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e-books:
como baixar no iPad
Atualmente, há duas formas de baixar no iPad e-books que
são protegidos com DRM (Digital Rights Management):
1. Através de um aplicativo próprio da livraria. Neste caso, o
usuário baixa o aplicativo através da App Store, e os livros digitais que ele adquirir serão enviado diretamente para este aplicativo. Esta é a maneira mais direta possível, pois não passa pelo
computador do usuário nem pelo iTunes.
2. Através do Adobe Digital Editions e do iTunes. Esta forma
é utilizada por livrarias que ainda não possuem um aplicativo
próprio. O guia abaixo contém instruções passo a passo de como
baixar e passar os e-books para o iPad no caso da livraria não
oferecer um aplicativo para isso.

DRM da Adobe: o que é e para que serve?
O DRM (sigla em inglês para Gestão de Direitos Digitais) é
uma tecnologia que restringe a cópia e difusão de conteúdos digitais. O DRM da Adobe é utilizado para proteger os arquivos de
e-book de cópias ilegais.
Para baixar e ler livros protegidos com o DRM da Adobe, é
necessário que se crie um Adobe ID. Este ID permitirá que o
usuário baixe os livros e os abra em diferentes aplicativos, utilizando sempre o mesmo login. Caso você ainda não tenha um
Adobe ID, pode criar o seu diretamente no site da Adobe:
https://www.adobe.com/
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Guarde bem o seu ID, pois você usará ele na maioria dos
leitores de e-books. Uma vez que você baixar os livros com um
Adobe ID, não poderá abrir os arquivos com outro ID!

Passando e-books para o iPad: guia passo a passo
Ainda não existe uma maneira de baixar e-books protegidos
com DRM diretamente para o iPad (a não ser em caso de livrarias
que possuem um aplicativo próprio para isso). Portanto, o download deve ser feito primeiro em seu computador, para depois você
passar o arquivo manualmente para o iPad através do iTunes.
O primeiro passo é baixar e configurar o programa Adobe Digital Editions, para que você possa abrir os livros protegidos com
DRM. Você pode baixá-lo gratuitamente no site da Adobe (http://
www.adobe.com/products/digitaleditions/).

1) Autorizando o seu Adobe Digital Editions
Antes de baixar qualquer livro, é necessário que você autorize o Digital Editions com o seu Adobe ID. Isso só será feito na
primeira vez em que você utilizá-lo — não será necessário repetir
o processo posteriormente.
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Abra o Digital Editions, vá no menu “Biblioteca” e clique no
item “Autorizar Computador”. Um quadro aparecerá pedindo o
seu Adobe ID e senha. Uma vez que você tenha autorizado o seu
computador para um ID, todos os livros comprados nele só poderão ser abertos por dispositivos autorizados com este mesmo ID.
Agora você pode fazer download dos livros, e eles abrirão diretamente no Digital Editions.

2) Escolhendo seu aplicativo
O aplicativo padrão do iPad, o iBooks, não aceita livros com
DRM. Assim, será necessário baixar um aplicativo que aceite. No
momento os mais utilizados são os seguintes:
BlueFire Reader - permite leitura tanto de ePubs
quanto de PDFs.

iFlow Reader - permite leitura apenas de arquivos ePub, mas possui um sistema diferenciado de
upload para o iPad (não utiliza o iTunes).
A L&PM optou pelo BlueFire Reader como padrão por este
ser o mais simples de utilizar e por dar suporte tanto ao formato
.epub quanto ao PDF.
Baixe o BlueFire em seu iPad através da App Store. Assim
como com o Digital Editions, você precisará autorizar o aplicativo
com seu Adobe ID.
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3) Autorizando seu BlueFire Reader
Só é preciso autorizar o aplicativo na primeira vez que for
utilizá-lo. Não será necessário fazer isso toda vez que você baixar um livro.
Abra o BlueFire em seu iPad, e procure na parte inferior da
página o item “Info”.

O primeiro item da página “Info” chama-se “Enable Adobe
e-books”. Logo abaixo dele está um botão chamado “Authorize”. Clique nele.

Aparecerá uma janela pedindo o seu Adobe ID e senha. Insira-os e clique em “Continue”. O BlueFire estará então autorizado
para ler os e-books que você baixar.
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4) Passando os e-books para o iPad
Uma vez que o Adobe Digital Editions e o BlueFire Reader estejam autorizados com o mesmo Adobe ID, você já pode comprar
os livros digitais de diversas livrarias e transferi-los para o seu
iPad.
Conecte o seu iPad ao computador e abra o iTunes. Procure
na lista de dispositivos o nome do seu iPad e clique sobre o nome
dele.
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Quando você clicar sobre o nome do seu iPad, um menu aparecerá. Vá até ele e selecione “Aplicativos”, conforme a figura
abaixo:

Em “Aplicativos”, procure o ícone do BlueFire reader. Talvez
você precise deslizar a tela para baixo para encontrá-lo.
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Clique no ícone azul do BlueFire, e uma lista de documentos
aparecerá à direita. É nela que você deve adicionar os livros que
deseja ler em seu iPad. Seguindo a imagem anterior, clique no
botão “Adicionar”, destacado em verde.

Uma janela se abrirá, permitindo que você procure os livros
digitais em seu computador. Eles normalmente são arquivos em
formato ePub (.epub) e
PDF (.pdf).
Os arquivos de e-books
normalmente estão em
uma pasta chamada “My
Digital Editions”, localizada dentro da pasta “Meus
Documentos” do seu computador.
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Nesta pasta você encontrará todos os e-books que baixou
e abriu com o Digital Editions. Basta selecionar os arquivos que
deseja ler em seu iPad e clicar em “Abrir”.

Os arquivos selecionados aparecerão na lista de documentos
do do BlueFire Reader. Você já pode desconectar o iPad do computador e iniciar a leitura do e-book.
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5) Não consegui ler meus e-books no o iPad. O que
deu errado?
Veja se não pulou nenhum dos passos descritos anteriormente. É recomendado que você faça o seu Adobe ID e autorize o
Digital Editions e o BlueFire antes de realizar a compra dos livros
digitais. Assim você garante que todos os livros estarão disponíveis para o seu Adobe ID, e poderão ser lidos em até 6 dispositivos autorizados com ele.
Se você ainda tiver alguma dúvida, pode consultar diretamente o site da Adobe e do BlueFire Reader (em inglês). Procure
ler também as instruções de download disponíveis nos sites das
livrarias, como a Saraiva e a Cultura.

http://www.lpm.com.br
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