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PROCERGS - Serviços de identificação biométrica

Leitores biométricos suportados

As soluções mantidas e oferecidas pela PROCERGS aos seus clientes utilizam alguns 
softwares de comunicação com os leitores biométricos ou scanners biométricos que 
são os dispositivos que fazem a coleta de impressões digitais dos indivíduos para uso 
pelos sistemas.

Assim sendo, somente leitores suportados pelo fornecedor do software poderão serão 
utilizados pelas aplicações da PROCERGS.

Existem dois tipos de leitor biométrico:

 Para captura pousada: leitores  mais  simples  que  são,  em  geral, 
utilizados para aplicações de verificação de identidade (1:1) onde se coleta 
uma  digital  de  um  indivíduo  para  comparação  com  a  existente  no  seu 
cadastro. 

 Para captura rolada: leitores  que  permitem  uma  captura  de  área 
maior da impressão digital através da captura da imagem gerada pela rolagem 
do dedo no leitor. São leitores de maior custo e são indicados para aplicações 
de coleta de impressões digitais para cadastramento nas bases de dados. 

A PROCERGS orienta que cada aplicação considere adicionalmente dois aspectos que 
podem impactar na segurança e qualidade das coletas de digitais realizadas:

 Certificação  dos  dispositivos: Existe  uma  certificação 
internacional concedida pelo FBI – Federal Bureau of Investigation dos Estados 
Unidos da América, que define padrões e especificações relativos a tecnologias 
e  equipamentos  biométricos,  concedida  para  dispositivos  testados  e 
homologados de acordo com a sua categoria.

 Tecnologia  de  dedo  vivo: Alguns  fabricantes  de  leitores 
desenvolveram  tecnologias  que  verificam  características  do  dedo  cuja 
impressão digital será coletada buscando evitar o uso de dedos de materiais 
sintéticos que objetivam a fraude em processos de identificação (p.ex. dedos 
de silicone ou de borracha).  Essa tecnologia tem sido referida como “LFD – 
Live Fingerprint Detection” ou Detecção de Dedo Vivo.

A tabela abaixo apresenta os leitores suportados pela PROCERGS que possuem a 
certificação do FBI (https://www.fbibiospecs.org/IAFIS/Default.aspx), indicando quais 
dentre esses, também tem a tecnologia LFD (Detecção de Dedo Vivo):



Obs.: Para o uso dos leitores é necessário a instalação dos referidos 
drivers disponíveis nos links de cada fabricante, sempre respeitando 
a versão e a arquitetura do sistema operacional cliente.

Leitores certificados suportados pelo sistemas da PROCERGS
Certificados pelo FBI - "PIV Single Finger Capture Devices":

https://www.fbibiospecs.org/IAFIS/Default.aspx

Leitor Modelo Site

Futronic FS88 Futronic Sim Não

Suprema BioMini Plus Suprema Sim Não

SecuGen Hamster IV SecuGen http://secugen.com/products/ph4.htm Não Não

Futronic FS50 Futronic Não Sim

Crossmatch Não Sim

Cogent CSD450 Cogent Não Sim

Suprema RealScan-D Suprema Não Sim

Crossmatch L SCAN 100 Crossmatch Não Sim

Nitgen eNBioScan-F Nitgen Não Sim

Nitgen eNBioScan-D Nitgen Não Sim
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http://www.futronic-tech.com/product_fs88.
html

http://www.supremainc.com/eng/product/p
c_14.php?mark=35

http://www.futronic-tech.com/product_fs50.
html

Crossmatch V250, V300, 
V300 LC, V300 LC2,V500

http://www.crossmatch.com/single-dual-fin
ger-scanners.php

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_
US/Security/Identity_Management/Products
_Services/Reader_Scanner_Solutions/Scan
ning_Solutions/Fingerprint_Scanners/

http://www.supremainc.com/eng/product/ls
_50.php?mark=53

http://www.nitgen.com/eng/product/enbios
can_F.html

http://www.nitgen.com/eng/product/enbios
can_D.html


