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Não acredite em nada, nem mesmo 
no que lhe disserem aqui.

EXPERIMENTE.
Tenha suas experiências pessoais.



Introdução ao ePub
Publicações digitais



O formato
ePub ● Formato aberto (open source)

● Baseado em tecnologias consolidadas 
(HTML e CSS)

● Desenvolvido para satisfazer a 
necessidade de estabilidade e 
portabilidade









W3C e IDPF
O World Wide Web Consortium (W3C) é a 
principal organização de padronização da 
World Wide Web. Consiste em um consórcio 
internacional com quase 400 membros, agrega 
empresas, órgãos governamentais e 
organizações independentes com a finalidade 
de estabelecer padrões para a criação e a 
interpretação de conteúdos para a Web.

O International Publishing Digital Fórum era 
uma organização composta pelos principais 
editores e players do mercado do livro digital 
com a intenção de criar um padrão para as 
publicações digitais. Criou assim o ePub 
(eletronic Publication) nas versões 2.1 e 3.0 e 
3.0.1 que é a versão atual.



A união destes dois organismos, ocorrida 
em 2017 faz com os livros digitais entrem a 
fazer parte das especificações da Web 
(W3C) tornando-se assim um padrão 
mundial para as publicações eletrônicas.

W3C e IDPF



Mudanças 
lentas

● Produção ainda centrada no impresso
● Falta de conhecimento do digital
● Falta de investimento econômico
● Retorno econômico ainda baixo



Design repensado
Ou: mobile + ou - first



O que é um livro?

Sacralidade x Medium

Da natureza dos objetos

Ebook é livro?

[id]

Mobile + ou - first

Ponha-se no seu lugar

O peso das coisas

Conteúdo  x forma



Da natureza do objeto

Sacro
Cerrado

Intuitivo

Autônomo



Ebook é livro?

Natureza, suporte e ecossistema: etéreo e dependente

Por que ainda se paga caro por Moby Dick?

Antes de começar: A guerra do browsers

Control denied  e o ego dos editores: o caminho do leitor

IE x Netscape [e Saraiva]

O anacronismo da palavra “livro”



[id x convenção] A inviabilidade técnica e o preciosismo



Identificando marcas



Identificando marcas



Convenção x preciosismo



Mobile + ou - first:  ou keepin it tribal



Mobile + ou - first:  ou keepin it tribal



O peso das coisas - lembrem do eu



O trivial é um problema



Forma x Conteúdo [td {:(}]



Forma x Conteúdo [td {:(}]



Ponha-se no seu lugar



Bonus Stage



Navegando de forma lógica



Navegando de forma lógica



Navegando de forma lógica



Detalhes



Dia D



Dia D



Dia D



Dia D





Estradas Práticas
Como chegar ao ePub sem muitos solavancos







Typografia fixa

WYSIWYG
what you see is what you get

HTML, CSS, XML

Texto codificado



A vitória do software livre - SIGIL



Workflow 
profissional
HTML First



Booktype
https://booktype.pro

Digital Publishing Software



ePub3 Multimídia
O uso de vídeo e áudio dentro de um ePub 3



Vídeo
Quando usar e como usar 
um vídeo no ePub

Vídeo embarcado

Link para vídeo

Formato mp4 - codec H264



Vídeo embarcado

<div class="boxVideo">

     <video poster="../Images/poster002.jpg" 

controls="controls" src="../Video/video002.mp4">

<p class="fallbackVideo">[ <a 

href="http://www.youtube.com/watch?v=LGC7BS

vcr0I">visualizar vídeo</a> ]</p>

      </video>

</div>



Áudio
Quando usar e como usar 
um áudio no ePub

Áudio embarcado

Link para áudio

Formato mp3



Áudio embarcado

<div id="m6" class="musica">

<audio controls="controls" 

src="../Audio/Fonograma6.mp3">

[problemas com o áudio]

</audio>

</div>



ePub3 ascessível
Um formato para todos



Referências
Onde buscar uma luz http://www.idpf.org/epub/a11y/

http://www.idpf.org/epub/a11y/techniques/

https://idpf.github.io/epub-vocabs/package/a11y/

http://www.idpf.org/epub/a11y/
http://www.idpf.org/epub/a11y/techniques/
https://idpf.github.io/epub-vocabs/package/a11y/


Respeitar a ordem hierárquica e semântica do 
texto 

<h1>
   <h2>
     <h3>

<h4>
          <h5>

     <h6>



Separar conteúdo e apresentação

● Não usar tabela para formatar o texto
● Não usar texto em imagem
● Usar de modo correto as classes e o CSS
● O significa do texto deve ser o mesmo, com ou sem CSS

Criar um sistema de navegação completo

● Uso do NAV
● Uso dos tags <section> e <aside>



Não usar tabelas como imagem

● Evitar o uso de imagens para texto ou para tabelas

Usar o tag alt nas imagens

● É possível criar as descrições das imagens pelo inDesign



Incluir numeração de página (livros acadêmicos)

<span xml:id=”page361″ epub:type=”pagebreak”>361</span>

Definir corretamente a língua

<span xml:lang=”pt-BR” lang=”pt-BR”>Macarrão</span>



Tools
Uma ajuda na hora do 
apuro

Informações sobre os recursos dos 
softwares leitores
http://epubtest.org/

Sobre descrição de imagens
http://diagramcenter.org/table-of-contents-2.ht
ml

Guia ePub 
https://github.com/W3CBrasil/guia-epub

Validador para livros acessíveis
https://github.com/daisy/ace

http://epubtest.org/
http://diagramcenter.org/table-of-contents-2.html
http://diagramcenter.org/table-of-contents-2.html
https://github.com/W3CBrasil/guia-epub


Cursos
https://cursos.booknando.com.br/

● Técnico de produção de livros digitais
● Livros digitais infantis
● ePub3 acessível: produzindo e entendo


