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O Adobe Reader é o Viewer gratuito da Adobe. Com ele, o usuário

Para maiores informações acesse o link http://www.adobe.com/

pode visualizar, imprimir e fazer buscas em arquivos PDF, confor-

br/products/reader que é “a página inicial do Adobe Reader” se-

me mencionado na matéria anterior, da edição 101 da Desktop.

gundo a própria Adobe.

Em arquivos PDF autorizados para tal fim, o Reader pode:
• preencher e submeter formulários PDF, possibilitando que sejam salvos;
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• comentar e revisar arquivos PDF;
• assinar arquivos digitais e gravar dados de um formulário criado
a partir do Adobe LiveCycle Reader Extensions Server.

No link mencionado acima, o usuário encontrará um arquivo para
download chamado “Guia do Usuário do Adobe Adobe 8*”.
Caso efetue o download e venha a abrir o documento, você fica-

Como obter o programa

rá surpreso ao se deparar com um manual, em inglês, de 142
páginas. Com ele, poderá entender que o Adobe Reader não é
mais apenas um leitor de PDF e, sim, um programa que vai muito

A maneira mais fácil é através do acesso ao site da Adobe www.

além disso, que permite fazer uma série de outras tarefas, como

adobe.com.br, clicando no bottom “Get Adobe Reader”. O sistema

veremos a seguir.

de sua máquina será checado e, depois de analisada a compatibi-

Não há como se aprofundar muito em artigos como este, detalhan-

lidade entre as versões de Reader existentes e a do sistema ope-

do o programa como um todo e mostrando todas as novidades e

racional de seu equipamento, o site disponibilizará a versão mais

melhorias. Mas o site da Adobe cumpre bem esse papel, assim

recente para o seu caso. A tabela abaixo mostra os pré-requisitos

como a tela de abertura do programa, a “Além do Adobe Reader”.

para utilização da versão do Adobe Reader 8.1 em Windows/PC e

O que pretendo é ressaltar, em linhas gerais, as preferências do

Macintosh/Apple. Caso julgue necessário, é possível solicitar uma

programa, que alteram a forma de se trabalhar com ele, descrever

versão em um idioma diferente do proposto. Para isso, clique no

a interface, mostrar ferramentas e também explicar um pouco da

link “Linguagem” ou “Sistema operacional diferente?” na janela de

arquitetura do programa.

download do programa.

Mostrarei algumas das novas funções do programa, tais como:

Aqui, vale uma dica para usuários de Mac: é preciso alterar o idio-

preenchimento e submissão de formulários PDF, comentário e re-

ma do sistema para Português (do Brasil, de preferência) para

visão de arquivos e assinatura de arquivos digitais.

que o Reader (versão português) apareça em nosso idioma. Caso
contrário, funcionará em inglês.
Existem versões do Reader para os chamados dispositivos móveis,

Preferências

que são os Palms (versão para Mac e PC), os Pockets PCs e alguns celulares da Nokia.

O Adobe Reader tem diversos ajustes possíveis através do coman-

O Reader pode ser distribuído gratuitamente na Internet e/ou em

do Preferências – menu Edit, no Windows e menu Adobe Reader

uma Intranet e também através de um CD. Para tanto, é preci-

no Mac. Há uma diferença entre as Preferências do programa na

so preencher e enviar para a Adobe um formulário denominado

plataforma Mac/Apple e Windows/PC. No Windows, o default/pa-

“Contrato de Licença de Distribuição do Adobe Reader”.

drão do programa, a partir da versão 8, abre arquivos PDF em
janelas individuais, como mostrado na figura abaixo, o que mu-

dou significativamente a maneira como se visualizam os arquivos.

CRIAR PDF

Para que o programa trabalhe como antes – versão 7, na categoria
Documentos de Preferências – menu Edit, desmarque a opção
“Mostrar cada documento em sua própria janela” e reinicie o Adobe Reader.

Colaborar

Já quanto à interface, uma das principais mudanças na interface
do Adobe Reader 8 é a janela “Além do Adobe Reader/Beyond
Adobe Reader”, que abre na primeira vez que se carrega o programa. Através dessa janela, cada tópico mencionado dá acesso
a outras janelas com informações de ajuda e possíveis caminhos
a serem seguidos; para tanto, é preciso que o computador esteja

ARQUIVOS PDF

conectado à Internet.

HABILITADOS
PARA O READER

RECURSOS
DE AJUDA

Para não visualizar mais essa janela, ao carregar o Adobe Reader,
marque a opção “Não mostrar ao iniciar” no canto superior direito
da janela; e, para carregá-la quando necessário, acesse o comando “Além do Adobe Reader...” no menu Ajuda. No lado esquerdo
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da janela “Além do Adobe Reader”, encontram-se tópicos relativos

As telas falam por si. Entre no programa e navegue pelos diferen-

ao que há de novo no Adobe Acrobat 8 e no Adobe Reader 8.

tes painéis existentes.

À direita, existem quatro diferentes quadros, que são links que

Nos próximos artigos, continuaremos a ver algumas das outras pre-

descrevem características do programa em quatro áreas distintas,

ferências, as mudanças na interface, as ferramentas existentes, as

a saber:

mudanças na arquitetura e as novas funções do Adobe Reader 8.
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