
Às vezes, pode ser difícil deixar o texto de um projeto 
com várias páginas em ordem, quando se tem apenas um 
baselinegrid.O InDesign oferece muitas opções para lidar 
com isso, e um de meus métodos favoritos é usar grids de 
caixa de texto, que permitem a existência de várias linhas 
de base em seu layout. 

Neste tutorial, explicarei como usar esses grids 
e outros recursos úteis do InDesign, como a ferramenta 
Balance Ragged Lines. Além disso, mostrarei como numerar 
as páginas do seu documento, outra coisa que ajuda na 
organização e na consistência de seus layouts. 

Usarei a brochura de resultados anuais de uma 
empresa fictícia do ramo da moda como exemplo. As fotos 
foram feitas por Jay McLaughlin (www.jmphotographer.com). 

Tempo necessário 
De 2 a 3 horas 

Habilidades 
Usar opções de 
caixa de texto 
Alinharotexto 
principal 
Criar brochuras 
criativas 

Configure seu 
Baseline Grid. No menu do 
InDesign, selecione 
Preferences>Grids. Neste 
projeto, meu grid começa 
no topo da margem e tem 
5mmdeleading. 

Demarque zonas horizontais que 
funcionem bem nas nove colunas. Geralmente, 
isso é feito no começo do processo, quando as 
margens são configuradas, mas acho que cuidar 
disso já nesta etapa me dá mais flexibilidade 
para posicionar informações e imagens nas 
páginas. Acima, essas áreas estão indicadas em 
cinza. Para demarcá-las, arraste uma régua e use 
os campos X e Y para ter mais precisão. 

Nas Master Pages, crie uma caixa 
de texto onde quer que o númerodas páginas 
apareça. Clique em Type>lnsertSpecial 
Character>Markers>CurrentPageNumber.A 
letra A aparecerá na área selecionada: nas 
páginas normais, será substituída pelo 
número de página. Insira nas Master Pages os 
elementos que devem aparecer em todas as 
páginas, como cabeçalhos e rodapés. 

Selecione a A-Master 
no painel Pages para configurar 
suas margens e colunas clicando 
em Layout>MarginsAndColumns. 
Para este projeto, usei nove 
colunas, o que ajudará a dar 
dinamismo ao design das 
páginas. 

Crie um novo 
documento A4 no 
InDesign (File>New> 
Document). Ative a opção 
Facing Pages e ajuste o 
Gutter para 4 mm. Em 
Margins, ajuste Top para 
11 mm,Bottoma11 mm, 
Inside a 15 mm (para que 
nada se perca na 
encadernação) e Outside 
para 11 mm. 

http://www.jmphotographer.com


Para explorar o tema de 
sobreposição, usei a Rectangle para criar 
uma forma que cobre parcialmente uma 
imagem e escolhi uma cor para preenchê-la 
(selecione Color na paleta Transparency 
Effects). Se a imagem ultrapassar a borda do 
layout, preencha a área de sangria. 

Depois de terminar todas as páginas da 
brochura, prepare-as para impressão. Confira as 
sangrias das imagens e verifique se todas estão no 
modo CMYK. E não se esqueça de revisar o texto antes 
de enviar os arquivos. 

Para melhorar os 
parágrafos, use a ferramenta 
Balance Ragged Lines do painel 
Paragraph. Isso irá equilibrar os 
parágrafos que terminam com linhas 
mais curtas; é parecido com o efeito 
daopçãoJustifyAll. 

A letra e o leading das legendas costumam ser 
menores em relação ao texto principal. Por isso, ter outro grid 
ajuda a deixá-los consistentes. Para criar um grid de caixa de 
texto, selecione a caixa, segure Ctrl, clique com o botão 
direito, selecione Text Frame Options e ative Custom Baseline 
Grid. Criei um grid de 3,5 mm, alinhado à margem superior, e 
selecionei uma cor diferente para deixá-lo mais visível. É 
possível obter um efeito similar alinhando o texto ao baseline 
grid e selecionando Only align to first line grid em Paragraph. 

Agora você já pode começar a trabalhar no estilo 
do layout. Comece escolhendo as fontes. As melhores são as 
que não precisam de muito kerning, por isso, para este projeto, 
escolhi duas: Brandon Grotesque nos títulos e linhas finas e 
Vectora Light e Roman no texto principal. Exceto pelos títulos 
e linhas finas, usei texto falso (Segure Ctrl, clique com botão 
direito e selecione Fill With Placeholder Text). No painel 
Paragraph, clique em Align to baseline grid. 

Os títulos da minha 
brochura serão sublinhados. É 
possível alterar estilo, peso e offset da 
linha no menu Underline Options, que 
fica no painel Character. Ajustei 
o peso para 1 pt e deixei a cor igual à 
das letras. 

Text Box
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