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Nota para usuários de Mac
Algumas combinações de teclas e menus são diferentes no Mac, em comparação com os
utilizados no Windows e Linux. A tabela abaixo mostra algumas substituições mais comuns para
as instruções deste capítulo. Para uma lista mais detalhada, acesse o menu Ajuda do aplicativo.
Windows/Linux

Equivalente no Mac

Resultado

Ferramentas → Opções
menu de seleção

LibreOffice
Preferências

Clique com botão direito

Ctrl+clique

Abre um menu de contexto

Ctrl (Ctrl)

z (Comando)

Utilizada com outras teclas

F5

Shift+z+F5

Abre o Navegador

F11

z+T

Abre a janela de Estilos e Formatação

→

Acessa as opções de configuração
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Impressão rápida
Clique sobre o ícone Imprimir Arquivo Diretamente
impressora padrão do computador.

Nota

para enviar todo o documento para a

É possível alterar a ação do ícone Imprimir Arquivo Diretamente para enviar o
documento para a impressora definida para o documento em vez da impressora
padrão do computador. Escolha Ferramentas → Opções... → Carregar/Salvar →
Geral e selecione a opção Carregar as configurações da impressora com o
documento.

Controlando a impressão
Para maior controle sobre a impressão, utilize a caixa de diálogo Imprimir (Arquivo → Imprimir
ou as teclas Ctrl+P).

Figura 1. A caixa de diálogo Imprimir
A caixa de diálogo Imprimir tem quatro abas, nas quais é possível escolher várias opções, como
descrito nas seções seguintes.
As opções selecionadas na caixa de diálogo Imprimir aplicam-se apenas à
impressão atual e no documento em uso.

Nota

Para especificar configurações de impressão padrão para o LibreOffice, vá em
Ferramentas → Opções... → LibreOffice → Imprimir e/ou em Ferramentas →
Opções... → LibreOffice Calc → Imprimir. Para mais detalhes veja o Capítulo 14,
Configurando e Personalizando o Calc.
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Definindo opções gerais de impressão
Na aba Geral da caixa de diálogo Imprimir (Figura 1), é possível escolher:

• A impressora (entre as impressoras disponíveis);
• Quais planilhas e páginas imprimir, o número de cópias a imprimir e, caso necessário,
agrupar múltiplas cópias (seção Intervalos e cópias).
Clique no botão Propriedades para exibir uma caixa de diálogo onde é possível escolher a
orientação retrato ou paisagem, qual o tipo de bandeja de papel utilizar e o tamanho do papel no
qual será impresso.
Na aba Opções da caixa de diálogo Imprimir (Figura 2), é possível escolher imprimir para um
arquivo (em vez de imprimir em uma impressora), criar impressões individuais contendo várias
cópias do documento (em vez de uma impressão separada para cada cópia) e, caso necessário,
imprimir em ordem de página reversa.

Figura 2: Opções gerais de impressão

Imprimindo múltiplas páginas em uma única folha de papel
É possível imprimir várias páginas de um documento em apenas uma folha de papel. Para fazer
isso:
1) Na caixa de diálogo Imprimir, selecione a aba Layout da página (Figura 3);

Figura 3: Imprimindo múltiplas páginas por folha.
2) Na seção Layout, escolha na lista de menu o número de páginas a imprimir por folha. O
painel de visualização, do lado esquerdo da caixa de diálogo Imprimir, exibe como o
documento será impresso.
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Quando imprimir mais de 2 páginas por folha é possível escolher a disposição na qual as
páginas serão impressas no papel. As figuras acima e abaixo mostram a diferença entre
as opções;

3) Na seção Lados de página, selecione, quando for o caso, imprimir todas as páginas ou
apenas algumas páginas;
4) Clique no botão Imprimir.

Selecionando planilhas para impressão
Além de imprimir um documento completo, é possível escolher imprimir planilhas individuais,
intervalos de planilhas ou uma seleção em um documento.
É possível escolher planilhas individuais, múltiplas planilhas e a seleção de células para
impressão.

Figura 4: Escolhendo o que imprimir no Calc
Imprimindo uma planilha individual:
1) Na planilha, clique na aba da planilha que deseja imprimir;
2) Vá em Arquivo → Imprimir, na barra de menu;
3) Na seção Intervalos e cópias da caixa de diálogo Imprimir, escolha a opção Planilhas
selecionadas;
4) Clique no botão Imprimir.

Controlando a impressão
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Imprimindo um intervalo de planilhas:
1) Na planilha, selecione as planilhas que deseja imprimir:
a) Selecione a primeira planilha;
b) Pressione a tecla Ctrl;
c) Clique sobre a aba das planilhas adicionais;
d) Solte a tecla Ctrl quando todas as planilhas desejadas estiverem selecionadas.
2) Vá em Arquivo → Imprimir, na barra de menu;
3) Na seção Intervalos e cópias da caixa de diálogo Imprimir, escolha a opção Planilhas
selecionadas;
4) Clique no botão Imprimir.
Imprimindo uma seleção de células:
1) No documento, selecione o intervalo de células a serem impressas;
2) Vá em Arquivo → Imprimir, na barra de menu;
3) Na seção Intervalos e cópias da caixa de diálogo Imprimir, selecione a opção Células
selecionadas;
4) Clique no botão Imprimir.

Atenção

Depois de imprimir, assegure-se de desmarcar as demais planilhas selecionadas.
Caso estas sejam mantidas selecionadas, na próxima vez em que alguma
informação for inserida na planilha, todas as planilhas selecionadas serão
modificadas. Talvez isso não seja o desejado.

Utilizando intervalos de impressão
Intervalos de impressão têm vários usos, incluindo a impressão de apenas uma parte especifica
dos dados ou a impressão de linhas ou colunas previamente selecionadas em cada página.

Definindo um intervalo de impressão
Para definir um novo intervalo de impressão ou modificar um intervalo existente:
1) Selecione o intervalo de células que compõem o intervalo de impressão;
2) Vá em Formatar → Intervalos de impressão → Definir.
As linhas de quebra de página aparecerão na tela.

Dica

É possível verificar o intervalo de impressão em Arquivo → Visualizar página. O
LibreOffice exibirá apenas as células no intervalo de impressão.

Adicionando ao intervalo de impressão
Depois de definir o intervalo de impressão é possível adicionar mais células ao intervalo. Isso
permite que várias áreas isoladas do mesmo documento sejam impressas, uma vez que não se
deseje imprimir toda a planilha. Depois de definido o intervalo de impressão:
1) Selecione o intervalo de células a serem adicionadas ao intervalo de impressão;
2) Vá em Formatar → Intervalos de impressão → Adicionar. Isso adiciona as demais
células selecionadas ao intervalo de impressão.
Utilizando intervalos de impressão
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As linhas de quebra de página aparecerão na tela.

Nota

O intervalo de impressão adicional será impresso como uma página separada,
mesmo que os demais intervalos estejam na mesma planilha.

Removendo um intervalo de impressão
Pode ser necessário remover um intervalo de impressão definido previamente, por exemplo,
quando for necessário imprimir toda a planilha posteriormente.
Vá em Formatar → Intervalos de impressão → Remover. Isso remove todos os intervalos de
impressão definidos para aquela planilha. Depois de o intervalo de impressão ser removido, as
linhas de quebra de página padrão aparecerão na tela.

Editando um intervalo de impressão
A qualquer momento é possível editar o intervalo de impressão, por exemplo, para remover ou
redimensionar parte do intervalo de impressão definido. Vá em Formatar → Intervalos de
impressão → Editar.... No caso de o intervalo de impressão já estiver selecionado, a caixa de
diálogo Editar intervalos de impressão exibirá algo como na Figura 5.
Neste exemplo, três retângulos estão selecionados, cada um separado por um ponto e vírgula. O
primeiro é limitado pela célula A3 ($A$3) no canto superior esquerdo e pela célula C9 ($C$9) no
canto inferior direito. Clicando sobre qualquer lugar dentro da caixa de entrada de texto, é exibido
na tela a seleção do intervalo de impressão atual, com cada retângulo em uma cor diferente, como
mostrado na Figura 6.
Depois de fazer qualquer alteração, clique sobre o ícone Encolher,
próximo à caixa de entrada de texto, para reexibir os retângulos com seus novos valores.
Para expandir novamente a caixa de diálogo Editar intervalos de impressão clique sobre o
ícone Encolher novamente.

Figura 5: Editar um intervalo de impressão.

Utilizando intervalos de impressão
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Figura 6: Intervalo de impressão marcado por caixas coloridas

Imprimindo linhas ou colunas em cada página
No caso de uma planilha ser impressa em várias páginas é possível configurar determinadas
linhas ou colunas para se repetirem a cada página impressa.
Por exemplo, se tanto as duas primeiras linhas da planilha quanto a coluna A precisarem ser
impressas em todas as páginas, faça o seguinte:
1) Vá em Formatar → Intervalos de impressão → Editar.... Na caixa de diálogo Editar
intervalos de impressão, digite as linhas na caixa de entrada de texto, abaixo de Linhas
a serem repetidas. Por exemplo, para repetir as linhas 1 e 2, digite $1:$2. Isso
automaticamente altera Linhas a serem repetidas de - nenhum - para
- definido pelo usuário -;
2) Para repetir colunas, digite as colunas na caixa de entrada de texto, abaixo de Colunas a
serem repetidas. Por exemplo, para repetir a coluna A, digite $A. Isso automaticamente
altera Colunas a serem repetidas de - nenhum - para - definido pelo usuário -;
3) Clique em OK.

Nota

Não é necessário selecionar todo o intervalo de linhas a serem repetidas;
simplesmente selecione uma célula de cada linha.

Figura 7: Definindo as linhas e colunas a serem repetidas

Utilizando intervalos de impressão
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Definindo um intervalo de impressão personalizado
Além de selecionar um intervalo de impressão para cada trabalho de impressão é possível definir
um intervalo de células a ser utilizado repetidamente. Isso pode ser muito útil caso haja áreas
diferentes de uma planilha grande que precisem ser impressas para objetivos diferentes. Vários
intervalos de impressão podem ser definidos para atender a essa necessidade.
1) Para definir um intervalo de impressão é utilizado o mesmo procedimento de rotulagem de
uma área da planilha. Selecione as células desejadas para definir um intervalo de
impressão e então escolha Inserir → Nomes → Definir.... As células também podem ser
selecionadas depois de abrir a caixa de diálogo Definir nomes;
2) Na caixa de diálogo Definir nomes (Figura 8), digite um nome para o intervalo na caixa de
entrada de texto. O nome do intervalo não deve conter espaços;

Figura 8: Definindo intervalo de impressão personalizado
3) Na caixa de diálogo clique no botão Mais e então marque a opção Intervalo de
impressão. Clique no botão Adicionar.
4) Para incluir mais de um grupo de células na seleção, digite nos intervalos adicionais. Por
exemplo, para selecionar um retângulo em que A3 será a célula do canto superior
esquerdo e F20 será a célula do canto inferior direito, digite ;$A$3:$F$20 ou ;A3:F20
(ambas as opções funcionam e são equivalentes) depois da seleção inicial. Assegure-se
de que cada grupo de células esteja separado por um ponto e vírgula. Clique em OK.
Para imprimir esse intervalo:
1) Vá em Formatar → Intervalos de impressão → Editar... (Figura 5). A área definida
previamente aparecerá na caixa de menu abaixo de Intervalo de impressão;
2) Selecione o intervalo de impressão definido e clique em OK.
Este método pode ser útil para alterar rapidamente o intervalo de impressão sem ser necessário
selecionar uma grande área de células toda vez.

Nota

Se o nome do intervalo de célula fizer referência a mais de um grupo de células,
este não será exibido no menu de lista. Será necessário digitá-lo ou selecioná-lo.

Utilizando intervalos de impressão
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Quebras de página
Enquanto definir um intervalo de impressão pode ser muito útil, às vezes é necessário ajustar
manualmente a saída de impressão do Calc. Para fazer isso é possível utilizar uma quebra
manual. Uma quebra manual ajuda a garantir que os seus dados serão impressos corretamente. É
possível inserir na célula ativa uma quebra de página horizontal acima ou uma quebra de página
vertical para a esquerda.

Inserindo uma quebra de página
Para inserir uma quebra de página:
1) Vá até a célula onde a quebra de página começará;
2) Vá em Inserir → Quebra de página;
3) Selecione Quebra de linha ou Quebra de coluna, dependendo do caso.
A quebra está agora definida.

Quebra de linha
Ao selecionar Quebra de linha é criada uma quebra de página acima da célula selecionada. Por
exemplo, se a célula ativa for a célula H15, então a quebra será criada entre as colunas 14 e 15.

Quebra de coluna
Ao selecionar Quebra de coluna é criada uma quebra de página à esquerda da célula selecionada.
Por exemplo, se a célula ativa for a célula H15, então a quebra será criada entre as colunas G e H.

Dica

Para visualizar as quebras de linhas mais facilmente na tela é possível modificar
suas cores. Vá em Ferramentas → Opções... → LibreOffice → Aparência e
escolha a seção Planilha.

Excluindo uma quebra de página
Para remover uma quebra de página:
1) Vá até a célula que está próxima à quebra que se deseja remover;
2) Vá em Editar → Excluir quebra de página;
3) Selecione Quebra de linha ou Quebra de coluna, dependendo do caso.
A quebra será removida.

Nota

Quebras múltiplas de linha ou de coluna podem existir em uma mesma página.
Quando for necessário removê-las, cada quebra terá de ser excluída
individualmente. Isso pode ser um pouco confuso, porque apesar de haver uma
quebra de coluna configurada para a página, quando Editar → Excluir quebra de
página é escolhido, a opção Quebra de coluna pode não estar disponível
(inativa).
Para remover a quebra, será necessário selecionar uma célula próximo à quebra.
Por exemplo, se a quebra de coluna for definida na célula H15, não é possível
removê-la se a seleção estiver na célula D15. No entanto, é possível remover a
quebra a partir de qualquer célula na coluna H.

Quebras de página
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Configuração de opções de impressão em estilos de página
Várias opções de impressão estão definidas em estilo de página para planilhas. Estas opções
incluem a ordem de página, detalhes e escala de impressão. Devido essas opções estarem
definidas no estilo de página, diferentes estilos de página podem ser configurados para alterar
rapidamente as propriedades de impressão das planilhas. Veja o Capítulo 3, Utilizando Estilos e
Modelos no Calc, para mais informações sobre estilos de página.
A aba Planilha, da caixa de diálogo Estilo de página (Figura 9), fornece as seguintes opções:

Figura 9: A aba Planilha da caixa de diálogo Estilo de página.
Ordem das páginas
É possível definir a ordem em que as páginas serão impressas. Isso é especialmente útil em
documentos grandes. Por exemplo, o controle da ordem de impressão pode poupar tempo no
caso de necessidade de agrupar o documento de maneira específica.
Quando uma planilha for impressa em mais de uma página de papel, é possível imprimi-la
também por coluna. A primeira coluna da página é impressa e, depois a segunda e assim por
diante; ou então por linha, como mostrado no gráfico no canto superior direito da caixa de diálogo
da Figura 9.
Imprimir
É possível especificar os detalhes a serem impressos. Esses detalhes incluem:

• Cabeçalhos de linha e coluna;
• Grade – imprime as bordas das células como uma grade;
• Anotações – imprime as anotações definidas na planilha em uma página separada, com
•
•
•

referência às respectivas células;
Objetos / figuras;
Gráficos;
Objetos de desenho;

Configuração de opções de impressão em estilos de página
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• Fórmulas – imprime as fórmulas que compõem as células em vez dos resultados;
• Valores zero – imprime as células com valores zero.
Escala
Utilize as funções de escala para controlar o número de páginas em que os dados serão
impressos.

• Reduzir / Aumentar impressão – dimensiona os dados na impressão para mais ou para

•
•

menos. Por exemplo, no caso de uma planilha que normalmente seria impressa como
quatro páginas (duas em cima e duas em baixo), uma escala de 50% faria a planilha ser
impressa como uma folha;
Ajustar intervalo(s) de impressão ao número de páginas – define exatamente quantas
páginas a impressão levará. Essa opção apenas reduz a saída de impressão. Para ampliar
a saída de impressão deve ser utilizada a opção reduzir / aumentar;
Ajustar intervalo(s) de impressão à largura / altura – define a altura e a largura da saída de
impressão, nas páginas.

Cabeçalhos e rodapés
Cabeçalhos e rodapés são peças de texto pré-definidas que são impressas no topo ou na base de
uma folha, além da área da planilha. O rodapé é definido da mesma maneira que o cabeçalho.
Cabeçalhos e rodapés são atribuídos a um estilo de página. É possível definir mais de um estilo
de página para uma planilha e atribuir diferentes estilos de página para diferentes planilhas. Para
mais informações sobre estilos de página veja o Capítulo 4.

Configurando um cabeçalho ou um rodapé
Para configurar um cabeçalho ou um rodapé:
1) Vá até a planilha a qual deseja-se definir o cabeçalho ou o rodapé. Vá em Formatar →
Página...;
2) Selecione a aba Cabeçalho (ou Rodapé);
3) Marque a opção Ativar cabeçalho.
A partir dessa opção também é possível configurar as margens, o espaçamento e a altura do
cabeçalho ou do rodapé. É possível marcar a caixa de seleção Autoajustar altura, para ajustar
automaticamente a altura do cabeçalho ou do rodapé.
Margem
Alterar o tamanho da margem esquerda ou direita do cabeçalho (ou do rodapé) ajusta a
distância que o cabeçalho (ou rodapé) terá a partir do respectivo lado da página.
Espaçamento
O espaçamento afeta a distância acima ou abaixo da planilha na qual o cabeçalho ou o rodapé
será impresso. Por exemplo, caso o espaçamento esteja configurado em 0,25 cm, então
haverá um espaço de 0,25 cm entre o cabeçalho (ou o rodapé) e a planilha.
Altura
A altura afeta o tamanho do cabeçalho (ou rodapé).

Cabeçalhos e rodapés
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Figura 10: Caixa de dialogo cabeçalho

Aparência do cabeçalho ou do rodapé
Para alterar a aparência do cabeçalho (ou do rodapé), clique no botão Mais..., na caixa de
diálogo. A caixa de diálogo Borda / Plano de fundo aparecerá (Figura 11).

Figura 11: Caixa de dialogo Bordas e Plano de fundo

Cabeçalhos e rodapés
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Nessa caixa de diálogo é possível configurar o plano de fundo e o estilo de borda do cabeçalho ou
rodapé. Para mais informações veja o Capítulo 4, Utilizando Estilos e Modelos no Calc.

Configurando o conteúdo do cabeçalho ou do rodapé
O cabeçalho (ou rodapé) de uma planilha do Calc possui três colunas para entrada de texto. Cada
coluna pode ter diferentes conteúdos.
Para configurar o conteúdo do cabeçalho (ou do rodapé), clique no botão Editar, na caixa de
diálogo Cabeçalho (ou Rodapé) - Figura 10, para exibir a caixa de diálogo da Figura 12.

Figura 12: Editar o conteúdo do cabeçalho ou do rodapé
Áreas
Cada área no cabeçalho ou rodapé é independente e pode conter diferentes informações.
Cabeçalho
É possível escolher várias opções predefinidas no menu de lista ou especificar um cabeçalho
personalizado, utilizando os botões abaixo das caixas de definição. Para formatar um rodapé
as opções são as mesmas.
Cabeçalho personalizado
Clique no quadro da área que deseja personalizar (Áreas esquerda, central ou direita), e utilize
os botões para adicionar ou alterar os atributos de texto.
Abre a caixa de diálogo Atributos de Texto;
Insere o número total de páginas;
Insere o campo Nome do Arquivo;
Insere o campo Data;
Insere o campo Nome da Planilha;
Insere o campo Horário;
Insere o número da página atual.

Cabeçalhos e rodapés
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Exportando como PDF
O Calc pode exportar documentos para o formato PDF (Formato de Documento Portátil). Este
formato padrão de arquivo é ideal para o envio de arquivos que podem ser lidos com o Adobe
Reader ou outros visualizadores de PDF.

Exportar rapidamente para PDF
Clique sobre o ícone Exportar diretamente como PDF
, para exportar o documento todo
utilizando as configurações padrão de PDF. Será necessário entrar com o nome do arquivo e o
local onde este será salvo. Porém, opções como intervalo de página, compressão de imagem e
outras não estarão disponíveis.

Controlando o conteúdo e a qualidade do PDF
Para maior controle sobre o conteúdo e a qualidade do arquivo PDF gerado, vá em Arquivo →
Exportar como PDF. A caixa de diálogo Opções do PDF é exibida. Essa caixa de diálogo tem
cinco abas (Geral, Visualização inicial, Interface do usuário, Vínculos e Segurança). Selecione as
configurações apropriadas e clique no botão Exportar. Será exibida uma caixa de diálogo para a
entrada do nome do arquivo e o local onde o arquivo deverá ser salvo, clique no botão Salvar
para exportar o arquivo.

Aba Geral
Na aba Geral é possível escolher quais páginas incluir no arquivo PDF, o tipo de compressão de
imagem (o que afeta a qualidade da imagem no arquivo PDF) e outras opções:
Seção Intervalo
• Todas as páginas: Exporta o documento todo;

• Páginas especificadas: Para exportar um intervalo de páginas, utilize o formato 3-6

•

(página 3 de 6). Para exportar páginas individuais, utilize o formato 7;9;11 (páginas 7, 9 e
11). É possível exportar uma combinação de intervalos de página e páginas individuais,
utilizando o formato 3-6;8;10;12;
Páginas selecionadas: Exporta qualquer conteúdo que estiver selecionado.

Seção Imagens
• Compressão sem perdas: As imagens são armazenadas sem qualquer perda de
qualidade. Essa opção gera arquivos grandes quando utilizada com fotografias. É
recomendado para outros tipos de imagens ou figuras;
• Compressão JPEG: Permite uma variação de graus de qualidade. Uma definição de 90%
funciona bem com fotografias (cria arquivos pequenos, com perda de qualidade pouco
perceptível);
• Reduzir a resolução da imagem: Imagens com poucos DPI's (pontos por polegada) tem
baixa qualidade. Para a visualização dessas imagens em um monitor de computador, uma
resolução de 72 dpi (para Windows) e 96 dpi (para GNU/Linux) é suficiente, porém para a
impressão, geralmente é preferível usar pelo menos 300 dpi ou 600 dpi, dependendo da
capacidade da impressora. Definições altas de dpi aumentam consideravelmente o
tamanho do arquivo exportado para PDF.

Nota

Imagens EPS (PostScript Encapsulado) com visualizações incorporadas são
exportadas apenas como visualizações. Imagens EPS sem visualizações
incorporadas são exportadas como espaços reservados vazios.

Exportando como PDF
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Seção Geral
• PDF/A-1a: É um padrão ISO para a preservação de documentos a longo prazo,
incorporando toda informação necessária para a reprodução fiel do documento (como
fontes), enquanto proíbe outros elementos (como formulários, segurança e criptografia).
Com essa opção marcas de PDF são escritas no documento. Se a opção PDF/A-1a for
escolhida, os elementos proibidos ficarão inativos (não disponíveis);

Figura 13: Aba Geral da caixa de diálogo Opções do PDF

• PDF marcado: PDF marcado contém informações sobre a estrutura do conteúdo do

•

•
•

documento. Isso pode ajudar a exibir o documento em dispositivos com diferentes
monitores e quando utilizado em programas leitores de tela. Algumas marcas que são
exportadas são tabelas de conteúdo, hiperlinks e controles. Essa opção pode aumetar
significativamente o tamanho do arquivo exportado;
Criar formulário PDF – Formato para submissão: É possível escolher o formato para
envio de formulários de dentro do arquivo PDF. Essa configuração substitui a propriedade
de controle de URL, que foi definida no documento. Existe apenas uma configuração
comum válida para todo o documento PDF: PDF (envia o documento inteiro); FDF (envia o
conteúdo do controle); HTML e XML. Na maioria das vezes o formato PDF será escolhido;
Exportar marcadores: Exporta os nomes das planilhas no documento do Calc como
“marcadores” (uma tabela de lista de conteúdo exibida por alguns leitores de PDF,
incluindo o Adobe Reader);
Exportar anotações: Exporta anotações no documento do Calc como notas de PDF.
Talvez isso não seja o desejado;

Exportando como PDF
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• Exportar páginas em branco inseridas automaticamente: Não disponível no Calc;
• Incorporar fontes padrão: É possível escolher incorporar fontes padrão (Times,
Helvetica, Courier, Symbol e ZapfDingbats) em todos os documentos PDF criados pelo
LibreOffice, para melhorar a precisão de exibição em visualizadores de PDF.

Aba Visualização inicial
Na aba Visualização inicial (Figura 14) é possível escolher como o documento PDF é aberto por
padrão em um visualizador de PDF. As opções são autoexplicativas.

Figura 14: Aba Visualização inicial da caixa de diálogo
Opções do PDF

Aba Interface do usuário
Na aba Interface do usuário (Figura 15) é possível escolher mais configurações para controlar
como um visualizador de PDF exibe o arquivo. Algumas dessas opções são particularmente úteis
quando se cria um documento PDF para ser usado como uma apresentação.
Seção Opções de janela
• Redimensionar a janela à página inicial: Faz com que a janela do visualizador de PDF
seja redimensionada para se ajustar à primeira página do documento PDF;
• Centralizar a janela na tela: Faz com que a janela do visualizador de PDF seja
centralizada na tela;
• Abrir no modo tela inteira: Faz com que a janela do visualizador de PDF abra em tela
inteira em vez de abrir em uma janela pequena;

Exportando como PDF
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• Exibir o título do documento: Faz com que o visualizador de PDF exiba o título do
documento na barra de título.

Figura 15: Aba Interface de Usuário da caixa de diálogo
Opções de PDF
Seção Opções da interface do usuário
• Ocultar a barra de menus: Faz com que o visualizador de PDF oculte a barra de menu;

• Ocultar a barra de ferramentas: Faz com que o visualizador de PDF oculte a barra de
•

ferramentas;
Ocultar os controles de janela: Faz com que o visualizador de PDF oculte outros
controles de janela.

Seção Transições
• Não disponível no Calc.
Seção Marcadores
Define quantos níveis de títulos são exibidos como marcadores, se a opção Exportar
marcadores estiver selecionada na aba Geral.

Aba Vínculos
Nessa aba é possível escolher como os vínculos são exportados para o arquivo PDF.

Exportando como PDF
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Figura 16: Aba Vínculos da caixa de diálogo Opções do PDF
Exportar marcadores como destinos nomeados
Caso tenha definido marcadores no Writer, nomes de slides no Impress ou Draw e nomes de
planilhas no Calc, essa opção os exporta como “destinos nomeados” para que a página WEB
e/ou documento PDF possam ser vinculados.
Converter referências do documento em destinos PDF
Caso tenha definido vínculos para outros documentos com extensão OpenDocument (como
“.ODT”, “.ODS” e “.ODP”), essa opção converte o nome dos arquivos para “.PDF” no
documento PDF exportado.
Exportar URLs relativas ao sistema de arquivos
Caso tenha definido vínculos relativos em um documento, essa opção exporta estes vínculos
para o arquivo PDF.
Vínculos entre documentos
Define o comportamento dos links clicados em arquivos PDF.

Aba Segurança
A exportação para PDF inclui opções para criptografar o arquivo PDF (para que este não possa
ser aberto sem uma senha) e para aplicar algumas funções DRM (Gerenciamento de Direitos
Digitais).

• Com a opção Senha de abertura, o arquivo PDF só poderá ser aberto com uma senha.
•
•

Uma vez aberto, não há restrições naquilo que o usuário pode fazer com o documento.
Por exemplo, imprimir, copiar ou alterar o arquivo;
Com a opção Senha de permissão, o arquivo PDF pode ser aberto por qualquer usuário,
porém as permissões do arquivo podem estar restritas. Veja a Figura 18;
Com a escolha de ambas as opções, Senha de abertura e Senha de permissão, o arquivo
PDF poderá ser aberto apenas com a senha correta e as suas permissões podem estar
restritas.

Nota

As configurações de permissão são efetivas apenas se o visualizador de PDF do
usuário respeitar as configurações.

A Figura 18 mostra a caixa de diálogo exibida quando o botão Definir senha de abertura... é
clicado, na aba Segurança da caixa de diálogo Opções do PDF.
Exportando como PDF
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Depois de configurada uma senha para as permissões, as outras opções na aba Segurança
(exibida na Figura 18), tornam-se disponíveis. Estas opções são autoexplicativas.

Figura 17: Aba Segurança, na caixa de diálogo Opções do PDF

Exportando como PDF

21

Figura 18: Definindo uma senha para criptografar o arquivo PDF

Exportando para XHTML
O Calc pode exportar planilhas para o formato XHTML. Vá em Arquivo → Exportar.... Na caixa de
diálogo Exportar, defina um nome para o arquivo e então escolha a opção XHTML na lista
Formato do arquivo e clique no botão Exportar.

Salvando como página WEB (HTML)
O Calc pode salvar arquivos como documentos HTML. Vá em Arquivo → Salvar como e
selecione a opção Documento HTML ou em Arquivo → Assistentes → Página da Web....
Se o arquivo tiver mais de uma planilha, as planilhas adicionais ficarão em sequência, uma após a
outra no arquivo HTML. No topo do documento haverá links para cada planilha. O Calc também
permite a inserção de links diretamente na planilha utilizando a caixa de diálogo Hiperlink.

Enviando planilhas
O LibreOffice oferece diversas maneiras rápidas e fáceis de enviar planilhas como anexo de email em três formatos: Planilha do OpenDocument (formato padrão do LibreOffice), Microsoft
Excel ou PDF.

Nota

Enviando planilhas

Os documentos podem ser enviados a partir do LibreOffice apenas se um perfil de
e-mail estiver configurado no programa padrão de e-mail.
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Para enviar o documento em uso no formato OpenDocument:
1) Vá em Arquivo → Enviar → Documento como e-mail. O LibreOffice abrirá o programa
padrão de e-mail com o arquivo da planilha (em formato *.ODS) anexado;
2) No programa de e-mail, digite o(s) destinatário(s), o assunto, algum texto e então envie o
e-mail.
A opção Arquivo → Enviar → E-mail como Planilha do OpenDocument tem o mesmo efeito.
No caso de escolher a opção E-mail como Microsoft Excel, o LibreOffice primeiro criará um
arquivo no formato do Excel e então abrirá o programa padrão de e-mail com o arquivo *.XLS
anexado.
Analogamente, no caso de escolher a opção E-mail como PDF, o LibreOffice primeiro criará um
arquivo no formato PDF, utilizando as configurações padrão de PDF (mesmas opções quando a
opção Exportar Diretamente como PDF é utilizada) e então abrirá o programa padrão de e-mail
com o arquivo *.PDF anexado.

Enviando planilhas para vários destinatários
Para enviar um documento para vários destinatários é possível utilizar as funções do programa
padrão de e-mail ou utilizar as facilidades da ferramenta de extração de e-mails de catálogos de
endereço do LibreOffice Writer.
Para mais detalhes, veja o Capítulo 10, Imprimindo, Exportando e Enviando E-mail, no guia de
Introdução.

Assinatura digital de documentos
Para assinar digitalmente um documento é necessário uma chave pessoal, também conhecida
como certificado. Uma chave pessoal é armazenada no computador como uma combinação de
uma chave privada, a qual deve ser mantida secreta, e uma chave pública, a qual é adicionada ao
documento, quando este é assinado. É possível adquirir um certificado de uma autoridade
certificadora, a qual pode ser uma companhia privada ou uma instituição governamental.
Quando você aplica uma assinatura digital a um documento, um checksum é calculado a partir do
conteúdo do documento, mais a sua chave pessoal. A soma de verificação e sua chave pública
são armazenadas com o documento.
Quando o documento é aberto posteriormente em qualquer computador com uma versão recente
do LibreOffice, o programa calculará o checksum e compará-lo novamente com a soma de
verificação armazenada. Se ambos forem os mesmos, o programa sinalizará que você vê o
documento original e inalterado. Além disso, o programa pode exibir as informações de chave
pública do certificado. É possível comparar esta chave com a chave pública que é disponibilizada
no site da autoridade de certificação.
Qualquer alteração feita no documento invalida a assinatura digital.
Em sistemas operacionais Windows, são utilizados os recursos de validação de assinatura digital
do Windows. Em sistemas Solaris e Linux, são utilizados os arquivos que são fornecidos pela
Thunderbird, Mozilla ou Firefox. Para uma descrição mais detalhada de como obter e gerenciar
um certificado e validação de assinatura, consulte “Usando assinaturas digitais” na Ajuda do
LibreOffice.
Para assinar um documento:
1) Vá em Arquivo → Assinaturas digitais...;
2) Caso o documento não tenha sido salvo desde a última alteração, uma caixa de
mensagem aparecerá. Clique em Sim para salvar o arquivo;
Assinatura digital de documentos
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3) Depois de salvá-lo, a caixa de diálogo Assinaturas digitais aparecerá. Clique em Assinar
documento para adicionar uma chave pública ao documento;
4) Na caixa de diálogo Selecionar certificado, selecione o certificado desejado e clique em
OK;
5) A caixa de diálogo Assinaturas digitais aparecerá novamente, caso desejado é possível
adicionar mais certificados. Clique em OK para adicionar a chave pública ao arquivo salvo.
Um arquivo assinado digitalmente exibe o ícone
sobre o certificado, dê um clique duplo sobre o ícone.

na barra de status. Para ver informações

Removendo dados pessoais
Pode ser que o usuário queira assegurar-se de que informações pessoais, informações de
versões, anotações, informações ocultas ou alterações gravadas sejam removidas dos arquivos
antes de enviá-los para outras pessoas ou antes de criar arquivos PDF a partir destes.
Em Ferramentas → Opções... → LibreOffice → Segurança → Opções é possível configurar o Calc
para avisar que os arquivos contem determinadas informações e remover automaticamente
informações pessoais ao salvar.
Para remover dados pessoais e qualquer outro tipo de dados de um arquivo, vá em Arquivo →
Propriedades.... Na aba Geral, desmarque a opção Utilizar dados do usuário e clique no botão
Redefinir. Essa ação remove quaisquer nomes dos campos, criado e modificado, exclui as datas
de modificação e impressão e redefine o tempo de edição para zero, a data de criação para a data
e horário atuais e o número da versão para 1.
Para remover informações sobre a versão, utilize também a opção Arquivo → Versões...,
selecione as versões na lista e clique em Excluir ou utilize a opção Salvar como e salve o
arquivo com um nome diferente.

Removendo dados pessoais
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