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QR CODE é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente 
escanerizado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Esse 
código é convertido em texto (interativo), um endereço URI, um número de 
telefone uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato ou um SMS.  
O sistema do QR CODE já está sendo usado há alguns anos nos países Asiáticos e 
na Europa. Como exemplo vemos em Portugal este sistema sendo instalado até nos 
calçamentos, feitos com pedras portuguesas.  
No Brasil, o primeiro anúncio publicitário a utilizar o código QR foi publicado pela 
loja Fast Shop, em dezembro de 2007. Mais tarde, em junho de 2008, a cerveja 
Nova Schin publicou um anúncio com o código e a Claro fez uma campanha 
utilizando o código QR em novembro de 2008. A revista Galileu, da editora Globo, 
também incluiu códigos QR para que o usuário tivesse acesso a informações extras 
pelo celular. Em novembro de 2008, durante o Salão do Automóvel de São Paulo, a 
Volkswagen utilizou o código para uma pequena ação em seu stand.  
O QR CODE pode ser usado com os mais simples Smartphones que estão em 
funcionamento, e, assim, poderão todos ter um acesso amplo sobre a história de 
todos os espaços públicos de nossa cidade, não só os moradores de nossa cidade 
como os turistas do Brasil e do Mundo terão o privilégio de conhecer mais nossa 
historia e nossos monumentos.  
O uso de códigos QR é livre de qualquer licença, sendo definido e publicado como 
um padrão ISO. Os direitos de patente pertencem a Denso Wave, mas a empresa 
escolheu não usá-los. O termo QR code é uma marca registrada da Denso Wave 
Incorporated.  
Todos nós conhecemos os códigos de barras que hoje estão presentes em todas as 
partes do mundo, ocupando espaços em embalagens de produtos nos mercados, 
faturas de banco e até servindo como identificadores para linhas e séries.  
Mas existe urna série de limitações com eles, que variam desde capacidade de 
armazenamento de informações à variação de formatos e tamanho requerido. 
Assim foi criada esta evolução do formato.  
O termo QR derivado de Quick Response, que em inglês significa resposta rápida, 
transparecendo a intenção do criador de montar um objeto de fácil decodificação e 
em alta velocidade, geralmente por imagem, será de grande valia a todos que dele 
utilizarem.  
Este Projeto se constitui em mais uma contribuição à informação e cultura dos 
munícipes e dos turistas que em nossa cidade vem visitar e se aprofundar na 
cultura de nossos grandes espaços públicos, museus, bibliotecas, casas de cultura, 
teatros, etc.  
Portanto, conto, desde já, com o apoio de meus pares a presente iniciativa, nesta 
ilustre Casa de Leis.  
 


