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1. INTRODUÇÃO 

A Secretaria Executiva (SE/MJ), vinculada ao Ministério da Justiça (MJ), é 

responsável por viabilizar o desenvolvimento e a implantação do Registro de Identidade 

Civil, instituído pela Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, regulamentado pelo Decreto nº 

7.166, de 5 de maio de 2010. 

Atualmente, a República Federativa do Brasil conta com sistema de identificação 

de seus cidadãos amparado pela Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983. Essa lei 

assegura validade nacional às Carteiras de Identidade, ou Cédulas de Identidade; 

confere também autonomia gerencial às Unidades Federativas no que concerne à 

expedição e controle dos números de registros gerais emitidos para cada documento. 

Essa condição de autonomia, ao contrário do que pode parecer, fragiliza o sistema de 

identificação, já que dá condições ao cidadão de requerer legalmente até 27 (vinte e 

sete) cédulas de identidades diferentes. Com essa facilidade legal, inúmeras 

possibilidades fraudulentas se apresentam de maneira silenciosa, pois, na grande 

maioria dos casos, os Institutos de Identificação das Unidades Federativas não 

dispõem de protocolos e aparato tecnológico para identificar as duplicações de registro 

vindas de outros estados, ou até mesmo do seu próprio arquivo datiloscópico. 

Consoante aos fatos, os Institutos de Identificação não trabalham interativamente para 

que haja trocas de informações de dados e geração de conhecimento para manuseio 

inteligente e seguro para individualização do cidadão em prol da sociedade.  

Com foco na busca de soluções para tais problemas, o Projeto RIC prevê a 

administração central dos dados biográficos e biométricos dos cidadãos no Cadastro 

Nacional de Registro de Identificação Civil (CANRIC) e ABIS (do inglês Automated 

Biometric Identification System), respectivamente. A previsão desse novo modelo 

sustenta a não duplicação de registros e a consequente identificação unívoca dos 

cidadãos brasileiros natos e naturalizados. O Projeto RIC, portanto, visa otimizar o 

sistema de identificação e individualização do cidadão brasileiro nato e naturalizado 

com vistas a um perfeito funcionamento da gestão de dados da sociedade, agregando 

valor à cidadania, à gestão administrativa, à simplificação do acesso aos serviços 

disponíveis ao cidadão e à segurança pública do país. 
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Nesse contexto, o termo de cooperação entre MJ/SE e FUB/CDT define um projeto 

que objetiva identificar, mapear e desenvolver parte dos processos e da infraestrutura 

tecnológica necessária para viabilizar a implantação do número único de Registro de 

Identidade Civil – RIC no Brasil. 

Resultante de um subconjunto das atividades previstas para inicialização da 

cooperação MJ/SE e FUB/CDT, o presente documento contempla a modelagem de 

processos negociais gerados durante as diversas fase do projeto. A Modelagem de 

Processos inclui um conjunto fundamental de habilidades e processos que permitem às 

pessoas compreenderem, comunicarem, avaliarem e administrarem os principais 

componentes dos processos de negócio da coleta de biografia e biometria.  
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2. Coleta Biográfica e Biométrica do RIC 
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2.1. Elementos do Processo 

 Element. 

 

 Solicitar RIC. 

 

 Agendar data e local de atendimento disponível.  

 

 Element. 

 

 Encaminhar-se para a coleta biográfica e biométrica. 

 

 Coleta Biográfica. 

 

 Face. 

 

 Impressão Digital. 

 

 Irís. 

 

 Gerar protocolo de solicitação número RIC. 

 

 Dispensar Requerente. 

 

 Tempo para Processamento. 

 

 Gerar número RIC. 

 

 FIM. 

 

 Cidadão. 
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 Operador RIC. 

 

 Solicitação. 

 

 Coleta Biográfica. 

 

 Coleta Biométrica. 

 

 Finalização. 
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3. POP – BIOGRAFIA 
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3.1. Elementos do Processo: POP – BIOGRAFIA 

 Element. 

 

 Apresenta documentação obrigatória e quando possível as complementares. 

 

 Receber documento obrigatório e quando possível os complementares.  

 

 Verificar se há impedimento na documentação ou na escrita das informações 
necessárias à realização do cadastro no RIC. 

Descrição 

Verificar e conferir todos os materiais necessários para realizar a captura eletrônica de 

impressão digital: scanner com resolução mínima de 500 DPI, conectado a um computador 

com acesso ao módulo de cadastramento do RIC, umectante para dedos e opcionalmente 

película para melhoria de captura. 
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 Há Impedimento? 

Gates 

Sim 

Não 

 Verificar se a solicitação é para o primeiro cadastro no RIC ou apenas alteração 
dos dados já existentes. 

 

 Primeiro Cadastro? 

Gates 

Sim 

Não 

 Verificar se o requerente nasceu após 01/07/1975. 

 

 Nasceu após 01/07/1975? 

Gates 

Não 

Sim 

 Capturar dados da Matrícula SIRC.  

Descrição 

Verificar e conferir todos os materiais necessários para realizar a captura eletrônica de 
impressão digital: scanner com resolução mínima de 500 DPI, conectado a um computador 
com acesso ao módulo de cadastramento do RIC, umectante para dedos e opcionalmente 
película para melhoria de captura. 

 

 Dados conferem com a documentação? 

Gates 

Não 

Sim 

 Orientar e solicitar alteração do cadastro SIRC ou documento no cartório de 
origem. 

 

 Agendar ou acordar nova data/Horário para atendimento. 

 

 Retornar quando não houver impedimento. 
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 Encaminhar para coleta biométrica. 

 

 Element. 

 

 Cadastrar dados. 

 

 Conferir dados biográficos e biométricos existentes no Programa RIC. 

 

 Dados Conferem? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Impostor. 

 

 Realizar alterações dos dados biográficos. 

 

 Solicitar novo documento para o cadastro. 

 

 Requerente. 

 

 Operador. 
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4. POP FACE 
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4.1. Elementos do Processo: POP FACE 

 Início. 

 

 Realizar balanço de branco antes de acolher o requerente, caso não tenha sido 
feito anteriormente. 

 

 Verificar se há impedimento temporário da biometria do cidadão para realização 
do cadastro no RIC. 

Descrição 

Verificar e conferir todos os materiais necessários para realizar a captura eletrônica de 
impressão digital: scanner com resolução mínima de 500 DPI, conectado a um computador 
com acesso ao módulo de cadastramento do RIC, umectante para dedos e opcionalmente 
película para melhoria de captura. 

 

 Há Impedimento? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Agendar ou acordar nova data/Horário para atendimento. 

 

 Retornar quando não houver impedimento. 

 

 Requerente se senta diante a câmera. 

 

 Verificar e ajustar a câmera de forma que esteja alinhada com os olhos do 
requerente. Se necessário, ajustar a altura do apoio da mesma. 

 

 Presença de óculos escuros, de armação grossa, tapa-olho, chapéu, boné, faixa, 
véu e/ou cabelo de frente os olhos? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Remover itens, e/ou deslocar cabelo para trás. 
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 Requerente com coluna ereta, ombros alinhados? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Câmera está na altura e alinhada aos olhos do requerente? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Ajustar equipamento. 

 

 Face com expressão neutra, sem sorrir, franzir a testa e/ou levantar as 
sobrancelhas?  

Gates 

Sim 

Não 

 

 Ajustar-se. 

 

 Rosto frontal à câmera, sem grandes desvios para os lados e angulação? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Efetuar captura via software. 

 

 Aceito segundo avaliação do software e inspeção humana? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Próximo Procedimento. 
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 Cidadão. 

 

 Operador. 
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5. POP IMPRESSÇÃO DIGITAL (GERAL) 
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5.1. POP Impressão Digital (Geral): Elementos do Processo 

 

 Element. 

 

 Verificar se há lesão temporária na biometria do cidadão para realização do 
cadastro no RIC. 

Descrição 

Verificar e conferir todos os materiais necessários para realizar a captura eletrônica de 
impressão digital: scanner com resolução mínima de 500 DPI, conectado a um computador 
com acesso ao módulo de cadastramento do RIC, umectante para dedos e opcionalmente 
película para melhoria de captura. 

 

 Há Impedimento? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Verificar se o cidadão possui alguma anomalia na biometria. 

 

 Existe Anomalia? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Verificar se a anomalia impede o cadastramento eletrônico. 

 

 Impede? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Conferir Material necessário à realização da Coleta Manual. 

Descrição 

Verificar e conferir todos os materiais necessários para realizar a captura eletrônica de 
impressão digital: scanner com resolução mínima de 500 DPI, conectado a um computador 
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com acesso ao módulo de cadastramento do RIC, umectante para dedos e opcionalmente 
película para melhoria de captura. 

 

 Preencher e conferir os dados biográficos em formulário específico. 

 

 Orientar e fornecer meios e condições ao cidadão para lavar e/ou hidratar, e/ou 
secar as mãos para melhor coleta/captura biométrica. 

 

 Lavar e/ou hidratar, e/ou secar as mãos para melhor coleta/captura biométrica. 

 

 Realizar a preparação dos artefatos de entintamento e coleta de impressão 
digital. 

 

 Posicionar o cidadão para a captura.  

 

 Executar o entintamento dos dedos do cidadão, cobrindo toda a falange distal e a 
prega inter falangeana. 

 

 Coletar manualmente as impressões digitais - Modo Rolado. 

 

 Coletar manualmente as impressões Digitais - Modo Simultâneo. 

 

 Lavar, limpar e secar as mãos. 

 

 Element. 

 

 Element. 

 

 Conferir/Verificar funcionamento do equipamento de Captura Eletrônica 
Biométrica. 

Descrição 

Verificar e conferir todos os materiais necessários para realizar a captura eletrônica de 
impressão digital: scanner com resolução mínima de 500 DPI, conectado a um computador 
com acesso ao módulo de cadastramento do RIC, umectante para dedos e opcionalmente 
película para melhoria de captura. 
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 Posicionar o cidadão para a captura. 

 

 Tipo Scanner. 

Gates 

2 Dedos 

1 Dedo 

4 Dedos 

 

 Processo Eletrônico Pousado Impressão Digital - Sensor 1 Dedo. 

 

 Element. 

 

 Realizar Captura Rolada- Sensor Eletrônico. 

 

 Limpar sensor. 

 

 Processo Eletrônico Impressão Digital - Sensor 2 Dedos. 

 

 Processo Eletrônico Impressão Digital - Sensor 4 Dedos. 

 

 Agendar ou acordar nova data/Horário para atendimento. 

 

 Retornar quando não houver impedimento. 

 

 Cidadão. 

 

 Operador. 
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5.2. Processo Eletrônico Pousado Impressão Digital - Sensor 1 Dedo 
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5.2.1 Elementos do Processo: Processo Eletrônico Pousado Impressão Digital - 
Sensor 1 Dedo 

 Element. 

 

 Conferir/Verificar funcionamento equipamento de captura eletrônica 
biométrica. 

 

 Orientar/conferir e fornecer meios e condições ao cidadão para lavar, e/ou 
hidratar, e/ou secar as mãos para melhor coleta/captura biométrica. 

Descrição 

O operador deve fornecer orientações, meios e condições para que o cidadão possa lavar 
as mãos, de forma que a coleta/captura seja realizada com maior acuidade pelo 
dispositivo de captura. 

 

 Pele ressecada? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Sudorese? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Aplicar álcool e enxugar. 

 

 Posicionar o cidadão para a coleta. 

 

 Iniciar Captura. 

 

 Mão Direita: posicionar o dedo polegar sobre a tela com a falange distal e a 
prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 
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Gates 

Sim 

Não 

 

 Mão Direita: posicionar o dedo indicador sobre a tela com a falange distal e a 
prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Mão Direita: posicionar o dedo médio sobre a tela com a falange distal e a 
prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Mão Direita: posicionar o dedo anelar sobre a tela com a falange distal e a 
prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Mão Direita: posicionar o dedo mínimo sobre a tela com a falange distal e a 
prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Não 

Sim 



                                                

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 21/06/2015 Arquivo: 20150621 MJ RIC - RT Mapeamento de Coleta Biográfica e 
Biométrica.docx 

Pág.25/55 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

 

 Trocar de Mão. 

 

 Mão Esquerda: posicionar dedo polegar sobre a tela com a falange distal e a 
prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Mão Esquerda: posicionar o dedo indicador sobre a tela com a falange distal e 
a prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Mão Esquerda: posicionar o dedo médio sobre a tela com a falange distal e a 
prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Mão Esquerda: posicionar o dedo anelar sobre a tela com a falange distal e a 
prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Não 

Sim 
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 Mão Esquerda: posicionar o dedo mínimo sobre a tela com a falange distal e a 
prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Captura Concluída. 

 

 Limpar tela do sensor de captura. 

 

 Element. 

 

 Aplicar mela dedo (creme hidratante) ou água morna. 

 

 Requerente. 

 

 Operador. 
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5.3.  Processo Eletrônico Impressão Digital - Sensor 2 Dedos 
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5.3.1 Elementos do Processo: Processo Eletrônico Impressão Digital - Sensor 2 
Dedos 

 Element. 

 

 Conferir/Verificar funcionamento equipamento de captura eletrônica biométrica. 

 

 Orientar/Conferir e fornecer meios e condições ao cidadão para lavar, e/ou 
hidratar, e/ou secar as mãos para melhor coleta/captura biométrica. 

Descrição 

O operador deve fornecer orientações, meios e condições para que o cidadão possa lavar as 
mãos, de forma que a coleta/captura seja realizada com maior acuidade pelo dispositivo de 
captura. 

 

 Pele ressecada? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Aplicar mela dedo (creme hidratante) ou água morna. 

 

 Sudorese? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Aplicar álcool e enxugar. 

 

 Posicionar o cidadão para a coleta. 

 

 Iniciar Captura. 

 

 Mão Direita: posicionar os dedos indicador e médio sobre a tela com as falanges 
distais e a prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 
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 Aceito? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Mão Direita: posicionar os dedos anelar e mínimo sobre a tela com as falanges 
distais e a prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Mão Direita: posicionar o dedo polegar sobre a tela com a falange distal e a prega 
interfalangeana visível e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Trocar de Mão. 

 

 Mão Esquerda: posicionar os dedos indicador e médio sobre a tela com as 
falanges distais e a prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura 
realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Mão Esquerda: posicionar os dedos anelar e mínimo sobre a tela com as falanges 
distais e a prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de captura realizada. 
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 Aceito? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Mão Esquerda: posicionar o dedo polegar sobre a tela com a falange distal e a 
prega interfalangeana visível e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Captura Concluída. 

 

 Limpar tela do sensor de captura. 

 

 Element. 

 

 Requerente. 

 

 Operador. 
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5.4.  Processo Eletrônico Impressão Digital - Sensor 4 Dedos 
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5.4.1 Processo Eletrônico Impressão Digital - Sensor 4 Dedos 

 Element. 

 

 Conferir/Verificar funcionamento equipamento de captura eletrônica biométrica. 

 

 Orientar/Conferir e fornecer meios e condições ao cidadão para lavar, e/ou 
hidratar, e/ou secar as mãos para melhor coleta/captura biométrica. 

Descrição 

O operador deve fornecer orientações, meios e condições para que o cidadão possa lavar as 
mãos, de forma que a coleta/captura seja realizada com maior acuidade pelo dispositivo de 
captura. 

 

 Pele ressecada? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Aplicar mela dedo (creme hidratante) ou água morna. 

 

 Sudorese? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Posicionar o cidadão para a coleta. 

 

 Iniciar Captura. 

 

 Mão Direita: posicionar os 4 dedos (indicador, médio, anelar e mínimo) sobre a 
tela com as falanges distais e a prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de 
captura realizada. 

 

 Aceito 

Gates 
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Não 

Sim 

 

 Mão Direita: posicionar o dedo polegar sobre a tela com a falange distal e a prega 
interfalangeana visível e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito. 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Trocar de Mão. 

 

 Mão Esquerda: posicionar os 4 dedos (indicador, médio, anelar e mínimo) sobre a 
tela com as falanges distais e a prega interfalangeana visíveis e aguardar sinal de 
captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Mão Esquerda: posicionar o dedo polegar sobre a tela com falange distal e a 
prega interfalangeana visível e aguardar sinal de captura realizada. 

 

 Aceito? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Captura Concluída. 

 

 Limpar tela do sensor de captura. 
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 Element. 

 

 Aplicar álcool e enxugar. 

 

 Requerente. 

 

 Operador. 
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5.5. Exceção Impressão Digital Manual Rolada Entintada 
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5.5.1 Exceção Impressão Digital Manual Rolada Entintada 

 

 Início. 

 

 Preencher e conferir os dados biográficos em formulário específico. 

 

 Orientar e fornecer meios e condições ao cidadão para lavar, e/ou hidratar, e/ou 
secar as mãos para melhor coleta/captura biométrica. 

 

 Lavar e/ou hidratar, e/ou secar as mãos para melhor coleta/captura biométrica. 

 

 Realizar a preparação dos artefatos de entintamento e coleta de impressão 
digitais. 

 

 Uniformizar a tinta no artefato de coleta manual. 

 

 Orientar e posicionar o cidadão para a coleta. 

 

 Executar o entintamento dos dedos do cidadão, cobrindo toda a falange distal e a 
prega inter falangeana. 

 

 Mão Direita. 

 

  Posicionar o dedo polegar sobre a plaqueta entintada com 3ª falange, realizando 
o movimento de rolagem de uma extremidade a outra do dedo. 

 

  Posicionar o dedo indicador sobre a plaqueta entintada com a 3ª falange, 
realizando o movimento de rolagem de uma extremidade a outra do dedo. 

 

  Posicionar o dedo médio sobre a plaqueta entintada com a 3ª falange, realizando 
o movimento de rolagem de uma extremidade a outra do dedo. 

 

 Posicionar o dedo anelar sobre a plaqueta entintada com a 3ª falange, realizando 
o movimento de rolagem de uma extremidade a outra do dedo. 
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 Posicionar o dedo mínimo sobre a plaqueta entintada com a 3ª falange, 
realizando o movimento de rolagem de uma extremidade a outra do dedo. 

 

 Mão Esquerda. 

 

 Posicionar o dedo polegar sobre a plaqueta entintada com 3ª falange, realizando 
o movimento de rolagem de uma extremidade a outra do dedo. 

 

 Posicionar o dedo indicador sobre a plaqueta entintada com a 3ª falange, 
realizando o movimento de rolagem de uma extremidade a outra do dedo. 

 

 Posicionar o dedo médio sobre a plaqueta entintada com a 3ª falange, realizando 
o movimento de rolagem de uma extremidade a outra do dedo. 

 

 Posicionar o dedo anelar sobre a plaqueta entintada com a 3ª falange, realizando 
o movimento de rolagem de uma extremidade a outra do dedo. 

 

 Posicionar o dedo mínimo sobre a plaqueta entintada com a 3ª falange, 
realizando o movimento de rolagem de uma extremidade a outra do dedo. 

 

 Próximo Procedimento. 

 

 Requerente. 

 

 Operador. 
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5.6. Exceção Impressão Digital Manual Rolada Entintada 
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5.6.1  Elementos do Processo: Exceção Impressão Digital Manual Rolada Entintada 

 Início. 

 

 Realizar a preparação dos artefatos de entintamento e coleta de impressão 
digitais. 

 

 Uniformizar a tinta no artefato de coleta manual. 

 

 Orientar e posicionar o cidadão para a coleta. 

 

 Executar o entintamento dos dedos do cidadão, cobrindo toda a falange distal e a 
prega inter falangeana. 

 

 Mão Direita. 

 

 Posicionar os dedos indicador, médio, anelar e mínimo da mão direita do cidadão 
sobre o artefato de coleta manual. 

 

 Mão Esquerda. 

 

 Posicionar os dedos indicador, médio, anelar e mínimo da mão esquerda do 
cidadão sobre o artefato de coleta manual. 

 

 Polegares. 

 

 Posicionar os dedos polegar da mão direita e da mão esquerda do cidadão sobre 
o artefato de coleta manual. 

 

 Fornecer ao cidadão meios e condições para lavar, limpar e secar as mãos. 

 

 Lavar, limpar e secar as mãos. 
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 Coletar assinatura do cidadão no formulário. 

 

 Limpeza e conservação dos artefatos utilizados para coleta/captura entintada. 

 

 Próximo Procedimento. 

 

 Requerente. 

 

 Operador. 
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6. COLETAR ÍRIS 
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6.1. Elementos do Processo: Coletar Íris 

 Início da coleta.  

 

 Verificar se há lesão temporária na biometria do cidadão para realização do 
cadastro no RIC. 

Descrição  

Verificar e conferir se todos os materiais necessários para realizar a captura eletrônica de 
impressão digital: scanner com resolução mínima de 500 DPI, conectado a um computador 
com acesso ao módulo de cadastramento do RIC, umectante para dedos e opcionalmente 
película para melhoria de captura. 

 

 Há Impedimento? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Agendar ou acordar nova data/horário para atendimento. 

 

 Retornar quando não houver impedimento. 

 

 Verificar se o cidadão possui alguma anomalia na biometria. 

 

 Existe Anomalia? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Verificar se a anomalia impede o cadastramento eletrônico. 

 

 Impede? 

Gates 
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Não 

Sim 

 

 Marcar no software anomalia no referido olho. 

 

 Element. 

 

 Posicionar o cidadão para a captura. 

 

 Tipo Scanner. 

Gates 

Gate 

Gate 

Gate 

 

 Leitor de íris fixo (parede, suporte ou tripé). 

 

 Element. 

 

 Fim. 

 

 Leitor de íris portátil (com auxílio de alinhamento). 

 

 Leitor de íris portátil (sem auxílio de alinhamento). 

 

 Registrar o motivo do impedimento. 

 

 Caso haja outra biometria a ser coletada, passar para esta etapa. 

 



                                                

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 21/06/2015 Arquivo: 20150621 MJ RIC - RT Mapeamento de Coleta Biográfica e 
Biométrica.docx 

Pág.44/55 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

 Cidadão. 

 

 Operador. 
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6.2. Leitor de Íris Portátil (Sem Auxílio de Alinhamento) 
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6.2.1 Leitor De Íris Portátil (Sem Auxílio De Alinhamento) 

 Element. 

 

 Processo Eletrônico - Leitor de Íris portátil sem auxílio de alinhamento. 

 

 Conferir/Verificar funcionamento equipamento de captura eletrônica 
biométrica. 

 

 Se necessário, fornecer meios e condições ao cidadão para melhor 
coleta/captura biométrica. 

Descrição 

O operador deve fornecer orientações, meios e condições para que o cidadão possa lavar 
as mãos, de forma que a coleta/captura seja realizada com maior acuidade pelo 
dispositivo de captura. 

 

 Cílios, lentes customizadas/texturizadas ou outros corpos estranhos no olho? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Cabelo na frente do olho? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Operador deverá posicionar-se próximo ao requerente, portando o leitor de 
íris.  

 

 Posicionar o leitor de íris próximo ao requerente de forma que a região que 
compreende os dois olhos esteja enquadrada na área de captura apresentada no 
display do equipamento ou do software. 
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 Ajustar a distância entre o equipamento e os olhos do requerente até que 
seja apresentada a mensagem ou alerta de posicionamento ideal para captura ou 
a captura automática seja realizada.  

 

 Imagem capturada atende aos critérios de qualidade (não desfocada, 
alinhada, frontal etc.)? 

 

 Aceito? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Captura biométrica finalizada. 

 

 Element. 

 

 Solicitar a retirada. 

 

 Solicitar a retirada. 
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6.3. Leitor de Íris Portátil (Com Auxílio de Alinhamento) 
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6.3.1 Leitor de Íris Portátil (Sem Auxílio de Alinhamento) 

 Element. 

 

 Processo Eletrônico - Leitor de Íris portátil com auxílio de alinhamento. 

 

 Conferir/Verificar funcionamento equipamento de captura eletrônica 
biométrica. 

 

 Se necessário, fornecer meios e condições ao cidadão para melhor 
coleta/captura biométrica. 

Descrição 

O operador deve fornecer orientações, meios e condições para que o cidadão possa lavar 
as mãos, de forma que a coleta/captura seja realizada com maior acuidade pelo 
dispositivo de captura. 

 

 Cílios, lentes customizadas/texturizadas ou outros corpos estranhos no olho? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Cabelo na frente do olho? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Operador deverá posicionar-se próximo ao requerente, portando o leitor de 
íris. 

 

 Aproximar a estrutura de auxílio de alinhamento do leitor de íris até se 
encontrar com a região dos olhos do requerente.  
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  Aguardar a mensagem ou alerta de posicionamento ideal para a captura, 
realizando-a manualmente ou até a completa captura automática.  

 

 Imagem capturada atende aos critérios de qualidade (não desfocada, 
alinhada, frontal etc.)? 

 

 Aceito? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Limpar leitor de íris. 

 

 Captura biométrica finalizada. 

 

 Element. 

 

 Solicitar a retirada. 

 

 Solicitar a retirada. 
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6.4. Leitor de Íris Fixo (Parede, Suporte Ou Tripé) 
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6.4.1 Elementos do Processo LEITOR DE ÍRIS FIXO (PAREDE, SUPORTE OU TRIPÉ) 

 

 Element. 

 

 Processo Eletrônico - Leitor de Íris fixo (parede, suporte ou tripé). 

 

 Conferir/Verificar funcionamento equipamento de captura eletrônica biométrica. 

 

 Se necessário, fornecer meios e condições ao cidadão para melhor 
coleta/captura biométrica. 

Descrição 

O operador deve fornecer orientações, meios e condições para que o cidadão possa lavar as 
mãos, de forma que a coleta/captura seja realizada com maior acuidade pelo dispositivo de 
captura. 

 

 Cílios, lentes customizadas/texturizadas ou outros corpos estranhos no olho? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Cabelo na frente do olho? 

Gates 

Não 

Sim 

 

 Solicitar a retirada. 

 

 Solicitar ao requerente que se posicione próximo ao leitor de íris de forma que a 
região que compreende os dois olhos esteja enquadrada na área de captura 
apresentada no display do equipamento ou do software. 

 

 Solicitar ao requerente que ajuste a distância entre o equipamento e os olhos até 
que seja apresentada a mensagem ou alerta de posicionamento ideal para captura ou 
a captura automática seja realizada.  
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 Imagem capturada atende aos critérios de qualidade (não desfocada, alinhada, 
frontal etc.)? 

 

 Aceito? 

Gates 

Sim 

Não 

 

 Captura biométrica finalizada. 

 

 Element. 

 

 Solicitar a retirada. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Por meio de um trabalho coordenado e interdependente entre as equipes da SE e 

da Universidade de Brasília, as atividades de elaboração deste RT foram planejadas, 

discutidas, executadas e documentadas.  

As atividades envolvidas nesta etapa observaram formalmente a execução dos 

passos da metodologia elencada para gestão do projeto, PMI/PMBoK. 

A equipe da UnB considera que teve acesso a todas as informações necessárias à 

boa condução dos trabalhos e que a disponibilização dessas informações pela equipe da 

SE, assim como as atividades conjuntas de análise e discussão, levou a etapa do projeto 

a bom termo. 
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