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PDF e Indesign

Plano de Voo
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• Bitmap
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• Escolhendo imagens para os trabalhos.
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O que é o Bitmap?

Imagens raster (ou bitmap, que significa mapa de bits em inglês) são imagens que  contém a 

descrição de cada pixel, em oposição aos gráficos vetoriais.

O tratamento de imagens deste tipo requer ferramentas especializadas, geralmente  utilizadas 

em fotografia, pois envolvem cálculos muito complexos, como interpolação, álgebra matricial, etc.

Um bitmap pode ser preto-e-branco ou colorido. Há um padrão chamado RGB, do  Inglês Red, 

Green, Blue, que utiliza três números inteiros para representar as cores vermelho,  verde e azul.

O que é a Imagem Vetorial?

• Em computação gráfica, imagem vetorial é um tipo de imagem gerada a 
partir de descrições geométricas de formas, diferente das imagens 
chamadas mapa de bits, que são geradas a partir de pontos minúsculos 
dif i d l l édiferenciados por suas cores. Uma imagem vetorial normalmente é 
composta por curvas, elipses, polígonos, texto, entre outros elementos, 
isto é, utilizam vetores matemáticos para sua descrição. Em um trecho de 
desenho sólido, de uma cor apenas, um programa vetorial apenas repete 
o padrão, não tendo que armazenar dados para cada pixel.

• As Curvas de Bézier são usadas para a manipulação dos pontos de um 
desenho. Cada linha descrita em um desenho vetorial possui nós, e cada 
nó possui alças para manipular o segmento de reta ligado a ele.

• Por serem baseados em vetores, esses gráficos geralmente são mais 
leves (ocupam menos espaço em mídias de armazenamento) e não 

CDR
AI( p p ç )

perdem qualidade ao serem ampliados, já que as funções matemáticas 
adequam-se facilmente à escala, o que não ocorre com gráficos raster
que utilizavam métodos de interpolação na tentativa de preservar a 
qualidade. Outra vantagem do desenho vetorial é a possibilidade de 
isolar objetos e zonas, tratando-as independentemente.

• Existe um tipo especial de imagem, gerada por computador, que mistura 
os conceitos de ambos tipos: o cálculo matemático (escalável por 
natureza) e imagem raster: as imagens fractais.

AI
EPS

CMX
WMF Windows Meta 
File (Meta-arquivo do 

Windows)
SVG Padrão para gráficos 
vetoriais recomendado 

pela W3C
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Pesos e Usos

• Um Bitmap “pesa” mais que uma imagem vetorial.

• Uma arte é composta por vetores e bitmaps

• Veja um exemplo de “peso” 

<< Nosso Amigo ao Lado:
Exportado a partir do Corel Draw
Em formatos diferentes mas com
O mesmo tamanho de:
95mm x 122mm

AI(vetor) = 14,5kb
BMP(raster) = 4 69mbBMP(raster) = 4,69mb
JPG(raster)= 85kb

Pelo tipo de desenho, é mais interessante
Manter como vetor ou exportar como bitmap?
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PDF o que é?

Há alguns anos, muitos dos documentos que se utilizavam de mídia digital 
eram armazenados em disquetes ou CD-ROM's. Ou eram texto puro e 
simples ou eram arquivos .DOC do Microsoft Word. Muitas pessoas já 
passaram por problemas para abrir arquivos por não possuirem opassaram por problemas para abrir arquivos por não possuirem o 
Word mais recente ou então os arquivos se desconfiguravam quando 
o usuário salvava em formatos mais antigos para aumentar a 
compatibilidade. Em pouco tempo esses tipo de texto bem como 
arquivos gerados em softwares gráficos cederam terreno a 
compatibilidade trazida por dois formatos:

* HTML, linguagem na qual se elaboraram a maioria de páginas Web 
acessíveis pela Internet.

* PDF, padrão para livros eletrônicos com grandes capacidades de 
apresentação. 

Os dois formatos trouxeram a possibilidade de serem visualizados da 

mesma forma ou com mudanças pequenas em diferentes software para 

web ou para impressão. Conseguiu-se assim a liberdade de se usar 

diferentes programas para a leitura do mesmo tipo de arquivo sem uma 

grande exigência de máquina para tal façanha de compatibilidade.

PDF o que é?

PDF é um formato portátil para documentos (Portable Document

Format) desenvolvido pela Adobe Systems e muito usado na Internet 

devido a sua versatilidade, facilidade de uso e tamanho pequeno.

Convertido no padrão para a distribuição de documentação, tanto em 

intranets empresariais como na Web, e parece igualmente um correto 

método de distribuição de arquivos em pré-impressão, são muito 

populares na rede por várias razões:

* Um documento PDF tem a mesma aparência, cor, tipos, gráficos e formato que seu par impresso.

* Os arquivos PDF podem ser vistos utilizando o navegador mesmo ou podem ser armazenados no 
t d i ã t icomputador para uso ou impressão posterior.

* O Acrobat Reader é gratuito e facilmente instalado em diferentes sistemas operacionais

* Mesmo que você não possa usar o Acrobat Reader para editar (modificar) um documento PDF, é 
permitido copiar texto do documento para outro arquivo, e também efetuar buscas para localizar 
uma palavra ou texto.

* Podem se distribuir na internet, ou mediante e-mails, ou estar em CDs. Este tipo de arquivos é 
muito utilizado na hora de compartilhar informação gráfica ou de texto, como por exemplo, 
contratos, manuais, e até e-books.
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PDF na web

Os PDF's não são mais do que uma ferramenta

Não abuse no uso deste tipo de documentos está demonstrado que oNão abuse no uso deste tipo de documentos, está demonstrado que o 
usuário se aborrece com o fato de ter que esperar a que se carregue o 
arquivo em seu navegador, e ainda mais com ter que se deslocar ao 
longo de várias telas para poder ler o documento. Há que ter em conta 
que estes arquivos estão destinados à impressão de documentos, 
portanto só o proporcione como uma alternativa à versão HTML.

É necessário aprender a usar esta ferramenta

Atualmente, existem muitíssimas ferramentas, que lhe permitem a geração 
de arquivos PDF de maneira simples, às vezes, não representa maior 
problema que um simples clique num botão. Entretanto, a maioria nos 
gera arquivos com lixo, informação desnecessária que unicamente 
tornam nossos arquivos mais pesados. É por isso que é necessário ter 
conhecimentos mais profundos sobre a geração de PDFs.

PDF na web

Se o link não for a um documento HTML, mencione isso.

É importante mencionar a que tipo de arquivo aponta um link, 
no caso deste não ser um documento HTML desta forma nãono caso deste não ser um documento HTML, desta forma não 
criará uma espécie de navegação misteriosa onde o usuário não 
sabe aonde o próximo link o levará.

Evite perda de tempo ao visitante

Tenha em conta que muitas vezes ele não conta com o 
respectivo plugin instalado, e outras vezes simplesmente não 
d j t d i ddeseja estar esperando a que se carregue um arquivo desse 
tipo. É muito chato ter que esperar que baixe um arquivo PDF 
de 3 MB, o qual demoraria aproximadamente 6 minutos com 58 
segundos com uma conexão de 56 kbps. Você pode calcular o 
tempo de download de arquivos com diferentes conexões no 
seguinte link:

http://www.martindalecenter.com/AATimeCalc.html
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PDF na web

Utilize um web design simples
Crie páginas Web simples e de carregamento rápido fazê-lasCrie páginas Web simples e de carregamento rápido, fazê-las 
pesadas produz o mesmo efeito de desespero no visitante, que 
o que produz o download de um PDF. Certifique-se de otimizar 
seu código e suas imagens.

Se não quiser que seus visitantes fujam de seu site, ao baixar 
um PDF de 3 MB, quando tudo o que eles queriam era ver um 
artigo de sua página trate de utilizar os PDF de maneiraartigo de sua página, trate de utilizar os PDF de maneira 
moderada. Trate sempre de incluir uma versão HTML do 
documento e ofereça o PDF como uma alternativa. Crie uma 
navegação inteligente e atrativa para o visitante.
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Ferramentas de PDF

Adobe Acrobat é um software desenvolvido pela Adobe Systems, que permite a 

conversão de documentos de diversos formatos em um arquivo de formato PDF (Portable

Document Format). O Software Adobe Acrobat proporciona a capacidade de converter o 

documento de maneira fiel ao original independente do seu conteúdo. Para visualizar estes 

tipos de documentos a Adobe disponibiliza gratuitamente o software para leitura (Adobe 

Reader) independente do sistema operacional e dispositivo (hardware).

Está disponível em quatro edições:

1) Adobe Acrobat Elements, para quem apenas pretenda transformar documentos de outros 

formatos em documentos PDF;

2) Adobe Acrobat Standard, para quem faça documentos PDF a partir do scanner;

3) Adobe Acrobat Professional, para quem pretenda fazer formulários a partir do programa 

da suíte Adobe Designer;

4) Adobe Acrobat 3D, para quem pretenda fazer documentos com imagens em 3D.

Ferramentas de PDF

Adobe Reader ou Adobe Acrobat Reader é um software que permite 

que o usuário do computador visualize, navegue e imprima arquivos no formato PDF. Este 

tipo de arquivo é muito comum em documentações gerais (manuais de instrução, 

apostilas, eBooks). Por ser multiplataforma, está disponível para diversos sistemas 

operacionais.

Já chamado de Adobe Acrobat Reader, com o lançamento da versão 6,0 a Adobe 

unificou o Acrobat eBook Reader e o Acrobat Reader em um só Aplicativo. 

Portanto, não se é mais necessário o uso de um programa a parte dos desfrutar 

para livros. Todos os recursos para uma leitura de presentes no antigo Acrobat

eBook Reader não estão disponíveis no Adobe Reader.

Embora muito útil, tem sido constantemente criticado por todos por exigir muito 

do computador mesmo sendo tão simples, perdendo espaço para outros leitores 

PDF.
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Ferramentas de PDF

Arquivos PS (PostScript) O PostScript é uma linguagem de programação 

especializada para visualização de informações, ou uma linguagem de descrição de páginas, 

originalmente criada para impressão e posteriormente modificada para o uso com 

monitores ('display PostScript').

A linguagem fornece intruções e comandos específicos para o desenho de letras e 

figuras, incluindo comandos de traçado e formas de representação de imagens.

Foi desenvolvida pela Adobe, tendo como inspiração uma linguagem desenvolvida na 

Xerox, a InterPress.

Como se visualiza
Existem duas formas de você visualizar esse arquivo .PS. A primeira é pegar um 

interpretador de PostScript, um programa muito conhecido para esse fim é o 

GSView(GhostScript View).

Baixe nesse site: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/

Para converter um arquivo PS em PDF você pode utilizar o Acrobat Distiller.

Ferramentas de PDF

Acrobat Distiller
é um programa que faz parte da suite Acrobat da 

d bAdobe. Este programa converte os arquivos 

fechados PS em PDF de acordo com o setup mais 

indicado.

Saiba mais sobre o Distiller

http://migre.me/wc24

A janela principal do Acrobat
Distiller (Windows)

A. Menus
B. Arquivos de configurações do 

Adobe PDF
C. Arquivos na fila de tarefas

D. Falha na tarefa
E. Menu de contexto

F. Janela de status
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Ferramentas de PDF

Softwares Gráficos
A grande maioria dos softwares gráficos é capaz de g g p

dar saída em PDF de baixa qualidade (tela/web) e 

alta qualidade (impressão). A questão passam a ser 

as qualidades de limitações de cada software. 

Corel Draw

Illustrator

Autocad

Pagemaker

QuarkXpress

Scribus

INDESIGN
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Indesign Criação

Exercício de Criação
Página A4

Fontes TimesFontes Times

Logo empresa – fornecido

Árvore tratada – fornecido

Textos – fornecido

Objetivo
Criar um projeto gráfico de página

Que será utilizado em fechamentoQue será utilizado em fechamento

Durante a próxima aula.

Ajude. 
Ao ver seu amigo ao lado perdido

Auxilie a encontrar as ferramentas

Ou a tirar dúvidas em voz baixa.
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Visite: www.emvbase.com

Email: eric@emvbase.com

Twitter: @emvbase

Facebook: facebook.com/emvbase

Linkedin: linkedin.com/in/ericviana

Google: emvbase


