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ORIGEM:

Baseado  na  questão  42  –  Começar  a  numeração  das  páginas  em  algarismos 
Romanos e depois para Arábicos do tópico  OpenOffice – Dúvidas, localizado no site CCET1 
(Centro de Ciências Exatas e Tenologia) da Universidade de Caxias do Sul.

A  intenção  deste  documento  é  facilitar  o  conhecimento  da  utilização  de  paginações 
alternadas  em  documentos  do  OpenOffice,  normalmente  utilizado  para  formatação  de 
monografias e artigos. 

MODELO:
Este próprio documento possui a formatação descrita por ele.

1 http://ccet.ucs.br/suporte/openoffice/duvidas.html#42
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Exemplo para uso:

Meu trabalho de monografia possui:

1ª página: Capa
2ª página: Contra-capa
3ª página: Agradecimentos
4ª página: Resumo
5ª página: Sumario
6ª página: Lista de Figuras
7ª página: Lista de Tabelas
8ª página: Introdução
9ª página em diante restante do trabalho...

Onde:

– 1ª e 2ª páginas não recebem numeração, mas são contadas.
– 3ª a 7ª paginas recebem numeração romana, com inicio em III (3)
– 8ª página em diante são numeradas com algarismos arábicos, com inicio em 1.
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No OpenOffice 2.1:

Vamos criar mais dois estilos, um que conterá a numeração Romana e outro que conterá a 
numeração  Arábica  para  todo  o  restante  do  trabalho,  foi  necessário  criar  um  estilo  para  a 
numeração  arábica  (1,2,3)  para  não  misturar  com o  estilo  Padrão,  que  servirá  para  Capa  e 
Contracapa.

Então os estilos ficarão assim:
Página 1 e 2 : estilo Padrão
Página 3 a 7 : estilo Romana
Página 8 até o final : estilo Arábica

– Abra a folha "Estilos e Formatação", pelo menu "Formatar/Estilos e formatação" ou pela 
tecla de atalho F11, nos estilos escolha “Estilos de página”.
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– Definindo estilo Romano: Clique com o botão direito em "Padrão" e clique em "Novo...", na 
aba “Organizador” defina o Nome "Romana", e em Proximo estilo também. Na aba “Página” 
coloque Formato com numeração romana, clique em OK.

– Definindo estilo Arábico: Clique com o botão direito novamente em "Padrão" e clique em 
"Novo...", na aba “Organizador” defina o nome "Arabica", em Proximo estilo também, clique 
em OK. (por padrão a numeração é arábica na aba Página)

Inserindo numeração romana (i, ii, iii, iv):
– Coloque o cursor no ultimo caracter da página anterior à página que vai receber a numeração 

romana.
– Vá no  menu  Inserir/Quebra  Manual,  em  Tipo escolha  "Quebra  de  página"  e  em  Estilo 

"Romana", marque a caixa "Alterar número de página" e escolha a numeração adequada 
(no meu caso 3),  clique em OK.

– Vá em Inserir/Rodapé/Romana
– Vá em Inserir/Campos/Numero de pagina
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Inserindo numeração arábica (1, 2, 3, 4):
– Coloque o cursor no ultimo caracter da página anterior à página que irá receber a numeração 

arábica.
– Vá no  menu  Inserir/Quebra  Manual,  em  Tipo escolha  "Quebra  de  página"  e  em  Estilo 

"Arabica", marque a caixa "Alterar número de página" e escolha a numeração adequada (no 
meu caso 1). clique em OK.

– Vá em Inserir/Rodapé/Arabica
– Vá em Inserir/Campos/Numero de pagina

Voilá!
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