
Objetivo 

O objetivo deste trabalho é construir uma 

plataforma para leitura de livros eletrônicos   na 

WEB para que os livros possam ser lidos em 

qualquer dispositivo a partir do navegador. 

Plataforma WEB para leitura de livros 
eletrônicos armazenados em nuvem 

Introdução 

O mercado de livros eletrônicos teve crescente 

faturamento nos anos de 2013 e 2014[2].Este 

fato pode ser justificado pela crescente adesão 

do público aos livros eletrônicos e também pelo 

fato destes livros serem mais portáteis que um 

livro físico. 

As informações sofrem constantes mudanças e 

com isso, nota-se que os livros físicos ficam 

obsoletos rapidamente, pois seu conteúdo não 

pode ser atualizado sem que o livro físico tenha 

de ser substituído. 

Visto que os livros físicos não podem ser 

atualizados, esse trabalho propõe a construção 

de uma plataforma virtual para leitura na WEB 

que  proporciona aos usuários que quiserem, o 

conteúdo mais atualizado de seus livros, bem 

como uma alternativa mais portátil(em relação 

aos livros físicos) e multiplataforma como na 

figura 1. 

 

Figura 1:   Design responsívo e as diferentes telas 

que podem ser utilizadas para acessar o sistema. 
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Conclusão 

 O projeto está na fase final e dentro do 

prazo de dez meses que foi previsto 

inicialmente. 

 A ferramenta de conversão tem mostrado 

resultados bastante satisfatórios, tendo 

convertido com êxito todos os quinze arquivos 

que foram incluídos. 
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Resultados preliminares 

 Abaixo, algumas capturas de tela do 

sistema. A primeira delas é a de inclusão e a 

segunda a de exibição do livro. 

Materiais e Métodos 

   Neste projeto, adotamos o framework Ruby 

on Rails, que permite desenvolver 

funcionalidades com bastante produtividade. 

Uma das razões para isso é o princípio de 

convenção sobre configuração[1]. 

Utilizamos a ferramenta PDF2HTMLEx para 

realizar a conversão do arquivo em PDF para 

o formato HTML, pois o formato HTML tem o 

conteúdo organizado nos permitindo 

processar as informações nele contidas e é 

muito mais conveniente devido ao fato de ser 

mais interativo para os usuários[3]. 

O fluxo de utilização do sistema é definido em 

três etapas para o ator editora. 

 O primeiro deles, é o login que a editora faz 

para incluir ou remover os livros. 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de ter feito o login, a editora pode 

incluir livros, fornecendo o arquivo em PDF e 

algumas informações. Uma delas é o título 

que é obrigatório e outras informações que 

são opcionais. 

 

Assim que o livro é incluído ele entra em uma 

fila de processamento para ser convertido 

para o formato HTML. 

O ator usuário pode utilizar o sistema depois 

que o acesso ao livro é liberado pela editora. 

Uma vez que o acesso é liberado, o usuário 

recebe um e-mail informando-o que o acesso 

ao livro foi liberado para ele e solicitando que 

ele  complete os dados cadastrais no 

sistema. 

Figura 2:   Tela de inclusão dos livros na plataforma 

web. 

Figura 3:   Tela de leitura dos livros, exibindo um 

livro que foi convertido pela plataforma. 


