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No início do artigo da edição passada, na Desktop 102, men-

cionei que o Adobe Reader 8 pode preencher formulários 

de um PDF, gravando os seus dados; comentar um arquivo 

PDF, gravando os comentários; iniciar um processo de revi-

são (que pode ser por e-mail ou compartilhada) e adicionar 

assinaturas digitais ao PDF, desde que esse arquivo PDF te-

nha sido previamente habilitado para tal fim.

A autorização para que usuários do Adobe Reader 8 possam 

fazer tudo o que mencionei acima em um arquivo PDF é 

dada através do Adobe Acrobat Professional ou, em alguns 

casos, através do Adobe LiveCycle Reader Extensions Ser-

ver. Neste artigo, veremos como fazê-lo através do Adobe 

Acrobat Professional.
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Habilitando direitos de 
uso para o Adobe Reader
No Adobe Acrobat Professional, acesse o comando Enable for 

Commenting and Analisys in Adobe Reader… – no menu Com-

ments, como mostra a figura abaixo.

Na primeira vez em que estiver habilitando um PDF para ser usa-

do no Reader, a seguinte janela surgirá: 

Clique em Save Now para habilitar o arquivo.

Nas demais ocasiões, você terá que preencher a janela do co-

mando Save As, renomeando o arquivo ou mudando-o de lugar, 

se assim o desejar.

Obs1: Não é possível habilitar direitos de uso em arquivos que es-

tejam protegidos, como mostra a imagem abaixo.

Para esses casos, acesse o comando Properties… no menu File.

Tire os padrões de segurança estabelecidos:

Coloque a senha para desativar a proteção do arquivo e confirme 

sua opção.

O comando Enable for Commenting and Analisys in Adobe Rea-

der… do menu Comments ficará disponível novamente. 

Ferramentas do Adobe Reader 8
As ferramentas existentes no Adobe Reader 8 estão presentes nos 

outros viewers da versão 8 (Acrobat Standart, Professional e 3D). 

A diferença é que, no Reader, algumas dessas ferramentas têm 

características limitadas. As barras de ferramentas disponíveis ao 

usuário do Reader estão ligadas ao fato de o arquivo PDF aber-

to ter tido, ou não, seus direitos de uso habilitados. Repare nas 

figuras abaixo e note como diferem os itens existentes no menu 

Ferramentas.

PDF com direitos de uso não-habilitados
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Uma nova característica do 

Adobe Reader 8 é o coman-

do Mais Ferramentas…, que 

pode ser acessado através do 

comando Personalizar barras 

de ferramentas…, no menu 

Ferramentas, ou acionando um 

menu contextual (botão direito 

do mouse, no Windows, Control clique, no Mac OS) sobre a barra 

de ferramentas. 

Esse comando abre uma ja-

nela com todas as barras de 

ferramentas existentes no 

Adobe Reader 8, listando, 

logo abaixo do nome da barra 

de ferramenta (em negrito), as 

respectivas ferramentas que 

podem ou não ser habilitadas 

para uso. As barras de ferra-

mentas, e as suas respectivas 

ferramentas, seguidas por * 

após o nome, só estarão disponíveis em arquivos PDF com direi-

tos de uso habilitados.

As barras de ferramentas habilitadas através do comando Mais 

Ferramentas… aparecerão flutuando no painel do documento. 

Para anexá-la às demais, arraste-a sobre as barras de ferramenta 

já ativas, como ilustrado nas figuras abaixo.

 

Os comandos Painéis de Navegação e Barra de ferramentas, am-

bos no menu Visualizar,  ajudam o usuário a lidar com as ferramen-

tas existentes no programa, como mostrado nas figuras abaixo.

Nos próximos artigos veremos, na prática, como utilizar algumas 

das ferramentas apresentadas nessa matéria, através de tutoriais 

com arquivos habilitados para: 

Preenchimento de Formulários; 

Ser comentados e ou revisados; 

Ter assinaturas digitais adicionadas; 

Possibilitar o uso da ferramenta Typewriter;

Trabalhar com arquivos anexados.

PDF com direitos de uso habilitados
Todas as barras de ferramentas e as 
ferramentas ativadas, anexadas à barra

Todas as barras de ferramentas e  
ferramentas ativadas – Barras Flutuantes

Comando Painéis de navegação do menu Visualizar

Comando Barras de Ferramentas no menu Visualizar
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