
Com a função Book do InDesign, você pode gerenciar 
projetos compostos por vários documentos como se 
fossem livros. Assim, f ica mais fácil lidar com muitos 
arquivos, especialmente se o seu projeto for uma publicação 
produzida por uma equipe em rede.Também fica mais 
fácil garantir que a formatação e a numeração das páginas 
f iquem consistentes. Além disso, a única maneira de criar 
um índice em um projeto com vários documentos é usando a 
função Book. Mostrarei como é simples usar esse út i l recurso 
do InDesign neste tutorial. 

0 1 _ _ Para criar u m arquivo 
de livro no InDesign, clique em File> 
New>Book. Na caixa de diálogo New 
Book, selecione onde quer salvar o 
arquivo. Depois, nomeie o documento e 
clique em Save para abrir sua nova 
paleta Book com o nome que definiu. 

04 _ 0 documento com o ícone 
Style Source ao lado do nome deve 
conter os styles e swatches que você 
usará no resto do livro. Por padrão, o 
primeiro documento adicionado ao 
livro tem esse papel. Para transformar 
outro documento na Style Source, 
clique na caixa ao lado do nome dele. 
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Book 

Criar um livro 
que funcione 

0 5 - Q u a n d o u m livro é 
sincronizado, as versões atuais dos 
styles e swatches do Style Source são 
copiadas aos outros documentos. 
Styles e swatches com nomes 
idênticos são substituídos nos outros 
documentos pelos do Style Source. Os 
que não estiverem no Style Source não 
são alterados. Preferências definidas 
enquanto o Style Source está aberto, e 
outros atributos, como a configuração 
geral do documento, não são copiados 
para outros documentos. Por isso, é 
aconselhável criar todos os arquivos a 
partir do mesmo modelo. 

InDesign CS ou superior 

Deixe seus 
projetos mais 
consistentes 

0 diretor de arte 
David Donaghy mostra 
um jeito simples de 
organizar trabalhos 
usando a função Book 

0 3 _ S e seus documentos 
estiverem fora de ordem, organize-os 
na paleta Book. Para mudar a ordem, é 
só clicar neles e arrastá-los para cima 
ou para baixo. O InDesign irá repaginar 
automaticamente os documentos 
adicionados sempre que forem 
reordenados dessa maneira, contanto 
que a opção Automatic Pagination 
esteja selecionada na caixa de diálogo 
Book Page Numbering Options 
(acessível pelo menu pop-up da 
paleta Book). 

02 _ Para adicionar os 
documentos de sua publicação ao 
arquivo, arraste-os para a paleta Book. 
Você também pode clicar em Add 
Documentsou selecionar Add Document 
no menu pop-up da paleta. Na caixa de 
diálogo Add Documents, ache os 
documentos que quer adicionar ao livro, 
selecione o primeiro deles (caso queira 
adicionar um por vez) ou segure Shift e 
clique para selecionar todos. Depois, 
clique em Open. 
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