
MANUAL PARA LEITURA DO LIVRO DIGITAL

PARA LINHA APPLE (IPHONE, IPAD)
 APLIcATIVO PARA A LEITURA DE PDFs E EBOOKs

A primeira coisa que você deve fazer é instalar no seu dispositivo um aplicativo que organize e leia seus arquivos PDF, pois o sis-
tema do iPhone ou iPad não traz “de fábrica” um aplicativo específico para isto (apesar do sistema abri-los nativamente no Mail 
ou no Safari).

O mais conhecido é, sem dúvida, o aplicativo iBooks, da própria Apple (http://clk.tradedoubler.com/cli-
ck?p=214843&a=2048965&url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fbr%2Fapp%2Fibooks%2Fid364709193%3Fmt%-
3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003). 
Com ele, você pode ler tanto livros em formato ePub quanto em PDF, além de poder organizar por “estantes” os documentos da 
forma que você quiser.

Mas o iBooks não é muito bom para ler arquivos PDF com o aparelho na horizontal, pois as letras ficam muito pequenas. Se você 
tenta dar um zoom com os dedos, ao passar para a página seguinte, ele volta a ajustar a folha na altura da tela. Neste sentido, o 
aplicativo Documents by Readdle (http://clk.tradedoubler.com/click?p=214843&a=2048965&url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.
com%2Fbr%2Fapp%2Fdocuments-by-readdle%2Fid364901807%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003) para iPad é mui-
to melhor, oferecendo uma leitura de PDFs na horizontal de forma otimizada. Outro diferencial bem importante é que ele permite 
abrir documentos diretamente de serviços da nuvem, como o Dropbox.

Há diversos outros aplicativos para esta função, mas nós sugerimos estes dois, que são gratuitos. Escolhida e instalada a ferra-
menta, você precisará então transferir os PDFs OU EBOOKS para o aparelho. 

BAIxAR DO sITE KARAGUILLA - (ATRAVEs DO NAVEGADOR DE sEU IPAD, IPHONE)

Muitos documentos PDF que você precisa são baixados diretamente da internet, como em sites de universidades ou intranets de 
empresa. Para isso, é bem simples, pois o Safari sempre abriu normalmente arquivos neste formato.

Abra o Safari no iOS (ou qualquer outro navegador) e vá até o link para baixar o documento. Toque nele e aguarde que o PDF seja 
todo carregado. Quando isso acontecer, um menu transparente aparecerá, dando a opção para você abrir o documento em outro 
aplicativo. Se o menu desaparecer, basta dar um simples toque no centro da tela.

Toque no botão “Abrir com…” e selecione o aplicativo no qual você quer abrir o PDF e ele será transferido para lá. Assim, você 
poderá lê-lo a hora que quiser, sem precisar estar conectado à internet.



PARA LINHA ANDROID
 

Para Android, existem diversas opções de aplicativos disponíveis que se comprometem a efetuar justamente a opção de ler 
ebooks no formato ePub. O exemplo é gratuitos:

Moon+ Reader
link:
ttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyersoft.moonreader&feature=related_apps#?t=W251bGwsMSwxL
DEwOSwiY29tLmZseWVyc29mdC5tb29ucmVhZGVyIl0.

Leitor de livros com controlos poderosos e funções completas.
* Lê milhares de livros electrónicos gratuitos, suporta bibliotecas online de livros electrónicos.
* Lê livros locais com deslizamento de ecrã suave e toneladas de inovação.
Suporta epub, mobi, chm, cbr, cbz, umd, fb2, txt, html, rar, zip ou OPDS; 

http://www.moondownload.com/


