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Resumo: Considerando que o Projeto de Extensão Pegaí Leitura Grátis oportuniza aos alunos/professores o 
desenvolvimento de softwares a serem utilizados pelo projeto e por vários segmentos da sociedade, e que em 2018 
desenvolveu-se o software LeitorInputQR que auxilia o processo de registros de notas fiscais no site do Programa 
de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná - Nota Paraná. com o auxílio de uma webcam, objetiva-se 
relatar o processo de melhoria deste software a as mudanças ocorridas no último ano a fim de atingir mais pessoas 
e entidades. Para tanto, definiu-se novas tecnologias a partir das demandas levantadas através do uso em 2018. 
Desse modo, desenvolveu-se novas versões, atualmente, o produto encontra-se disponível na internet para 
download gratuito com cerca de 200 usuários em 5 diferentes entidades. Diante do exposto, considera-se que o 
objetivo proposto foi atingido, com as melhorias auxiliando no processo de registro de notas, cumprindo o papel 
de leitura de QR-Code via webcam, além de ser disponibilizado para que outras instituições possam fazer uso dele, 
favorecendo o processo de registro de notas e contribuindo com o desenvolvimento delas. 
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JUSTIFICATIVA 

 O Pegaí Leitura Grátis iniciou em 2013 primeiramente como uma ação social 

voluntária. Tendo em vista o bom andamento das ações, a ampla divulgação e a frequência das 

atividades esta ação transformou-se em projeto de extensão do Departamento de Informática da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

O projeto de extensão é coordenado por um professor do Departamento de 

Informática da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o qual oportuniza aos alunos e 

professores dos cursos de Engenharia de Software, Engenharia de Computação e Licenciatura 

em Computação o desenvolvimento de softwares/aplicativos para computador. 

Os softwares (produtos) desenvolvidos são utilizados pelo projeto e por vários 

segmentos da sociedade, bem como para a curricularização da extensão, uma vez que através 

desses produtos são desenvolvidos projetos multidisciplinares nas disciplinas ministradas pelos 

professores envolvidos. 

Dentre os produtos já desenvolvidos no projeto destaca-se o LeitorInputQR 

(PETROSKI et al., 2018), que foi desenvolvido em 2018 com o objetivo de fazer a leitura de 

QR-Codes a partir de uma webcam, a fim de substituir o uso de um leitor tipo pistola devido ao 

seu alto custo. 

A grande vantagem de QR-Codes é a possibilidade de guardar informações muito 

diferenciadas, desde uma página na internet, a imagens e vídeos (LIU et al., 2013), 

possibilitando inúmeras utilizações em diversos ramos da sociedade tal como indústria, 

comércio, marketing, educação, dentre outras (SAHU & GONNADE, 2013). 

Mas no âmbito deste projeto de extensão, a principal motivação para 

desenvolvimento, ocorreu a partir das demandas do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal 

do Estado do Paraná - Nota Paraná. 

As entidades cadastradas nesse programa, recebem os recursos dos contribuintes que 

não inseriram seus CPFs na nota e desejaram doar, porém essas notas precisam ser registradas 

no site do Programa Nota Paraná e o leitor de QR-Code tipo pistola é utilizado para esse fim, o 

qual possui um custo médio de trezentos reais. 

Considerando que uma webcam custa, em média, 15% do valor de um leitor tipo 

pistola, bem como é um periférico usualmente encontrado em descarte de lixo eletrônico com 
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condições de uso, a sua utilização aliada a um software específico, permite que mais pessoas 

possam auxiliar na tarefa de cadastrar as notas, dividindo a carga de trabalho, além disso é 

possível economizar recursos e possibilitar que toda a comunidade utilize-se de tal tecnologia, 

atendendo as mesmas necessidades e contribuindo com o desenvolvimento das mesmas. 

Diante deste cenário, no primeiro semestre de 2018, três professores da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) vinculados ao Departamento de Informática (DEINFO) 

desenvolveram o software LeitorInputQR versão 0.1.0, o qual foi apresentado como produto 

no CONEX 2018 (PETROSKI et al., 2018), desde então o software foi refinado, obtendo novas 

versões e funcionalidades e atingindo mais entidades. 

 Assim, este artigo tem como objetivo relatar o processo de melhoria do software 

LeitorInputQR (produto) desenvolvido, bem como destacar as mudanças ocorridas no último 

ano, as quais atingiram mais pessoas e entidades. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é relatar o processo de melhoria de um software 

(produto) oriundo de um projeto de extensão, o qual realiza o leitura de QR-Code através de 

uma webcam com foco fixo, tal como os leitores de QR-Code tipo pistola realizam. Como 

objetivos específicos pretende-se possibilitar às instituições que necessitam cadastrar notas a 

economia de recursos financeiros que seriam gastos com leitores do tipo pistola; Verificar a 

eficiência do aplicativo junto às pessoas que cadastram as notas sem CPF no sistema do 

Programa Nota Paraná; Disponibilizar o aplicativo para outras instituições registradas no 

Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná - Nota Paraná. 

METODOLOGIA 

O processo de desenvolvimento deste produto contou com quatro etapas, na etapa 

inicial ocorreram estudos sobre a tecnologia, a fim de compreender o funcionamento da 

codificação das informações em QR-Code, além de buscas em repositórios de softwares livres 

e bases científicas para verificação de estudos e produtos similares, os quais pudessem auxiliar 

na resolução do problema. 

Na segunda etapa, a partir do estudo teórico inicial e dos conhecimentos prévios em 

programação dos autores, elaborou-se o projeto inicial onde definiu-se as seguintes tecnologias 

e ferramentas para desenvolvimento do produto: Electron e Node.js como frameworks 

auxiliares, além das bibliotecas de software como a Instascan (INSTASCAN, 2018), que foi 
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desenvolvida em HTML5 e é open source, possibilitando um scanner de QR-Codes em tempo 

real orientado por webcam. 

Na terceira etapa criou-se o primeiro protótipo do produto, um software desktop para 

leitura de QR-Codes a partir de uma webcam, com funcionalidades e rotinas específicas que 

foram descritas no trabalho publicado anteriormente por estes autores intitulado “PROJETO 

PEGAÍ LEITURA GRÁTIS: SOFTWARE PARA LEITURA DE QR-Code A PARTIR DE 

WEBCAM” (PETROSKI et al., 2018). 

Na quarta etapa, objeto deste trabalho, o software desenvolvido foi aprimorado, 

definindo novas tecnologias a partir das demandas identificadas com o seu uso. A biblioteca 

Instascan (INSTASCAN, 2018) foi substituída pela biblioteca jsQR (JSQR, 2019), uma 

biblioteca puramente javascript e de código aberto, que permite a decodificação a partir de 

imagens obtidas do stream de uma webcam. Na próxima seção serão apresentados os principais 

resultados deste processo. 

RESULTADOS 

O software desenvolvido permite selecionar a webcam do computador, executar a 

leitura e decodificação das informações armazenadas no QR-Code, separando-as em campos, 

especificamente para o caso de QR-Codes disponibilizados em NFe (Notas fiscais eletrônicas). 

Constatou-se que o mesmo possui uma URL codificada, que armazena os dados em diferentes 

campos, tais como valor, validade, identificação, chave, etc, assim programou-se uma rotina no 

software para que a partir da leitura pela webcam, identificasse esses campos, permitindo inseri-

los como uma sequência de caracteres no buffer do teclado, realizando a mesma função de um 

leitor de QR-Code tipo pistola. 

A partir da utilização do software em abril de 2018, novas demandas foram surgindo 

tais como necessidade de melhores mensagens de erro para auxiliar o usuário, interfaces mais 

intuitivas, reconhecimento do novo padrão obrigatório de QR-Code 2.0 implementado nos 

documentos fiscais (NFCe, 2018), além de otimizações de leitura e resposta. Para isso novas 

versões foram sendo desenvolvidas para atendê-las. Na figura 1 é possível visualizar um 

comparativo de interfaces do software desenvolvido, na sequência serão destacadas as 

principais mudanças entre as versões. 
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Figura 1 – Comparativo de interfaces entre versões 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

Dentre as mudanças realizadas, destaca-se a inserção de mensagens e alertas sonoros 

ao usuário entre a versão 1 e 2 (Figura 1), isto foi necessário para facilitar a utilização do sistema 

por parte do usuário comum, com essa mesma finalidade novas alterações de interface foram 

realizadas entre as versões 2 e 3 (Figura 1), alterando o esquema de cores, com foco em 

usabilidade e comunicabilidade, bem como a inserção de mensagens mais claras e os campos 

de contagem de notas e valor. A partir desta versão foram geradas versões para diferentes 

sistemas operacionais e arquiteturas. 

Entre as versões 3 e 4 (Figura 1), ocorreram testes de stress, correções das mensagens 

ao usuário, padronização do tamanho dos blocos, inserção de ícones e adequação do campo de 

captura da imagem da webcam, focando em uma melhor identificação dos códigos QR. 

Entre as versões 4 e 5 (Figura 1), ocorreu a mudança para o QR-Code 2.0, a qual 

suprimiu diversas informações das notas dentro do código QR-Code, principalmente das notas 

emitidas em modo de operação online, necessitando adequações no software. Ainda na versão 

5, o instalador do software que nas versões anteriores ocorria por um pacote portável 

compactado, foi atualizado para um instalador compatível para sistemas operacionais Windows 

e Linux. 

Atualmente, o produto encontra-se disponível para download gratuito acompanhado 

de um tutorial de instalação e utilização no site http://bit.ly/LeitorInputQR. Destaca-se que 

cerca de 200 pessoas utilizam em 5 entidades diferentes, sendo, em Ponta Grossa, o Instituto 

Pegaí Leitura Grátis, APADEVI - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, 

http://bit.ly/LeitorInputQR
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Instituto Educacional Duque de Caxias e Núcleo Promocional Pequeno Anjo; e em Realeza a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, considera-se que o objetivo proposto foi atingido, as melhorias no 

software desenvolvido, auxiliam no processo de registro de notas no site do Nota Paraná, 

cumprindo o papel de leitura de QR-Code via webcam, bem como foi disponibilizado para 

outras instituições, favorecendo a comunidade como um todo. Destaca-se que novos produtos 

podem surgir. Aplicativos de computador, tais como o desenvolvido, são caracterizados como 

produtos decorrentes das ações de extensão do Projeto Pegaí Leitura Grátis.  

Assim, o projeto de extensão Pegaí Leitura Grátis, em suas atividades, envolve a 

comunidade como um todo, articulando o Ensino e a Pesquisa, cumprindo o princípio de 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Universidade, compondo parte da 

sociedade, entendendo os problemas existentes e buscando/desenvolvendo soluções, a fim de 

contribuir com o desenvolvimento da mesma. 
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