Normal. 
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Figura 26: Caixa de diálogo Selecionar cor 
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2.5.3 Como adicionar uma fonte embutida 

Seu livro Kindle pode usar arquivos de fonte .ttf e .otf. Todas as fontes embutidas disponíveis no arquivo 

eBook são exibidas na lista Linha de fontes da barra de ferramentas Rich Text (consulte a Figura 25). 

Para adicionar uma fonte: 

1. Selecione Ferramentas > Adicionar fonte embutida (consulte a Figura 27).  

 

Figura 27: Adicionar fonte embutida no menu Ferramentas 

2. A caixa de diálogo Adicionar fonte embutida é exibida (consulte a Figura 28). Selecione o 
arquivo da fonte desejada e clique em Abrir. 

 

Figura 28: Caixa de diálogo Adicionar fonte embutida 

2.5.4 Como ajustar a ordem do pop-up de texto 

Para editar a ordem na qual o leitor é direcionado de um pop-up de texto para o próximo, ajuste a 

ordem do painel na página. Para obter mais informações, consulte a Seção 2.4.7, Como ajustar a ordem 

de painéis no Gerenciador de painel.  
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2.6 Como criar e exibir seu livro 

Após concluir quaisquer edições, crie o livro finalizado e depois revise-o no Kindle Previewer. Para 

confirmar que o livro é exibido conforme você deseja, também é possível carregar seu livro em um 

dispositivo Kindle.  

2.6.1 Como criar e pré-visualizar seu livro  

Podem ser exibidos avisos de formatação conforme você inicia o processo de criação. Para obter mais 

informações sobre os requisitos de formatação, consulte www.amazon.com/kindleformat. Para ler as 

diretrizes de formatação de livros da Amazon para o Kindle, acesse 

kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_PT.pdf.  

Para criar e pré-visualizar seu livro: 

1. No menu Criar, selecione Criar e pré-visualizar. Caso já esteja pronto para prosseguir, clique 
em OK. 

2. Mensagens de criação do KindleGen são exibidas na área Console conforme seu livro é criado 
(consulte a Figura 29). 

 

Figura 29: Mensagens de criação do KindleGen 

http://www.amazon.com/kindleformat
http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_PT.pdf
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3. Quando o processo de criação é concluído, seu eBook é exibido automaticamente em uma 
nova janela do Kindle Previewer (consulte a Figura 30). 

 

Figura 30: Kindle Previewer 

2.6.2 Como exportar seu livro como um arquivo KF8 

Para criar um arquivo Kindle no formato KF8: 

1. No menu Arquivo, selecione Exportar como livro KF8 (consulte a Figura 31). 

 

Figura 31: Exportar como livro KF8 

2. Dê um nome ao arquivo e selecione Salvar. Seu livro está agora pronto para ser enviado à 
Amazon. 
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2.6.3 Como carregar um arquivo de livro em um dispositivo Kindle 

Para testar como seu eBook será exibido em um dispositivo, carregue seu eBook em um Kindle: 

1. Conecte seu Kindle a uma porta USB em seu computador.  O dispositivo será exibido na 
mesma localização de outras unidades USB. 

• Em um computador:  O dispositivo Kindle é exibido no menu Computador ou Meu 
computador. 

• Em um Mac:  O dispositivo Kindle é exibido na área de trabalho. 

2. Abra sua unidade Kindle e arraste e solte seu arquivo de livro na pasta adequada. 

• Em um dispositivo Kindle Fire:  Arraste o arquivo de livro para a pasta Livros. 

DICA:  Você pode precisar desbloquear seu Kindle Fire. Se você possuir um dispositivo 
Kindle Fire 2ª Geração ou Kindle HD, instale o app gratuito Android File Transfer 
disponível no endereço www.android.com/filetransfer e siga as instruções exibidas na 
tela.  

• Em um dispositivo Kindle eInk:  Arraste o arquivo de livro para a pasta documentos. 

3. Ejete com segurança a unidade Kindle de seu computador e desconecte o cabo USB. Seu 
novo livro será exibido no mesmo local que outros livros no dispositivo: 

• Em um dispositivo Kindle Fire:  Seu livro é exibido na pasta Livros. 

• Em um dispositivo Kindle eInk:  Seu livro é exibido na Tela inicial. 

http://www.android.com/filetransfer/
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3 Como criar e editar livros sem a Visualização de Painéis do Kindle  

É possível usar o Kindle Comic Creator para criar mangás, histórias em quadrinhos e graphic novels sem 

a Visualização de Painéis do Kindle de arquivos PDF ou de imagem, ou ainda editar livros existentes em 

formatos .mobi ou .epub.  

3.1 Como abrir um livro para edição 

É possível criar um novo livro ou abrir um livro existente no formato Kindle. Estes livros tratarão os 

quatro quadrantes de cada página como Painéis virtuais. 

 

Figura 32: Tela de boas vindas do Kindle Comic Creator 

3.1.1 Como criar um novo livro sem a Visualização de Painel Kindle 

Para criar um novo livro sem a Visualização de Painel Kindle:  

1. Na página Boas-vindas do Comic Creator (consulte a Figura 32), clique em Criar um novo livro. 

[ou] No Gerenciamento de livros, selecione Arquivo > Novo > Novo livro. 
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2. As configurações de livro de Seleção de painéis são exibidas (consulte a Figura 34). Selecione 

um Idioma para seu livro.  

1. Em Você gostaria de criar uma Visualização de Painéis do Kindle?, clique em Não.  

3.1.2 Como abrir um livro existente sem a Visualização de Painéis do Kindle 

Com o Kindle Comic Creator é possível abrir ambos arquivos de livro .mobi e .epub que sigam as 

Diretrizes de Publicação Kindle para graphic novels, histórias em quadrinhos e mangás com layout fixo.  

OBSERVAÇÃO:  Para ler as diretrizes de formatação de livros da Amazon para o Kindle, acesse 
kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_PT.pdf.  

Também é possível abrir um livro existente para edição na guia Design: 

1. Na página de Boas-vindas do Comic Creator, clique em Abrir um livro existente.  

[ou]  Em Gerenciamento de livros, selecione Arquivo > Abrir.  

2. A caixa de diálogo Abrir livro é exibida (consulte a Figura 33). Navegue até o livro desejado e 
clique em Abrir. Todo o arquivo é aberto para edição na guia Design. 

 

Figura 33: Caixa de diálogo Abrir livro 

http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_PT.pdf
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3.2 Como inserir e editar configurações de livro 

Use as configurações de livro opcionais e obrigatórias para definir a aparência e as funções de seu livro.  

3.2.1 Como definir as configurações para um novo livro  

1. Na página de Boas-vindas do Kindle Comic Creator, clique em Criar um novo livro.  

[ou] No Gerenciamento de livros, escolha Arquivo > Novo > Novo livro.  

A caixa de diálogo Criar um novo livro é exibida (consulte a Figura 34).  

 

Figura 34: Configurações de seleção de painel para livros sem a Visualização de Painéis do Kindle 

2. Para escolher o idioma, clique para ampliar a lista de idiomas e depois selecione aquele 
desejado. 

3. Em Você gostaria de criar uma Visualização de Painéis do Kindle?, clique em Não.  

4. Para orientação, clique em Retrato, Paisagem ou Desbloqueado.  
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DICA:  Para obter mais informações sobre orientação, clique no ponto de interrogação 
antes deste campo. 

5. Para direção de virada de página, selecione Esquerda para direita ou Direita para esquerda. 

6. Para tamanho de tela (resolução original), insira valores de largura e altura (em pixels).  

OBSERVAÇÃO:  A resolução original reflete as dimensões completas da imagem. Os 
valores padrão são largura de 800 pixels e altura de 1.280 pixels. O valor máximo 
permitido é de 1.280 pixels. Caso os arquivos de página sejam mais largos ou altos que 
1.280 pixels, insira os valores cujas taxas de proporção combinem com as proporções 
das imagens. O Kindle irá manter a taxa de proporção dessas configurações. 

7. Clique em Continuar para exibir as configurações adicionais de Metadados e imagem de 
capa (consulte a Figura 35). 

 

Figura 35: Configurações de metadados e imagem de capa 

8. Insira um Título para seu livro e os nomes de Autor e Editora. 

9. Para selecionar uma Imagem de capa, clique em Procurar, selecione uma imagem em uma 
pasta em seu disco rígido local e depois clique em Abrir. O caminho completo é exibido na 
caixa de texto.  

OBSERVAÇÃO:  É possível usar imagens de capa no formato .jpg/.jpeg, .bmp ou .png. 
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10. Para definir o Local dos arquivos de seu livro, clique em Procurar. Selecione uma pasta vazia 
em seu disco rígido local e clique em Selecionar pasta. 

DICA:  Para adicionar uma pasta, clique com o botão direito dentro da pasta primária e 
selecione Novo > Pasta.  

11. Para exibir mais configurações, clique em Configurações avançadas (consulte a Figura 36 e 
Figura 37): 

• Para carregar um Índice desenvolvido em marcação HTML, clique na guia Geral e depois 
clique em Procurar (consulte a Figura 36). Selecione o arquivo de índice em .html, .htm 
ou .xhtml em seu disco rígido local e clique em Abrir. 

 

Figura 36: Configurações avançadas - Guia Geral 

• Para a configuração de Movimento de painel virtual, clique na guia Painéis virtuais e, 
em seguida, selecione Horizontal ou Vertical.  

 

Figura 37: Configurações avançadas - Guia Painéis virtuais 

As configurações de Movimento de painel virtual e Direção de virada de página se combinam para 

definir a Ordem de painel para uma página. Isso determina em qual ordem os quatro quadrantes da 

página são lidos.  
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Há quatro combinações possíveis, as quais definem a ordem de leitura da seguinte maneira:  

     

  Movimento de painel vertical Movimento de painel vertical 
  mais Direção de virada de página  mais Direção de virada de página 

                                   de direita para a esquerda  de esquerda para a direita 

 

    

  Movimento de painel horizontal Movimento de painel horizontal 
  mais Direção de virada de página  mais Direção de virada de página 

de direita para a esquerda  de esquerda para a direita 

12. Para continuar o processo de criação de seu livro, consulte a Seção 3.3.1, Como adicionar 
páginas padrão a um novo livro. 
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3.2.2 Como editar as configurações de um livro existente 

Certas configurações, como aquelas de Idioma, não podem ser alteradas depois que o livro é criado. 

Para editar as configurações de um livro existente: 

1. Na página de Boas-vindas do Kindle Comic Creator, clique em Abrir um livro existente.  

[ou]  Em Gerenciamento de livros, selecione Arquivo > Abrir. 

2. A caixa de diálogo Abrir livro é exibida (consulte a Figura 33). Navegue até o livro desejado e 
clique em Abrir.  

A primeira página do livro é aberta para edição na guia Design.  

3. Clique em Configuração de livro na parte superior do Gerenciamento de livros e selecione 
Metadados. Edite as configurações de Seleção de painel e Metadados conforme for 
necessário: 

• Em Você gostaria de criar uma Visualização de Painéis do Kindle?, clique em Não.  

• Para orientação, clique em Retrato, Paisagem ou Desbloqueado.  

• Para direção de virada de página, selecione Esquerda para direita ou Direita para 
esquerda. 

• Para tamanho de tela, insira valores de largura e altura (em pixels).  

4. Clique em Continuar para exibir as configurações adicionais de Metadados e Imagem de 
capa: 

• Insira ou edite o Título para seu livro e os nomes do Autor e Editora. 

• Para selecionar uma Imagem de capa, clique em Procurar, selecione uma imagem em 
uma pasta em seu disco rígido local e depois clique em Abrir. O caminho completo é 
exibido na caixa de texto. O Kindle Comic Creator aceita imagens de capa nos formatos 
.jpg/.jpeg, .ppm ou .png. 

• Para definir o Local dos arquivos de seu livro, clique em Procurar. Selecione uma pasta 
vazia em seu disco rígido local e clique em Selecionar pasta. 

5. Para exibir mais configurações, clique em Configurações avançadas: 

• Para carregar um Índice desenvolvido em marcação HTML, clique na guia Geral e depois 
clique em Procurar. Selecione o arquivo de índice em .html, .htm ou .xhtml em seu disco 
rígido local e clique em Abrir. 

• Para a configuração de Movimento de painel virtual, clique na guia Painéis virtuais e, 
em seguida, selecione Horizontal ou Vertical.  

As configurações de Movimento de painel virtual e Direção de virada de página se combinam para 

definir a Ordem de painel para uma página. Isso determina em qual ordem os quatro quadrantes da 

página são lidos.  
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Há quatro combinações possíveis, as quais definem a ordem de leitura da seguinte maneira:  

     

  Movimento de painel vertical Movimento de painel vertical 
  mais Direção de virada de página  mais Direção de virada de página 

                  de direita para a esquerda  de esquerda para a direita 

 

    

  Movimento de painel horizontal Movimento de painel horizontal 
  mais Direção de virada de página  mais Direção de virada de página 

de direita para a esquerda  de esquerda para a direita 

6. Para continuar o processo de criação de seu livro, consulte a Seção 3.3.2, Como adicionar 
páginas padrão a um livro existente. 
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3.3 Como adicionar páginas 

Ao selecionar a opção Criar um novo livro, a caixa de diálogo Adicionar páginas é exibida (consulte a 

Figura 38). Use essa caixa de diálogo para importar arquivos PDF ou de imagem de seu disco rígido.  

Também é possível adicionar páginas padrão ou personalizadas depois de Abrir um livro existente. 

Clique no botão Adicionar página na parte superior do Gerenciamento de livros e a caixa de diálogo 

Adicionar páginas é exibida (consulte a Figura 38).  

 

Figura 38: Caixa de diálogo Adicionar página 
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3.3.1 Como adicionar páginas padrão a um novo livro 

Para adicionar páginas padrão a um novo livro, abra a caixa de diálogo Adicionar páginas: 

OBSERVAÇÃO:  O Kindle Comic Creator aceita arquivos nos formatos .pdf, .jpg/.jpeg, .tif/.tiff, 
.ppm ou .png. 

1. Na página de Boas-vindas do Kindle Comic Creator, clique em Criar um novo livro.  

2. A caixa de diálogo Configurações é exibida. Preencha as configurações necessárias de 
Seleção de painel. 

3. Clique em Continuar. As configurações de Metadados são exibidas. Preencha as 
configurações necessárias. 

4. Clique em Começar a adicionar páginas.  

5. A caixa de diálogo Adicionar páginas é exibida (consulte a Figura 38). Localize e selecione os 
arquivos de imagem em seu disco rígido local. Para selecionar múltiplos arquivos, segure a 
tecla CTRL enquanto você clica.  

6. Clique em Abrir. As imagens selecionadas são adicionados ao seu livro como páginas padrão 
e imagens de miniatura de suas novas páginas são exibidas no Gerenciamento de livros. 

3.3.2 Como adicionar páginas padrão a um livro existente 

Para adicionar páginas padrão a um livro existente, abra a caixa de diálogo Adicionar páginas: 

1.  Na página de Boas-vindas do Kindle Comic Creator, clique em Abrir um livro existente.  

2. A caixa de diálogo Abrir livro é exibida. Localize e selecione o livro desejado e, em seguida, 
clique em Abrir.  
Seu livro é aberto para edição na guia Design. 

3. Na parte superior do Gerenciamento de livros, clique em Adicionar página. A caixa de 
diálogo Adicionar páginas é exibida (consulte a Figura 38). 

4. Localize e selecione os arquivos de imagem em seu disco rígido local. 

5. Clique em Abrir. As imagens selecionadas são adicionados ao seu livro como páginas padrão 
e imagens de miniatura de suas novas páginas são exibidas no Gerenciamento de livros. 

3.3.3 Como adicionar páginas personalizadas 

Páginas personalizadas são áreas dentro de um PDF ou imagem grande nas quais você realiza marcações 

e converte para páginas. Para adicionar páginas personalizadas:  

1. Na parte superior do Gerenciamento de livros, clique em Adicionar página e selecione 
Adicionar páginas personalizadas (consulte a Figura 39).  
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Figura 39: Adicionar páginas personalizadas do menu Adicionar página 

2. Localize e selecione um arquivo PDF ou de imagem grande em seu disco rígido.  

OBSERVAÇÃO:  O Kindle Comic Creator aceita arquivos nos formatos .pdf, .jpg/.jpeg, 
.tif/.tiff, .ppm ou .png. 

3. Clique em Abrir. Uma janela pop-up para Importar história em quadrinhos exibe a imagem. 

4. Clique com o botão direito na imagem e selecione Nova página. Um retângulo azul é exibido. 
Arraste e ajuste as extremidades do retângulo para selecionar a área desejada de sua nova 
página (consulte a Figura 40). 

. 

Figura 40: Área de página personalizada (em azul) 

5. Para converter áreas adicionais dentro da imagem em páginas, clique com o botão direito na 
imagem e selecione Nova página novamente. Ajuste as extremidades dos novos retângulos 
azuis conforme for necessário. 

6. Clique em OK ao concluir. Cada área dentro de um retângulo azul é convertida para uma 
nova página em seu livro. As miniaturas para essas novas páginas são exibidas no 
Gerenciamento de livros. 
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3.3.4 Como transferir páginas 

Para alterar a ordem das páginas em um livro existente:  

1. Selecione a página a ser transferida no Gerenciamento de livros (consulte a Figura 41). 

2. Arraste a página para o local desejado e solte-a. 

 

Figura 41: Gerenciamento de livros 

OBSERVAÇÃO:  Para alternar o tamanho dos ícones de página no Gerenciamento de livros, 
clique nos botões Visualização de título e Visualização de miniatura na parte inferior do 
painel. 
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3.4 Como unir páginas 

Ao importar páginas para um novo livro sem Visualização de Painéis do Kindle, uma mensagem de tarefa 

realizada com sucesso é exibida (consulte a Figura 42). 

 

Figura 42: Mensagem de tarefa realizada com sucesso 

Como essa mensagem indica, as páginas podem ser unidas nas seguintes maneiras: 

• Páginas contrapostas:  Duas páginas são unidas com uma lacuna entre si. Essa configuração é 
recomendada para páginas cujo conteúdo deva ser lido separadamente, uma página por vez. 

• Ilustrações em páginas duplas:  Duas páginas são unidas sem qualquer lacuna central. Essa 
configuração é recomendada quando uma imagem única ou painéis dobrados unem duas 
imagens físicas. 

DICA:  É mais fácil trabalhar com as páginas unidades caso a guia Design esteja na orientação 
de paisagem. 

3.4.1 Configuração da orientação na guia Design 

Para ajustar a orientação da guia Design: 

•    Para visualização em modo paisagem, clique no botão Modo paisagem na barra de 
ferramentas Exibir.  

•   Para visualização em modo retrato, clique no botão Modo retrato na barra de 
ferramentas Exibir.  

Páginas contrapostas serão exibidas na guia {Design com uma lacuna entre si (consulte a Seção 3.4.3, 

Como criar páginas contrapostas). Ilustrações em páginas duplas serão exibidas sem qualquer lacuna 

entre si (consulte a Seção 3.4.4, Como criar ilustrações em páginas duplas). 
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3.4.2 Como adicionar uma página em branco 

É possível inserir uma página em branco na qual você precisa de páginas unidas com um lado em 

branco. Para adicionar uma página em branco: 

1. No Gerenciamento de livros, selecione a página que virá depois da página em branco que 
você está adicionando e depois clique com o botão direito no menu pop-up (consulte a 
Figura 43). 

 

Figura 43: Adicionar página em branco do menu 
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2. Selecione Adicionar página em branco. Uma nova página é adicionada antes da página 
selecionada. É possível unir a página em branco com uma página adjacente conforme for 
necessário (consulte a Figura 44).  

 

Figura 44: Modo de paisagem de páginas contrapostas com página em branco 
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3.4.3 Como criar páginas contrapostas 

Use o Gerenciamento de livros para unir um par de páginas com páginas contrapostas com uma lacuna 

entre si.  

1. Selecione um par de páginas para unir no Gerenciamento de livros e clique com o botão 
direito para exibir o menu pop-up.  

2. Selecione Configurações de página > Páginas contrapostas (consulte a Figura 45). 

[ou]  Para realizar essa operação em todo o livro, selecione Definir todas as páginas 
contrapostas. 

 

Figura 45: Como criar páginas contrapostas 
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3. As páginas são unidas como páginas contrapostas com uma lacuna entre si (consulte a Figura 
46). 

 

Figura 46: Modo de paisagem de páginas contrapostas com lacuna 
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3.4.4 Como criar ilustrações em páginas duplas 

Use o Gerenciamento de livros para unir um par de páginas como ilustrações em páginas duplas sem 

lacuna entre si. Para criar uma ilustração em página dupla: 

1. Selecione um par de páginas para unir no Gerenciamento de livros e clique com o botão 
direito para exibir o menu pop-up. 

2. Selecione Configurações de página > Ilustração em página dupla (consulte a Figura 47). 

[ou]  Para realizar essa operação em todo o livro, selecione Definir todas as ilustrações em 
página dupla.  

 

Figura 47: Como selecionar uma ilustração em página dupla 



Guia do usuário do Kindle Comic Creator 

 

Amazon.com Página 53 

3. As páginas são unidas como uma ilustração em página dupla sem lacuna entre si (consulte a 
Figura 48). 

 

Figura 48: Modo paisagem de ilustração em página dupla sem lacuna 

3.4.5 Como separar páginas unidas 

Páginas unidas, incluindo páginas contrapostas e ilustrações em páginas duplas, podem ser separadas 

novamente. Para separar páginas unidas: 

1. Selecione o par de páginas a ser separado no Gerenciamento de livros.  

2. Clique com o botão direito para exibir o menu pop-up e selecione Configurações de página > 
Apagar. 

[ou]  Para aplicar essa alteração em todo o livro, selecione Configurações de página > Apagar 
tudo. 

3. As páginas são agora separadas. 
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3.4.6 Como substituir imagens com o Gerenciador de imagens 

As imagens usadas para cada página do livro podem ser substituídas usando o Gerenciamento de 

imagens. Para substituir uma imagem: 

1. No menu Exibir, selecione Gerenciador de imagens. 

O Image Manager é exibido no lado direito da janela (consulte a Figura 49). 

 

Figura 49: Gerenciamento de imagens 

2. No Gerenciador de imagens, clique na imagem que será substituída. 

3. Selecione Substituir imagem na parte superior do painel. A caixa de diálogo Escolher imagem a 
ser substituída é exibida. 

4. Selecione uma nova imagem em seu disco rígido local e clique em Abrir. 
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3.5 Como criar e exibir seu livro 

Após concluir quaisquer edições, crie o livro finalizado e revise-o no Kindle Previewer. Para confirmar 

que o livro é exibido conforme você deseja, também é possível carregar seu livro em um dispositivo 

Kindle.  

3.5.1 Como criar e pré-visualizar seu livro  

Podem ser exibidos avisos de formatação conforme você inicia o processo de criação.  Para obter mais 

informações sobre os requisitos de formatação, consulte www.amazon.com/kindleformat.  Para ler as 

diretrizes de formatação de livros da Amazon para o Kindle, acesse 

kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_PT.pdf.  

Para criar e pré-visualizar seu livro: 

1. No menu Criar, selecione Criar e pré-visualizar. Caso já esteja pronto para prosseguir, clique 
em OK. 

2. Mensagens de criação do KindleGen são exibidas na área Console conforme seu livro é criado 
(consulte a Figura 50). 

 

Figura 50: Mensagens de criação do KindleGen 

http://www.amazon.com/kindleformat
http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_PT.pdf


Guia do usuário do Kindle Comic Creator 

 

Amazon.com Página 56 

3. Quando o processo de criação é concluído, ele salva um arquivo KF8. Seu eBook é exibido 
automaticamente em uma nova janela do Kindle Previewer (consulte a Figura 51). 

 

Figura 51: Kindle Previewer 

3.5.2 Como exportar seu livro como um arquivo KF8 

Para criar um arquivo Kindle no formato KF8: 

1. No menu Arquivo, selecione Exportar como KF8 (consulte a Figura 52). 

 

Figura 52: Exportar como KF8 

2. Dê um nome ao arquivo e selecione Salvar. Seu livro está agora pronto para ser enviado à 
Amazon. 
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3.5.3 Como carregar um arquivo de livro em um dispositivo Kindle 

Para testar como seu eBook é exibido em um dispositivo, carregue-o em um Kindle. 

1. Conecte Kindle a uma porta USB em seu computador. O dispositivo será exibido na mesma 
localização de outras unidades USB. 

• Em um computador:  O dispositivo Kindle é exibido no menu Computador ou Meu 
computador. 

• Em um Mac:  O dispositivo Kindle é exibido na área de trabalho. 

2. Abra sua unidade Kindle e arraste e solte seu arquivo de livro na pasta adequada. 

• Em um dispositivo Kindle Fire:  Arraste o arquivo de livro para a pasta Livros. 

DICA:  Você pode precisar desbloquear seu Kindle Fire. Se você possuir um dispositivo 
Kindle Fire 2ª Geração ou Kindle HD, instale o app gratuito Android File Transfer 
disponível no endereço www.android.com/filetransfer e siga as instruções exibidas 
na tela.  

• Em um dispositivo Kindle eInk:  Arraste o arquivo de livro para a pasta documentos. 

3. Ejete com segurança a unidade Kindle de seu computador e desconecte o cabo USB. Seu 
novo livro será exibido no mesmo local que outros livros no dispositivo: 

• Em um dispositivo Kindle Fire:  Seu livro é exibido na pasta Livros. 

• Em um dispositivo Kindle eInk:  Seu livro é exibido na Tela inicial. 

 

http://www.android.com/filetransfer/
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4 Anexo 

4.1 Barra de ferramentas História em quadrinhos 

A barra de ferramentas História em quadrinhos oferece atalhos para operações comuns (consulte a 

Figura 53). 

 

Figura 53: Barra de ferramentas História em quadrinhos 

 
Exibir/ocultar propriedades:  Abre e fecha o painel Propriedades no rodapé da guia Design. 

 
Classificar painéis:  Numera os painéis em uma página de acordo com sua posição. Presume 

uma ordem de painel de esquerda para a direita, de cima para baixo. Para obter mais 
informações, consulte a Seção 3.2.1, Como definir as configurações para um novo livro. 

 
Detectar painéis automaticamente:  Verifica a página atual para detectar painéis 
retangulares.  

OBSERVAÇÃO:  A detecção de painéis automática nem sempre detecta painéis em 
uma página. Seu algoritmo heurístico presume que os painéis não se tocam e 
que as bordas de um painel podem ser distinguidas claramente de sua cor de 
fundo. 

 
Configurações de detecção de painel:  Exibe a caixa de diálogo Configurações de detecção de 

painéis, onde é possível definir que parte de uma página será verificada em busca de 
painéis e o tom padrão para fundos de painel. 

 
Desfazer:  Restaurar a página aberta na guia Design para sua aparência antes de sua última 

ação. 

 

 
Painel anterior/Próximo painel:  Navegar de painel em painel em ordem numérica.  

Para estes botões funcionarem adequadamente, execute o Classificar painéis 
antes. 

 

 
Editar CSS:  Abre o Editor de CSS, o qual exibe a marcação de estilo CSS aplicada à página 

aberta para edição na guia Design. 

 

 
Zoom:  Ajuste a ampliação da página aberta para edição na guia Design. 
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Ajuste automático de visualização de painel:  Alterna a configuração da região de zoom de 

um painel ser ajustada quando sua região de toque é transferida ou redimensionada. 
Para obter mais informações, consulte a Seção 2.4.5, Como ajustar a região de zoom de 
um painel. 

 
Arrastar e soltar alvo:  Alterna se a configuração da região de toque de um painel poder ser 

transferida e redimensionada. Para obter mais informações, consulte a Seção 2.4.3, 
Como ajustar a região de toque de um painel. 

4.2 Atalhos de teclado do Kindle Comic Creator 

Tecla Ação 

Ctrl + N Novo livro 

Ctrl + O Abrir arquivo de livro [.opf, .mobi, .epub] 

Ctrl + W Fechar arquivo 

Ctrl + S Salvar arquivo 

Ctrl + I Importar página 

Ctrl + Backspace Excluir página(s) atual(s) 

Ctrl + E Exportar como KF8 

F5 Criar e pré-visualizar 

Ctrl + , Preferências 

Ctrl + D Detectar painéis 

Ctrl + Shift + D Detectar painéis em todas as páginas 

Ctrl + F Encontrar no contexto atual 

Ctrl + T Editar metadados 

Ctrl + 1 Guia Design 

Ctrl + 2 Guia HTML 

Ctrl + 3 Guia pré-visualizar código HTML 

Ctrl + Shift + H Editor CSS 

Ctrl + Shift + F Adicionar fontes embutidas 
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4.3 Guias de Visualizar e Pré-visualizar de código HTML 

Sempre que você criar um novo livro ou abrir um livro existente no Kindle Comic Creator, a guia Design 

é sua superfície primária de edição. Também é possível exibir duas guias adicionais do menu Exibir: 

4.3.1 Guia Visualizar código HTML 

A guia Visualizar código HTML (consulte Figura 54) exibe a marcação HTML para a página aberta para 

edição na guia Design. Autores que se sintam à vontade para trabalhar com códigos HTML podem editar 

a marcação de página manualmente. 

OBSERVAÇÃO:  Enquanto a guia Visualizar código HTML está selecionada, as barras de 
ferramenta História em quadrinhos e Rich Text e o Gerenciador de painéis não estão 
disponíveis. Para editar CSS específico de página, selecione a guia Design e depois clique 
no botão (CSS) na barra de ferramentas História em quadrinhos.  

 

Figura 54: Guia Visualizar código HTML 
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4.3.2 Guia pré-visualizar código HTML 

A guia Pré-visualizar código HTML (consulte Figura 55) exibe a página aberta para edição na guia Design 

como ela será exibida para o leitor. A página é exibida com ampliação de 100%.  

OBSERVAÇÃO:  Enquanto a guia Pré-visualizar código HTML está selecionada, as barras de 
ferramenta História em quadrinhos e Rich Text e o Gerenciador de painéis não estão 
disponíveis. 

 

Figura 55: Guia Pré-visualizar código HTML 

 

 


