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REIVINDICAÇÕES 
 

1. Aparato para coleta de dados biométricos de regiões de interesse de 

indivíduos, caracterizado por compreender: 

 a) meios para permitir ao usuário, a visualização das imagens 

capturadas; 

 b) meios de ajustes locais para calibração dos parâmetros das 

imagens coletadas. 

 

 2. Aparato para coleta de dados biométricos, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de os meios para permitir a 

visualização das imagens capturadas serem definidos por uma tela 

associada ao referido aparato e/ou uma tela de um equipamento 

externo associado ao aparato, preferencialmente pertencentes ao 

grupo definido por: computador; televisão; display tátil 2D/3D; e/ou 

projetor. 

 

 3. Aparato para coleta de dados biométricos, de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 a 2, caracterizado pelo fato de o aparato 

compreender alimentação elétrica dada por meio de bateria e/ou fonte 

externa. 

 

 4. Sistema de monitoramento para coleta de dados biométricos 

caracterizado por compreender: 

 a) conjunto de aplicativos; e 

 b) interface entre operador e sistema compreendendo tutor 

inteligente para análise automática das ações do operador. 

 

5. Sistema de monitoramento para coleta de dados biométricos, de 

acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de o conjunto de 
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aplicativos compreender pelo menos uma das aplicações contidas no 

grupo: 

a) coleta via formulário eletrônico dos dados do indivíduo; 

b) registro dos dados em bases distribuídas; 

c) funções de busca e recuperação; 

d) ferramentas de mineração de imagens; 

e) tutor inteligente; 

f) criação de padrão de codificação e armazenamento das 

informações biométricas do indivíduo; e 

g) sistema de visão computacional. 

 

6. Sistema de monitoramento para coleta de dados biométricos, de 

acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de o tutor 

inteligente ser definido pela comunicação do sistema com o operador 

do aparato, permitindo ao operador acompanhar, de forma interativa, 

o processo de coleta de impressões digitais identificando e sendo 

alertado pelo sistema computacional de problemas quanto à qualidade 

das imagens obtidas pelo equipamento de aquisição de imagens. 

 

7. Sistema de monitoramento para coleta de dados biométricos, de 

acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de o sistema de 

visão computacional ser capaz de permitir verificação e alerta quanto à 

qualidade e segurança das imagens desde a coleta das mesmas; auxiliar 

o processo de coleta com visualização de dados em tempo real com 

interface interativa; e processar e analisar automaticamente padrões nas 

imagens digitalizadas. 

 

8. Sistema de monitoramento para coleta de dados biométricos, de 

acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de a rede 

integrada cliente-servidor permitir a visualização de dados de indivíduos 
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e dos arquivos dos sistemas da rede, armazenados em sistema de banco 

de dados. 

 

9.Método de identificação biométrica, caracterizado por compreender 

as etapas de: 

 a) obtenção da sequência em padrões de imagens em alta 

resolução de regiões de interesse; 

 b) avaliação e alerta automáticos e em tempo real da qualidade 

da imagem; 

 

10.Método de identificação biométrica, de acordo com a reivindicação 

9, caracterizado pelo fato de o preparo da região de interesse 

compreender a limpeza da região de interesse. 

 

11. Kit para identificação biométrica caracterizado pelo fato de 

compreender: 

a) conjunto de materiais para preparo não invasivo da região de 

interesse; 

b) maleta portátil para acomodação do item (a). 

 

12. Kit para identificação biométrica, de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato de o conjunto de materiais para preparo não 

invasivo da região de interesse ser composto por pelo menos um dos 

elementos compreendidos no grupo definido por: gaze (preferivelmente 

um pacote); água estéril (preferivelmente 300 mi); sabão neutro 

(preferivelmente uma unidade); e solução lipossolúvel (preferivelmente 

300 mi de clorexidina 0,5% ou álcool etílico 70%). 
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