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capítulo 1

Introdução

O padrão de documento Portable Document Format (PDF) é a linguagem de 
descrição de páginas impressas mais utilizada no mundo e o primeiro formato 
de utilidade tanto para materiais impressos quanto para uso online. Neste ca-
pítulo abordaremos seu uso e sua história. Além disso, analisaremos algumas 
opções de software e recursos gratuitos, alguns dos quais serão utilizados 
futuramente no livro.

Um pouco de história
Atualmente é normal aceitarmos a troca de documentos de alta fidelidade como 
algo costumeiro, simplesmente pressupondo que se enviarmos um documento 
de determinado local, ele será apresentado em seu destino de modo idêntico, 
seja na tela ou no papel. Entretanto, esse processo nem sempre foi tão simples.

Linguagens de descrição de página
Poderíamos transmitir documentos entre usuários, ou de um usuário para 
uma impressora, na forma de uma série de imagens bitmap (por exemplo, 
TIFF ou PNG), uma para cada página. Entretanto, essa implementação não 
permitiria a retenção de nenhum elemento de estrutura, impossibilitaria o 
redimensionamento do documento utilizando tamanhos diferentes de papel ou 
resoluções distintas sem perda de qualidade, envolveria arquivos de tamanho 
considerável, e assim por diante.

Uma linguagem de descrição de página como PDF é uma forma de descrevermos 
o conteúdo (texto e gráficos) de uma página impressa, ou apresentada na tela, 
utilizando dados altamente estruturados, muitas vezes com metadados adi-
cionais que descrevem vários aspectos do documento (como informações de 
impressão, anotações textuais ou indicações de como ele deve ser visualizado 
ou impresso). Dessa forma, decisões referentes à forma como o documento é 
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rasterizado (convertido em pixels por uma impressora ou monitor) podem ser 
postergadas até o final do processo de produção. Um arquivo PDF pode conter 
texto e definições de fontes associadas, gráficos bitmap e vetoriais, elementos 
de navegação (como hiperlinks e bookmarks) e formulários interativos.

O formato PDF é utilizado sempre que a representação exata do documento 
é importante (por exemplo, em materiais de publicidade ou livros impressos). 
Normalmente ele não é adequado quando o conteúdo deve ser disposto ou 
reorganizado frequentemente, como no caso de utilizarmos uma largura de 
página variável – linguagens como HTML e CSS que separam o conteúdo da 
apresentação são mais indicadas a essas circunstâncias.

Outras linguagens de descrição de página

Muitas linguagens de descrição de página foram criadas quando o processo 
de impressão de linhas de texto em fontes fixas passou a ser substituído pela 
impressão de gráficos digitais. A impressora teria então de processar a lin-
guagem e gerar um bitmap utilizando a resolução apropriada. Exemplos de 
linguagens desse tipo são a PostScript (Adobe), a PCL (Hewlett Packard) e a 
KPDL (Kyocera). Linguagens mais simples eram utilizadas para uso em plotters 
vetoriais (por exemplo, a HPGL da Hewlett Packard). 

Essas linguagens variavam em complexidade e funcionalidade. Arquivos 
PostScript, por exemplo, são programas completos – o resultado de sua exe-
cução é a representação visual do documento. Muitas vezes essas linguagens 
contêm instruções adicionais capazes de controlar aspectos do documento além 
do conteúdo da página. Por exemplo, de qual bandeja o papel para impressão 
deve ser retirado ou se a saída deve ou não ser duplicada.

Desenvolvimento do PDF
O formato PDF começou como um projeto interno da Adobe que buscava criar 
um método de plataforma neutra para troca de documentos. A PostScript já 
apresentava popularidade na comunidade de impressão, mas não era prática 
para utilização nos monitores de então – especialmente em casos de acesso ale-
atório (por exemplo, para renderizar a página 50 de um documento PostScript 
você teria de processar primeiro as páginas 1-49). A ideia era utilizar um sub-
conjunto da linguagem de gráficos da PostScript, ao lado de dados auxiliares, 
para criar uma linguagem estruturada com a qual documentos individuais 
pudessem ser visualizados (ou impressos) em qualquer computador.
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A versão 1.0 do PDF foi anunciada em 1993, com o lançamento do Acrobat 
Distiller (para criação e edição de arquivos PDF) e do Acrobat Reader (apenas 
para visualização), ambos programas pagos. As autoridades fiscais dos Estados 
Unidos passaram a utilizar o formato PDF para entrega de formulários fiscais, 
adquirindo uma licença que permitia a seus usuários efetuar o download do 
Acrobat Reader gratuitamente. Posteriormente o Acrobat Reader foi disponibi-
lizado gratuitamente para todos, o que permitiu a ampla difusão desse formato 
para troca de documentos online.

No decorrer dos dez anos seguintes, depois de um início mais lento, à medida 
que recursos de pré-impressão foram sendo adicionados, a linguagem PDF 
superou a PostScript como opção preferida pela indústria de impressão. Atu-
almente a linguagem PDF é a única linguagem de descrição de páginas que 
merece destaque.

Algumas vantagens do formato PDF
Quando vários formatos competem pela liderança no mercado, o melhor con-
corrente nem sempre é o vencedor – a sorte também pode desempenhar um 
papel importante nesse processo. Neste caso, no entanto, o PDF apresentava 
muitas vantagens individuais. Analisaremos algumas delas a seguir.

Acesso aleatório e linearização

Diferentemente da PostScript, qualquer objeto (página, gráfico etc.) em um 
documento PDF pode ser acessado sem dificuldades, em tempo constante. Isso 
significa que ler a página 150 não é mais difícil do que ler a página 1. Lineariza-
ção é o processo de organização dos objetos de um arquivo de modo que todos 
aqueles necessários para determinada página estejam localizados em posições 
adjacentes. Isso explica por que você pode facilmente acessar qualquer página de 
um PDF visualizado no Acrobat Reader a partir da janela de um navegador – o 
visualizador não tem de carregar o arquivo inteiro imediatamente, ele busca no 
servidor apenas as seções necessárias para a apresentação de cada página nova.

Criação de fluxos e atualização incremental

A criação de fluxos é a capacidade inerente ao formato PDF de permitir que 
arquivos sejam criados de modo ordenado, do início ao fim, ainda que o even-
tual arquivo seja maior do que a memória disponível.
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Atualizações incrementais significam que, quando estivermos editando um 
arquivo, será possível gravar as alterações ao seu final sem modificar qualquer 
uma de suas partes existentes – isso faz com que salvar versões de um docu-
mento seja um processo muito rápido, e essa característica pode ser utilizada 
para fornecer um mecanismo que permita desfazer alterações já realizadas 
(uma vez que a versão anterior permanecerá intacta).

Fontes incorporadas

Fontes utilizadas em um PDF estão incorporadas ao documento. Isso significa 
que elas serão sempre renderizadas corretamente, independentemente de quais 
fontes estiverem instaladas em determinado computador. O programa que cria 
o documento PDF remove dados desnecessários da fonte (como sua métrica ou 
caracteres não utilizados), para que o arquivo não se torne desnecessariamente 
grande. Documentos PDF suportam todos os formatos habituais de fontes, 
como TrueType e Type 1.

Texto pesquisável

A maioria dos arquivos PDF guarda informações que permitem o mapeamento 
do formato dos caracteres que compõem o texto como códigos de caracteres 
Unicode. Isso significa que você pode copiar e colar o texto de um documento 
ou pesquisá-lo com facilidade. Novos desenvolvimentos permitem que a ordem 
lógica do texto no documento seja armazenada separadamente de seu layout 
na página, preservando um número ainda maior de informações estruturadas.

Padronização ISO
O formato PDF foi lançado como um padrão aberto pela International 
Organization for Standards (ISO) em 2008. O documento ISO 32000-1:2008 
é, em grande parte, idêntico ao documento referente ao formato de arquivo 
PDF lançado anteriormente pela Adobe.

Essa independência confere legitimidade e supervisão ao padrão PDF, o que 
deve encorajar ainda mais sua adoção. No entanto, sem ferramentas reais 
capazes de detectar se um arquivo de fato obedece a esses padrões (o Adobe 
Reader carregará sem problemas arquivos malformados, por isso muitas ferra-
mentas acabam criando arquivos desse tipo), a implementação de uma forma 
de controle legítima ainda está um pouco distante.
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Documento de formato de arquivo PDF
O PDF File Format Version 1.7 está documentado no ISO 32000-1:2008, e pode 
ser adquirido, em CD ou como um PDF, por 380 francos suíços na International 
Organization for Standardization.

Um documento praticamente idêntico, oferecido pela Adobe, o “Adobe PDF 
Preference, Sixth Edition, version 1.7” está disponível em formato PDF no Adobe 
PDF Technology Center. Extensões da Adobe, que ainda não fazem parte do 
padrão ISO, são publicadas no mesmo local.

Infelizmente, o PDF File Format não está mais disponível em sua versão impressa.

Tipos especializados de PDF
Temos muitas variações especializadas do formato PDF – tanto aquelas já 
adotadas como padrão quanto outras, ainda em desenvolvimento. Essas opções 
representam subconjuntos do formato PDF. Cada arquivo é um documento 
PDF válido, mas que apresenta restrições quanto aos recursos utilizados ou ao 
conteúdo em si. Duas dessas opções, PDF/A e PDF/X, são agora padrões ISO.

PDF/A

O PDF/A Standard (ISO 19005-1:2005) define um conjunto de regras para 
documentos que devem ser arquivados a longo prazo em bibliotecas, arquivos 
nacionais e departamentos burocráticos. Ele também requer que um “leitor 
adequado” se comporte de modo previsto, utilizando fontes incorporadas, 
gerenciamento de cores e outros recursos. De modo sucinto, as restrições do 
PDF/A são:

• ausência de criptografia;

• todas as fontes devem estar incorporadas;

• metadados são necessários;

• JavaScript não é permitido;

• apenas espaços de cores independentes do dispositivo podem ser utili-
zados;

• conteúdo de áudio ou vídeo não é permitido.
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Há dois níveis de observância a esse formato: o PDF/A-1b (“observância de 
nível B”), que requer a representação visual exata do documento, e o PDF/A-1a 
(“observância de nível A”), que requer o mapeamento do texto para Unicode 
e a documentação de sua ordem e estrutura, além de exigir a representação 
visual exata.

O PDF/A Competence Center é um grupo que representa as partes interessadas 
no PDF/A. Uma segunda versão ISO do PDF/A está em preparação.

PDF/X

O PDF/X Standard é uma família de padrões ISO para troca de elementos grá-
ficos na indústria da impressão, sendo que sua versão mais recente é a PDF/X-5 
(ISO 15930-8:2010). Ele apresenta muitas restrições.

• todas as fontes devem ser incorporadas;

• todos os dados de imagens devem ser incorporados;

• sons, filmes ou anotações que não possam ser impressas não podem ser 
utilizados;

• formulários não podem ser utilizados;

• JavaScript não é permitido;

• o suporte a algoritmos de compactação é limitado;

• ausência de criptografia.

E vários requisitos extras.

• O arquivo é marcado como um PDF/X de acordo com a subversão es-
pecífica (por exemplo, PDF/X-5).

• Bleed, trim e/ou art boxes são exigidas, além do tamanho normal da pá-
gina. Essas caixas definem o tamanho da mídia, a área para impressão, 
o tamanho final do recorte, e assim por diante.

• Uma flag é definida caso o arquivo tenha passado por um processo de 
trapping. O trapping é o processo de criação de pequenas sobreposições 
entre objetos gráficos para mascarar problemas de registro em processos 
de impressão que utilizam cores múltiplas.

• O arquivo deve conter uma intenção de saída contendo um perfil de cor 
que descreve como ele deve ser impresso.
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Resumo das versões disponíveis
O formato PDF apresenta compatibilidade retroativa total (você pode carregar, 
sem problemas, um documento PDF versão 1.0 em um programa projetado 
para o PDF 1.7) e compatibilidade futura considerável (programas escritos 
para documentos PDF 1.0 são geralmente capazes de carregar arquivos PDF 
1.7). A compatibilidade futura é garantida porque os leitores ignoram conteú-
dos que não podem compreender – apenas quando forem apresentados novos 
métodos de compactação, ou mecanismos de armazenamento de objetos, isso 
talvez deixe de funcionar. Desde o PDF 1.5, em 2003, alterações desse tipo têm 
sido mínimas. As diferentes versões do formato PDF e seus recursos estão 
resumidas na tabela 1.1.

Tabela 1.1 – Funcionalidades do formato PDF em suas versões 1.0 a 1.7 Extension 
Level 8

Versão do PDF Versão do 
Acrobat Reader Lançamento Resumo dos novos recursos

1.0 1.0 1993 Primeiro lançamento.

1.1 2.0 1996
Espaços de cores independentes de dispositivo, criptografia 
(de 40 bits), threads de artigos, destinos nomeados e 
hiperlinks.

1.2 3.0 1996 AcroForms (formulários interativos), vídeos e sons, mais 
métodos de compactação, suporte Unicode.

1.3 4.0 2000

Mais espaços de cores, arquivos incorporados (anexos), 
assinaturas digitais, anotações, imagens mascaradas, pre-
enchimentos de gradientes, estrutura lógica de documentos 
e suporte pré-impressão.

1.4 5.0 2001
Transparência, criptografia de 128 bits, melhor suporte a 
formulários, fluxos de metadados XML, PDF estruturado 
com tags, compactação JBIG2.

1.5 6.0 2003

Fluxos de objetos e fluxos de referência cruzada para arqui-
vos mais compactos, suporte JPEG 2000, formulários XFA, 
criptografia de chave pública, métodos personalizados de 
criptografia, grupos de conteúdo opcional.

1.6 7.0 2004 Fontes OpenType, conteúdo 3D, criptografia AES, novos 
espaços de cores.

1 . 7  (d e p o i s,  I S O 
32000-1:2008) 8.0 2006 XFA 2.4, novos tipos de strings, extensões para arquitetura 

de chave pública.
1.7 Extension Level 3 9.0 2008 Criptografia AES de 256 bits.

1.7 Extension Level 5 9.1 2009 XFA 3.0.

1.7 Extension Level 8 X 2011 Ainda desconhecidos.
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O que temos em um arquivo PDF?
Um arquivo PDF típico contém muitos milhares de objetos, vários mecanis-
mos de compactação, formatos distintos de fontes e uma mistura de gráficos 
vetoriais e rasterizados, tudo isso acompanhado de uma grande variedade de 
metadados e conteúdo auxiliar. Aqui faremos uma breve introdução de cada 
um desses elementos, para oferecer-lhe o contexto necessário a essa introdução 
– eles serão abordados mais detalhadamente em capítulos futuros.

Texto e fontes
Um arquivo PDF pode conter elementos textuais desenhados a partir de muitas 
fontes utilizando todos os formatos populares (Type 1, TrueType, OpenType, 
fontes bitmap etc.). Arquivos de fontes devem estar incorporados ao documento, 
de modo que os caracteres estejam sempre disponíveis, o que significa que o 
arquivo será renderizado da mesma forma em qualquer computador. Muitas 
codificações de caracteres são aceitas, incluindo Unicode.

Textos podem ser preenchidos utilizando qualquer cor, padrão ou transparência. 
Um trecho de texto pode ser utilizado como uma forma e empregado para re-
cortar outro conteúdo, permitindo efeitos gráficos complexos, ao mesmo tempo 
em que somos capazes de continuar selecionando e editando seus elementos.

Em geral, informações suficientes são codificadas em um documento PDF 
para permitir a extração de seu texto, ainda que esse processo nem sempre 
seja simples.

Imagens vetoriais
O conteúdo gráfico de um documento PDF tem por base o modelo utilizado 
pela primeira vez na linguagem PostScript da Adobe. Ele consiste de paths cria-
dos a partir de linhas retas e curvas. Cada path pode ser preenchido, “traçado” 
para criar uma linha, ou ambos os processos podem ocorrer simultaneamente. 
Linhas podem apresentar larguras distintas, assim como diversos estilos e 
padrões de traços.

Paths podem ser preenchidos com qualquer cor, utilizando um padrão definido 
por outros objetos, ou um gradiente suave entre duas cores específicas. Todas 
essas opções também se aplicam às linhas dos paths traçados.
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Paths podem ser renderizados utilizando muitas transparências simples ou 
em gradiente, e vários blend modes (modos de mesclagem) que definem como 
objetos semitransparentes devem interagir. Objetos podem ser agrupados para 
aplicação de transparências, permitindo que uma única transparência seja 
aplicada a um grupo inteiro de objetos de uma só vez.

Paths podem ser utilizados para recortar outros objetos, permitindo que sejam 
mostradas apenas as seções que se sobrepõem ao path de recorte. É possível 
aninhar essas regiões de recorte umas dentro das outras.

O formato PDF apresenta um mecanismo que permite que um gráfico seja 
definido uma vez e depois usado várias vezes em contextos distintos. Isso pode 
ser utilizado, por exemplo, no caso de um tema recorrente, mesmo em páginas 
diferentes.

Imagens rasterizadas
Documentos PDF podem incluir imagens bitmap que tenham entre 1 e 16 bits 
por componente, em vários espaços de cores (por exemplo, RGB de três compo-
nentes ou CMYK de quatro componentes). Imagens podem ser compactadas 
utilizando muitos mecanismos de compactação, com ou sem perda de dados.

Imagens podem ser posicionadas em qualquer escala ou rotação, podem ser 
utilizadas para criar um padrão de preenchimento e podem ter uma másca-
ra que defina a forma como elementos de transparência são utilizados para 
mesclá-las ao fundo sobre o qual estão posicionadas.

Espaços de cores
O formato PDF pode utilizar espaços de cores relacionados a dispositivos ele-
trônicos ou impressos específicos (como grayscale, RGB e CMYK), assim como 
aqueles relacionados à percepção humana de cores. Além disso, temos espaços 
de cores específicos para a indústria de impressão, como cores especiais (spot 
colors). Existem mecanismos que permitem que programas PDF mais simples 
(como visualizadores na tela) recorram a espaços de cores mais simples, caso 
não ofereçam suporte aos mais avançados.
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Metadados
Documentos PDF apresentam um conjunto de metadados padronizados, como 
título, autor, palavras-chave, e assim por diante. Esses elementos são definidos 
fora do conteúdo gráfico e não afetam o documento quando este é visualiza-
do. O criador (programa que criou o conteúdo) e o produtor (programa que 
escreveu o arquivo PDF) também são registrados. Cada documento também 
apresenta um conjunto de identificadores exclusivos, permitindo seu rastrea-
mento em meio a um fluxo de trabalho.

Desde o PDF 1.4, metadados podem ser armazenados em um documento XML 
(Extensible Markup Language), incorporado ao PDF utilizando a Extensible 
Metadata Plataform (XMP) da Adobe. Esse processo define uma forma de arma-
zenarmos no PDF metadados para objetos que podem ser estendidos a terceiros 
e informações relevantes ao seu fluxo de trabalho e a produtos específicos.

Navegação
Documentos PDF, quando visualizados na tela, apresentam dois métodos de 
navegação:

• A estrutura de tópicos do documento, também conhecida como seus 
bookmarks, é uma lista estruturada de destinos dentro do documento 
e é apresentada ao seu lado. Clicar em um fará com que a visualização 
avance para essa página ou posição.

• Hiperlinks dentro do texto ou gráficos de um documento permitem que 
o usuário clique e avance para outros destinos sem sair do documento, 
ou que abra um URL externo.

Conteúdo opcional
Em documentos PDF, grupos de conteúdo opcional permitem que partes do con-
teúdo de uma página sejam agrupadas e apresentadas – ou não – com base em 
outro fator (como uma escolha do usuário, a visualização de um documento 
na tela ou em sua versão impressa, ou o fator de zoom, por exemplo). A relação 
entre grupos distintos também pode ser definida para que eles dependam 
uns dos outros. Podemos utilizar esse recurso quando queremos emular as 
“camadas” encontradas em pacotes gráficos. Por exemplo, camadas do Adobe 
Illustrator são preservadas quando um documento que elas produzem é lido 
por um visualizador PDF.
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Multimídia
Documentos PDF podem incluir vários tipos de elementos multimídia. Muitos 
pontos desse aspecto quebram a portabilidade inerente ao PDF e não costumam 
receber suporte considerável fora de produtos Adobe.

A partir do PDF 1.2

 Sons e filmes podem ser incorporados.

A partir do PDF 1.4

 Apresentações de slides podem ser definidas, avançando automatica-
mente entre páginas com efeitos de transição.

A partir do PDF 1.5

 Um sistema mais genérico para inclusão de tipos variados de mídia foi 
apresentado.

A partir do PDF 1.6

 Elementos de arte 3D podem ser incorporados.

A partir do PDF 1.2

 Sons e filmes podem ser incorporados.

Formulários interativos
Temos duas arquiteturas incompatíveis de formulários em documentos PDF: a 
AcroForms, que é um padrão aberto, e a Adobe XML Forms Architecture (XFA), 
bem documentada, mas que requer software comercial da Adobe.

Formulários permitem que usuários preencham campos de texto e utilizem 
caixas seletoras e botões de rádio. Quando os dados estiverem completos, eles 
poderão ser salvos no documento (se permitido) ou enviados a um URL para 
processamento adicional. Elementos incorporados de JavaScript são, muitas 
vezes, utilizados ao lado de formulários para lidar com a verificação de valores 
de campos ou tarefas semelhantes.

Estrutura lógica e refluxo
Capacidades de estruturas lógicas permitem que informações referentes ao 
conteúdo estrutural de um documento (como capítulos, seções, figuras, ta-
belas e notas de rodapé) sejam incluídas ao lado de seu conteúdo gráfico. Os 
elementos específicos podem ser personalizados por terceiros.
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Um PDF marcado com tags apresenta uma estrutura lógica que tem por base 
um conjunto de elementos definidos pela Adobe. Arquivos que seguem essas 
convenções podem ser reorganizados por um leitor de documentos e apresentar 
o mesmo texto, ainda que utilizem um tamanho de texto ou página diferente, 
como no caso de um leitor de livros digitais.

Segurança
Documentos PDF podem ser criptografados por segurança utilizando métodos 
de criptografia RC4 ou AES. Temos duas senhas: a senha do proprietário e a 
senha do usuário. A senha do proprietário libera o arquivo para todos os tipos de 
alterações, enquanto a senha do usuário permite apenas uma série de operações 
limitadas, selecionadas pelo proprietário quando o arquivo foi originalmente 
criptografado (por exemplo, permitindo ou não a impressão ou extração do 
texto). Frequentemente a senha do usuário está em branco, para que o arquivo 
possa ser aberto normalmente, mesmo oferecendo funcionalidades restritas.

A partir do PDF 1.3, assinaturas digitais podem ser utilizadas para autenticar 
a identidade de um usuário ou o conteúdo do documento.

Compactação
Imagens e outros fluxos de dados em PDF podem ser compactados utilizan-
do muitos métodos definidos por terceiros, com ou sem perda de dados. Ao 
compactar apenas esses fluxos (em vez de o arquivo inteiro), a estrutura dos 
objetos do PDF estará sempre disponível sem que seja necessário descompactar 
o arquivo inteiro, e seções compactadas poderão ser processadas de acordo com 
sua necessidade. Temos vários grupos de métodos de compactação.

• Compactação sem perda de dados para imagens de dois tons (por 
exemplo, preto e branco). O formato PDF suporta os métodos padrão 
de codificação para fax de imagens de dois tons e, a partir do PDF 1.4, 
o padrão JBIG2, que fornece uma melhor compactação para a mesma 
classe de imagens.

• Filtros de imagens com perda de dados, como JPEG e JPEG2000 (a partir 
do PDF 1.5).

• Mecanismos de compactação sem perda de dados, como Flate (o algorit-
mo zip), Lempel-Ziv-Welch (LZW) e codificação run-length (Run-Length 
Encoding, ou RLE), indicados para compactar dados de imagens e dados 
gerais.
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Quem utiliza o formato PDF?
O formato PDF é amplamente utilizado por muitas empresas e profissionais. 
Aqui descreveremos alguns desses casos, explicando por que esse formato é 
adequado a cada situação.

Indústria da impressão
Documentos PDF oferecem suporte a espaços de cores, a informações de di-
mensão de página (como media, crop, art e bleed boxes), ao processo de trapping 
e à independência de resolução necessária para impressão comercial. Ao lado 
de outras tecnologias, o formato PDF é parte essencial do fluxo de trabalho 
envolvido na publicação de documentos para impressão. A capacidade de 
extensão dos metadados de um documento PDF permite diversos esquemas 
de inclusão de dados extra ao lado do documento e seu uso durante todo o 
processo de publicação – partes do fluxo de trabalho incapazes de compreender 
determinado elemento dos metadados terão ao menos de preservá-lo.

Livros digitais e publicação
Este livro foi criado utilizando o sistema DocBook, que recebe um documento 
estruturado em formato XML, organiza-o para a impressão e produz um PDF 
completo com hiperlinks e bookmarks, além de um PDF mais tradicional, 
adequado para impressão.

O PDF é um dos formatos disponíveis para livros digitais. Para oferecer suporte 
a uma ampla gama de dispositivos, documentos PDF podem ser marcados com 
informações de refluxo, permitindo que as linhas de texto sejam apresentadas 
utilizando larguras distintas, de acordo com cada dispositivo. Isso não acom-
panha o que vimos quanto às outras utilizações do formato PDF, para as quais 
um layout de texto fixo é exigido.

Formulários PDF
Formulários PDF são especialmente úteis quando sistemas existentes em papel 
estão sendo transferidos para sistemas eletrônicos ou têm de existir em para-
lelo a estes. Um formulário PDF (preenchido online ou depois de impresso) 
tem a mesma apresentação de um formulário preenchido manualmente em 
papel e pode ser processado da mesma forma por um ser humano ou por um 
computador.
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O envio automático de formulários a partir do visualizador PDF, o uso de elemen-
tos JavaScript para adicionar recursos de inteligência (garantindo, por exemplo, 
que os valores de um formulário fiscal apresentem o total correto) e o uso de 
assinaturas digitais para o preenchimento de formulários, são todas justificativas 
importantes para a utilização de documentos PDF em formulários eletrônicos.

Arquivamento de documentos
Graças ao PDF/A o formato PDF tornou-se ideal para arquivamentos a longo 
prazo, combinando representações precisas de conteúdo digitalizado e eletrô-
nico, além de suporte à linguagem Unicode e mecanismos de compactação 
para todos os tipos de dados, incluindo os importantes métodos CCITT Fax 
e JBIG2, para imagens monocromáticas. O fato de o PDF ser um padrão ISO 
(e praticamente onipresente) faz com que esses documentos possam ser lidos 
sem dificuldades no futuro.

Documentos PDF podem ser utilizados para reconhecimento ótico de caracteres 
(Optical Character Recogntion, OCR), permitindo que um texto pesquisável 
seja criado a partir do documento original, retendo a representação visual exata 
ao lado do texto reconhecido.

Como formato de arquivos
O formato PDF não é, a princípio, recomendado para uso como formato de 
gráficos vetoriais. Um círculo, por exemplo, não poderá continuar a ser editado 
dessa forma, uma vez que terá sido transformado em várias curvas (não há 
elemento de círculo no formato PDF).

Ainda assim, se a capacidade de extensão e armazenamento de dados auxiliares 
for utilizada corretamente, essa pode ser uma boa solução. O Adobe Illustrator, 
por exemplo, utiliza agora um formato estendido do PDF como formato de 
arquivos. O arquivo pode ser visualizado em qualquer visualizador PDF, mas 
o Illustrator é capaz de utilizar os dados estendidos quando o documento for 
novamente carregado no programa.

Opções úteis de software gratuito
Neste livro utilizaremos muitos elementos de software para nos ajudar em 
vários exemplos. Por sorte, todos os recursos de que faremos uso estão dispo-
níveis gratuitamente. Você necessitará de um visualizador PDF.
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• O Acrobat Reader é o visualizador PDF da própria Adobe. Ele aceita 
todas as versões e recursos do formato PDF e vem acompanhado de um 
plugin de navegador na maioria das plataformas. O Adobe Reader está 
disponível para Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Solaris e Android.

• O Preview é o plugin visualizador e navegador de PDF pré-instalado 
para documentos PDF no Mac OS X. Além de altamente capacitado, ele 
é também muito rápido, mas não oferece suporte a todos os recursos 
aceitos pelo Acrobat Reader. Muitas pessoas seguem utilizando o Preview 
como aplicativo padrão para arquivos PDF, mas também instalam o 
Acrobat Reader.

• O Xpdf é um visualizador PDF de código aberto para Unix. Ele oferece 
suporte a um subconjunto razoável de recursos PDF.

• O gv é um frontend PostScript de visualizador PDF para GhostScript 
(veja a seguir). Ele pode renderizar o conteúdo textual e gráfico de 
praticamente todos os documentos. No entanto, falta-lhe a maioria dos 
recursos interativos oferecidos por outros visualizadores PDF.

Temos duas ferramentas de linha de comando que consideramos essenciais:

• O pdftk é uma ferramenta de linha de comando multiplataforma capaz 
de processar arquivos PDF de diversas formas. Seu download pode ser 
feito em formato pré-compilado para Microsoft Windows, Mac OS X e 
Linux, assim como na forma de código-fonte.

• GhostScript é um conjunto de ferramentas que inclui um interpretador 
PostScript e PDF e que pode ser utilizado para renderizar arquivos PDF 
e processá-los de várias formas a partir da linha de comando. Ele está 
disponível em formato binário para Microsoft Windows e como código-
fonte para todas as plataformas.

Uma discussão completa das opções de software da Adobe e de código aberto 
para trabalho com documentos PDF pode ser encontrada no capítulo 10.


