
E-READERS TABLETS

São desenhados especialmente para leitura de e-books. A maioria tem a tela de tinta eletrônica (e-ink), 
que não é luminosa e parece a página de um livro. Alguns têm Wi-Fi, 3G e navegam na internet

Apps permitem assistir filmes, ouvir música, 
jogar, navegar na web e também ler e-books

Kindle Alfa Cool-er ER-7001  Story iPad GalaxyTab
Amazon Positivo Gato Sabido Elgin iRiver

App testado: iBook
Apple

App testado: eBook
Samsung

Avaliação ��� �� � � �� �� ��
Pontos positivos •Fácil de usar

•Leve
•Ótimo para ler sob sol
•Fácil de comprar livros
•Bateria econômica
•Permite fazer notas, 
marcar textos e páginas
•Menor custo
•Rápido ao ligar
•Virada de página rápida
•Único que lê o texto (inglês)
•Permite compartilhar a 
leitura em redes sociais

•Fácil de usar
•Leve
•Ótimo para ler sob sol
•Bateria econômica
•Dicionário em português
•Único nacional com Wi-Fi
•Teclado virtual com touch 
facilita a busca por palavras
•Permite fazer notas e 
marcar páginas

•Mais leve de todos 
testados
•Ótimo para ler sob sol
•Bateria econômica

•Fácil de usar
•Leve
•Ótimo para ler sob sol
•Bateria econômica
•Teclado físico

•Fácil de comprar livros
•Fácil de usar
•Rápido ao ligar
•Virada de página rápida
•Tela colorida com 
excelente definição permite 
ver livros com imagens 
estáticas ou em movimento

•Leve
•Fácil de usar
•Rápido ao ligar
•Tela colorida com excelente 
definição permite ver livros 
com imagens estáticas ou 
em movimento

Pontos negativos •Só dá para comprar 
na Amazon
•Não é vendido no Brasil. 
Tem que ser importado e 
não tem garantia no país

•É um pouco lento ao ligar e 
carregar livros

•É um pouco lento
•É um pouco lento ao ligar e 
carregar livros
•Não permite fazer notas e 
marcações

•Ruim de ler sob o sol
•Tela tem pouco definição
•Não permite fazer notas e 
marcações

•É um pouco lento ao ligar 
e carregar livros
•Não permite fazer notas e 
marcações

•Ruim de ler sob o sol
•É pesado
•O app padrão, o iBook, lê 
apenas livros comprados na 
loja da Apple

•Ruim de ler sob o sol
•O app padrão, o eBook, não 
lê livros com DRM da Adobe, 
atual padrão do mercado 
editorial brasileiro

O QUE FOI AVALIADO

Posso comprar um ebook 
pelo próprio aparelho?

Sim (com um clique) Não. O e-book tem de ser comprado no site da livraria e transferido para o e-reader Sim (com um clique) Sim

Posso comprar em 
qualquer livraria?

Não. Apenas na Amazon 

Sim. Desde que vendam ePubs e PDFs com DRM da Adobe* 
(Veja infográfico nas páginas 4 e 5)

Depende. Se estiver usando 
o iBook, só vai conseguir 
comprar na loja da Apple. 
Mas você pode baixar apps 
de qualquer livraria

Sim. Você pode baixar apps 
de qualquer livraria, desde 
que sejam compatíveis com 
o DRM da Adobe

Brilho ajustável Não Não Não Sim Não Sim Sim

Ajuste do texto Sim (8 tamanhos e 3 fontes) Sim (6 tamanhos) Sim (8 tamanhos) Sim (5 tamanhos) Sim(3 tamanhos) Sim (10 tamanhos e 6 
fontes)

Sim(7 tamanhos)

Cor do papel ajustável Não Não Não Sim (até 6 padrões) Não Sim (dois tipos) Sim (até 6 padrões)

Dicionário Sim (inglês) Sim (Aurélio) Não Não Não Sim (inglês e japonês) Sim (inglês)

Posso selecionar trechos 
do texto ou uma palavra?

Sim Não Não Não Não Sim Sim

Posso fazer buscas 
por palavras?

Sim (incluindo no dicionário, 
Google e Wikipedia)

Sim Sim Não Sim Sim (incluindo no dicionário, 
Google e Wikipedia)

Sim (incluindo no dicionário, 
Google e Wikipedia)

Copiar texto Não Não Não Não Não Sim Sim

Posso marcar texto Sim (inclusive trechos) Não Não Não Não Sim (inclusive trechos) Sim

fazer anotações Sim Sim Não Não Não Sim Não

marcar a página Sim Sim Sim Sim Sim Sim sim

Possui aplicativo para:

PC (windows) Sim Não. É necessário usar o Adobe Digital Edition (ADE) Não Não

Mac Sim Não. É necessário usar o Adobe Digital Edition (ADE) Mão Não

iPhone/iPad Sim Não Sim Não Não Sim Não

Android Sim Não Não Não Não Não Sim

Menus em português Não (inglês) Sim Sim Sim Sim Sim sim
Teclado Sim (físico e virtual) Sim (virtual) Sim (virtual) Não Sim (físico) Sim (virtual) Sim (virtual)
Wi-Fi Sim Sim Não Não Não Sim Sim
Garantia no Brasil Não Sim (1 ano) Sim (1 ano) Sim (1 ano) Sim (1 ano) Sim (1 ano) Sim
Dimensões (LXAXP cm) 12,3 x 19 x 8,5 12,4 x 17 x 8,9 11,7 x 18,3 x 10,9 13,3 x 20,5 x 12,9 12,7 x 20,3 x 9,4 18,9 x 24,3 x 13,4 12 x 18,8 x 11,9
Peso 241 g 240 g 178 g 340 g 284 g 730 g 380 g
Armazenamento 4 GB 2 GB (até 16 GB) 1 GB (até 4 GB) 2GB (até 32 GB) 2 GB (até 32 GB) 16 GB (modelo testado) 16 GB (até 32 GB)
Bateria Até 3 semanas (c/ Wi-Fi ligado) 10 mil mudanças de página** 8 mil mudanças de página** 8h 9 mil mudança de página** 10h (c/ Wi-Fi ligado) 7h
Tela Tamanho 6" 6" 6" 7" 6" 9.7" 7"

Tecnologia E-ink Touchscreen/E-ink E-ink LCD E-ink Multitouch/LED Multitouch
Cor 16 escalas de cinza 16 escalas de cinza 8 escalas de cinza 16 milhões de cores (24 bits) 8 escalas de cinza Colorido*** Colorido
Resolução (ppi) 167 167 170 133 167 132 192

Preço R$ 230 (US$ 139)**** R$ 799 R$ 599,90 R$ 799 R$ 969 R$ 1.399 R$ 1.749
*VERIFIQUE A COMPATIBILIDADE COM O DRM DA ADOBE EM HTTP://BLOGS.ADOBE.COM/DIGITALPUBLISHING/SUPPORTED-DEVICES     **FORNECIDO PELA EMPRESA    ***A APPLE NÃO ESPECIFICA    ****PREÇO SEM IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO                                                                    INFOGRÁFICO E PESQUISA: EDUARDO ASTA/AE

Qual o melhor 
para ler
Veja comparativo entre tablets e 
e-readers do ponto de vista da leitura

CONFORTO 
DE LEITURA
Considere o peso do 

e-reader (imagine ler um 
livro pesado na cama) e 
se a tela permite a leitura 
em qualquer ambiente ou 
não cansa a vista

1 TIRE PROVEITO 
DO DIGITAL
Faça anotações, 

ajuste o tamanho do 
texto, divida o que está 
lendo com amigos, faça 
buscas por palavras em 
dicionários e outros

2 RAPIDEZ  E 
FACILIDADE 
Vire páginas sem 

esperar e navegue pelo 
livro sem dificuldade: 
deixe o capítulo que está 
lendo, vá para o índice e 
volte para onde estava

3
O que levar em conta na hora de comprar (ou baixar) um e-reader
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