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Utilização de biometria para confirmação de 
identidade 

Documento elaborado com base em 
instruções do Departamento de Identificação 
do IGP/RS. Maio/14-SJS.

Com vistas a proporcionar maior segurança e controle nos processos que envolvem 
serviços onde a identificação de pessoas é necessária,  os sistemas mantidos pela 
PROCERGS vêm incorporando novas funcionalidades que permitem a identificação de 
pessoas por meio de comparação de suas impressões digitais.

A identificação por biometria (impressão digital) poderá ocorrer em diversos pontos 
dos sistemas e processos de trabalho.

As orientações contidas neste documento objetivam esclarecer o funcionamento da 
tecnologia envolvida e apresentar boas práticas de uso dos equipamentos.

Definições

1. Impressão digital

Imagem da impressão digital de um dedo obtida através de um equipamento 
de  coleta  biométrica  (leitor  ou  scanner  biométrico).  Para  confirmação  de 
identidade pode ser utilizada a impressão digital de qualquer dedo.

2. Leitor biométrico

Equipamento capaz de capturar ou fotografar a área do dedo que possui a 
impressão digital com o objetivo de copiar a imagem para uso pelo sistema.

Os  leitores  biométricos  que  estão  homologados  para  uso  nos  sistemas  da 
PROCERGS  estão  descritos  no  site  da  empresa  (buscar  por  Leitores 
Homologados): http://www.procergs.com.br

Orientações gerais

1. Quanto à coleta

A boa imagem da impressão digital depende basicamente da situação física da 
impressão digital, da qualidade do equipamento e da colocação do dedo no 
leitor. Deve-se utilizar uma digital que esteja em boas condições.
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A umidade natural do dedo (suor) é bastante importante. Devemos então ter 
alguns cuidados ao capturarmos a imagem da impressão digital, conforme o 
tipo de pele:

Mãos secas

Os dedos podem ser lavados e secos imediatamente antes da coleta ou pode 
ser  usada  glicerina  para  umedecer  levemente  o  dedo  (pode  ser  usado 
papel-toalha para espalhar). A umidade excessiva pode escurecer a imagem

Mãos Suadas

Peça  para  o  cidadão  lavar  as  mãos  mais  demoradamente  e  secar 
imediatamente antes da coleta.

Problemas dermatológicos ou de formação

Algumas profissões fazem com que o cidadão seja exposto a substâncias que 
desgastam  ou  “estragam”  suas  impressões  digitais.  Da  mesma  forma,  o 
avanço da idade piora a qualidade das digitais.

Existem também pessoas que tem problemas na formação de suas impressões 
digitais, dedos ou mesmo mãos. Em alguns casos a coleta fica inviabilizada. 
Esses casos são tratados como exceção e o sistema indicará os procedimentos 
adequados.

São exemplos de problemas para captura: 

 Cicatriz:  São  marcas  na  pele  provocadas  por  lesões  ou  cortes 
cirúrgicos.

 Amputação: É a perda de um membro provocada por acidente ou 
cirurgia.

 Agenesia: Anomalia genética. O membro não se desenvolve de 
modo natural.

 Anquilose: Rigidez de articulação resultante de lesão ou doença.

Exemplos de coleta de baixa qualidade:
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                                  Pele Seca                               Pele Molhada                                Desgastada

2. Quanto à manutenção do leitor

Siga as instruções indicadas no manual de uso do fabricante do seu modelo de 
Leitor (scanner).  O ideal é o que o leitor seja limpo entre cada coleta, isso 
garante uma imagem de melhor qualidade. A limpeza pode ser feita com um 
pano macio umedecido com limpador de vidro à base de amônia. Não utilizar 
papel para este procedimento, pois pode danificar a superfície. 

Para evitar riscos que danificariam a área de leitura do leitor (janela de vidro), 
não use produtos abrasivos, não utilize paeel, não raspe com qualquer objeto 
essa área.

3. Posição do dedo no leitor

As  principais  características  definidoras  de  uma  impressão  digital 
encontram-se na porção média do dedo e não nas pontas ou laterais. Então, o 
dedo deve ser apoiado no leitor, alinhando a linha divisória da falange com o 
início da área de captura do leitor. Normalmente os leitores indicam com sinal 
luminoso quando a captura foi realizada.
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