
Aplicar cor 
O InDesign oferece várias ferramentas para 
aplicação de cores, como a caixa de ferra-
mentas, o painel ‘Amostras’, o painel ‘Cor’ e 
o ‘Seletor de cores’.

Selecione o objeto que deseja colorir se-
guindo um destes procedimentos:
Em um caminho ou quadro, use a ferramen-
ta ‘Seleção’  ou ‘Seleção direta’ , conforme 
o necessário.

Para uma imagem monocromática (1 bit) 
ou em escala de cinza, use a ferramenta 
‘Seleção direta’. Só é possível aplicar duas 
cores a uma imagem em escala de cinza ou 
monocromática.

Para caracteres de texto, use a ferramenta 
‘Tipo’  para alterar a cor do texto de uma 
única palavra ou todo o texto em um qua-
dro.

Para alterar a cor de espaços em traçados 
tracejados, pontilhados ou listrados, use o 
painel ‘Traçado’.
Na caixa de ferramentas ou nos painéis 
‘Cor’ ou ‘Amostras’, selecione ‘Formatação 
afeta texto’ ou ‘Formatação afeta container’ 
para determinar se a cor é aplicada ao texto 

ou ao quadro de texto. 
Na caixa de ferramentas ou nos painéis 
‘Cor’ ou ‘Amostras’, selecione a caixa ‘Pre-
enchimento’ ou ‘Traçado’ para especifi car o 
preenchimento ou o traçado do objeto. Se 
você selecionou uma imagem, a caixa ‘Tra-
çado’ fi cará sem efeito. 

Área de preenchimento e traçado da caixa 
de ferramentas 

A. Caixa ‘Preenchimento’
B. Caixa ‘Traçado’

Siga um destes procedimentos:
Selecione uma cor, um tom ou um gradiente 
usando os painéis ‘Amostras’ ou ‘Gradien-
te’.

Clique duas vezes na caixa ‘Preenchimento’ 
ou na caixa ‘Traçado’ na caixa de ferramen-
tas ou no painel ‘Cor’ para abrir o ‘Seletor 
de cores’. Selecione a cor desejada e clique 
em ‘OK’.

É possível aplicar cor a qualquer imagem 
em escala de cinza, desde que ela não pos-
sua canais alfa ou especiais. Se a imagem 
tiver sido importada com um traçado de 
recorte, escolha o traçado de recorte com. 
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