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Este manual tem como objetivo orientar os docentes para o uso 
das novas impressoras da ENSP, quanto ao formato dos 
documentos escaneados com o software OCR. 

Esta funcionalidade é importante em relação à acessibilidade, 
pois possibilita que o material digitalizado fique em formato de 
texto, o que permite a utilização de leitores de tela por alunos 
com deficiência visual, por exemplo.



O que é OCR e para que serve?

• OCR é um acrônimo  para o 
inglês Optical Character 
Recognition (Reconhecimento 
ótico de caracteres).

• É uma tecnologia para 
reconhecer caracteres a partir de 
um arquivo de imagem ou mapa 
de bits, sejam eles escaneados, 
escritos à mão, datilografados ou 
impressos. 

Com o OCR, é possível obter um arquivo 
de texto editável por um computador.



• Essa é uma das 
impressoras novas 
instaladas na ENSP.

• Possui scanner e 
comunicação com a rede.

• Com ela, elaboramos 
este manual.



• Ao abrir a tampa, a 
impressora sai do modo 
de descanso e a tela é 
ligada.

• Se o livro for grande, 
levante a tela para obter 
mais espaço.



• Esse é o painel da 
impressora. 

• Para utilizar as funções, é 
necessário entrar com o seu 
login, que é o mesmo 
utilizado para acessar o seu 
computador na ENSP.



• Entre com o seu usuário 
e a sua senha.

• Depois clique no ícone 
azul (imagem de uma 
porta).



• Aguarde alguns instantes.



• Pronto, todas as funções 
da impressora estão 
liberadas.

Atenção: Lembre-se de 
que, se ficar mais de um 
minuto sem nenhuma 
interação, a impressora se 
desloga automaticamente 
do usuário.



• Agora, vamos digitalizar o 
documento ou livro. 

• Toque na opção 
Digitalizar.



• Selecione a opção 
Digitalizar para pasta da 
rede.



• Ao selecionar a opção 
Digitalizar para pasta da 
rede, é aberta a tela 
seguinte.

• Nela, você clica em 
Carregar.



• Na coluna à direita, 
aparece a opção OCR.

• Clique em OCR.



• Após clicar em OCR, ele 
fica marcado em azul. 

• Aqui, clique em Carregar.



• Agora, o caminho da rede  
está carregado e visível 
para você.

• Esse é o endereço onde 
os arquivos digitalizados 
são armazenados e, 
posteriormente, 
processados pelo 
software OCR.



• Aqui, você também já 
pode colocar o nome 
com o qual deseja salvar 
o  arquivo.

• Depois, clique em OK, no 
teclado.



• Agora, posicione o 
documento ou livro a ser 
escaneado.



• Atenção ao posicionamento do 
livro/arquivo!

• Ele deve estar corretamente posicionado 
para possibilitar a “leitura do texto” pelo 
software. Ou seja, o texto não deve estar 
de lado e nem de ponta-cabeça.

• Para auxiliar, há uma seta, do lado 
esquerdo do scanner, que indica onde 
deve estar posicionada a parte superior 
do texto. Veja exemplos a seguir.



• Posição correta para o 
programa de OCR 
identificar os caracteres.



• Posição errada.



• Aqui, você precisa 
configurar a impressora 
para gravar os arquivos, 
numa resolução que 
facilite o trabalho do 
programa OCR.

• Clique em Opções.



• Nessa tela, você altera as 
opções: Tipo de arquivo, 
Resolução e Qualidade e 
tamanho do arquivo.

• Por exemplo, alterar a 
resolução de 300ppp 
para 600 ppp;

• e a qualidade e tamanho 
do arquivo de Médio 
para Alta.



• A tela final tem esta 
forma.



• Agora, estamos no Modo 
Digitaliz. Essa opção é 
necessária, caso haja 
mais de uma página para 
digitalizar.

• Marque a opção 
Perguntar sobre páginas 
adicionais, para 
digitalizar várias páginas, 
em um único arquivo 
PDF.



• Com tudo pronto, clique 
em Feito.



• Com o livro ou o 
documento posicionado, 
clique em Enviar.



• Aguarde o documento 
ser digitalizado; demora 
poucos segundos.



• Ao término da primeira 
página escaneada, a 
impressora pergunta se 
tem mais páginas a 
serem digitalizadas.

• Caso sim, aperte o botão 
Digitalizar.

• Repita este procedimento 
até finalizar todas as 
páginas.



• Caso tenha acabado de 
digitalizar as páginas, 
aperte o botão Feito.

• A impressora envia o 
arquivo para a pasta da 
rede, no servidor 
Poseidon.



• Durante a gravação dos dados no 
Poseidon, a impressora pergunta 
se você quer Cancelar, Limpar ou 
Manter as configurações de 
resolução e tamanho do arquivo. 
Isso serve para você não ter que 
configurar novamente a 
resolução de 300 para 600 e o 
tamanho de Médio para Grande, 
caso queira digitar outro 
arquivo/livro na sequência. 

• Se já finalizou, clique em Limpar.



• Aguarde o ícone de folha 
sumir para iniciar o Logout.

• Finalizado o envio do 
arquivo, clique no ícone de 
seta [     ] para retornar.



• Novamente, clique em 
retornar [      ].



• Agora, no menu inicial, 
clique em Logout.



• Aguarde a impressora 
finalizar.

• Pronto! Agora, retorne ao 
seu computador.



• Já no seu computador, abra 
o Explorer no seu 
Windows.

• Clique com o botão direito 
do mouse em Rede.



• Selecione Mapear 
unidade de rede...

• Iremos mapear um drive 
de rede em seu 
computador, que aponta 
o caminho no qual a 
impressora salvou seus 
documentos 
digitalizados.



• Agora, no campo Pasta, 
escreva a linha abaixo:

\\poseidon\servico_ocr



• Clique em Concluir.



• Agora, você tem o drive 
de rede que a impressora 
utiliza para salvar seus 
documentos 
digitalizados.

• Temos duas pastas:

ocr_entrada

ocr_saida



Como funciona:

• A impressora salva todos 
os arquivos em 
ocr_entrada. 

• O programa OCR, no 
servidor, vai processar os 
arquivos, um por um, e 
movê-los para a pasta 
ocr_saida.



• Na pasta ocr_saida, estão 
vários arquivos: o seu e os de 
outras pessoas.

• Você deve identificar o seu 
arquivo PDF, copiá-lo no seu 
computador e, logo em 
seguida, apagá-lo da rede.

• Pronto! O arquivo está 
digitalizado em formato 
textual.
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