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• Leitoras V-Smart iCLASS® 

•   Cartões Inteligentes sem Contato 
de 13,56 MHz iCLASS® da HID, 
16k bit (2k Byte) 

• Programa HID Corporate 1000™

Aeroporto InternAcIonAl dA cIdAde do MéxIco

Aeroporto reforça seu sistema de segurança com 
leitoras biométricas e cartões inteligentes sem contato

AIcM e controle de Acesso 
Como uma entrada de turistas e de comércio para o país, o Aeroporto Internacional da 
Cidade do México (AICM) desempenha uma função fundamental no desenvolvimento da 
economia do México, garantindo a prosperidade e a acessibilidade global dessa nação 
em desenvolvimento. 

O AICM é o aeroporto de maior movimento da América Latina, e um dos 30 aeroportos 
mais ativos do mundo em termos de passageiros, operações e carga. Localizado a 10 km 
a leste da Cidade de México, o aeroporto é o principal acesso internacional e doméstico 
do México, com vôos diretos para mais de 300 destinos no mundo inteiro. O aeroporto 
inclui uma grande variedade de modernas instalações, incluindo: restaurantes, lojas, 
balcões para reservas em hotéis, informações a turistas, caixas eletrônicos, bancos, 
câmbio, instalações comerciais e agência de correio. 

Aumentando ainda mais a complexidade da operação do AICM, o aeroporto está 
passando por uma importante reforma, incluindo a construção de novos saguões e um 
novo terminal (Terminal 2). Depois de construídas, as novas instalações devem aumentar 
a capacidade de passageiros do aeroporto em quase 50%. Isso permitirá que o aeroporto 
tenha um fluxo adicional de 16 milhões de passageiros ao ano, além dos 32 milhões que 
atualmente passam por ali. 

Mas, com toda essa atividade, a questão de controle de acesso é muito importante. Com 
quase 340.000 vôos ao ano e aproximadamente 20.000 funcionários no local, o AICM tem 
requisitos de controle de acesso especiais. Como líder regional, o AICM escolheu a HID 
Global, fabricante líder no setor de controle de acesso, para atender às suas necessidades. 

níveis de segurança 
Evitando ataques terroristas e protegendo a rede de transporte doméstica e global, 
a segurança do transporte é uma missão crítica de qualquer aeroporto. Uma forma 
que os aeroportos têm utilizado para fornecer segurança eficiente aos viajantes é 
estabelecendo níveis de segurança para proteger os passageiros das linhas aéreas. 
Os níveis incluem medidas de segurança como pontos de verificação nos aeroportos, 
busca com cães, oficiais da aeronáutica, inspeção de bagagens e detecção de material 
explosivo. Cada nível de proteção, por si só, é capaz de evitar ataques terroristas; juntos, 
o valor de segurança dos níveis é exponencialmente maior, criando um sistema de 
segurança geral muito mais forte. 

Outro nível onipresente da segurança dos aeroportos é o controle de acesso. O controle 
de acesso a importantes funções do aeroporto é uma tarefa de segurança crítica. 

estudo de caso do cliente

prIncIpAIs MotIvos pelos quAIs o AIcM escolheu A solução IclAss
1. Recursos significativos de autenticação necessários no nível de credencial
2. Procedimento escalonável de emissão de credenciais para expansão no futuro 
3. A solução biométrica permite controle de acesso preciso a áreas restritas, 

eliminando praticamente a possibilidade de falsificação
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Considerando-se o tamanho, o conforto e a complexidade do AICM, o controle de 
acesso a áreas pode ser uma tarefa árdua. 

necessidades de controle de acesso 
No momento de considerar uma atualização no sistema para o AICM, o Gerente de 
Identificação do Aeroporto, Enrique De la Mora, membro da equipe de segurança do 
AICM, trabalhou com o integrador Ernesto Ibarra da IR Systems S.A. de C.V. para definir 
o escopo das necessidades de controle de acesso do AICM. Na avaliação de várias 
ofertas, a segurança do aeroporto dependia dos seguintes fatores:

• Tamanho e complexidade: considerando-se o tamanho, o conforto e a complexidade do 
AICM, o controle de acesso a áreas restritas poderia ser uma tarefa árdua.

• Autenticação de vários fatores: Preocupado com vandalismo e roubo de identidade, o 
aeroporto identificou que precisaria de algum tipo de autenticação de vários fatores 
para manter um rígido controle de acesso a áreas restritas, como salas VIP e áreas de 
operação. A gerência do AICM tinha que garantir que a pessoa “certa” entraria, mas a 
pessoa “errada” seria barrada.

• Credenciais seguras: eram necessários recursos significativos de autenticação no nível 
de credencial. As credenciais escolhidas pelo aeroporto precisariam ser à prova de 
falsificação, garantindo a integridade do processo de emissão de cartões. 

• Solução escalonável: a emissão de credenciais também precisaria ser um processo 
rápido, mas seguro. O procedimento de emissão de credenciais teria que ser 
escalonável para atender a novos locais e status dos funcionários. Com a esperada 
inauguração do novo terminal, a gerência do AICM queria garantir que precisaria 
apenas fornecer crachás a cada funcionário uma única vez, para todas as dependências. 

• Tecnologia mais recente: De la Mora e o AICM estavam prontos para migrar para 
a tecnologia mais recente. “Estamos usando um sistema de controle de acesso 
integrado baseado em proximidade de 125 kHz, alimentado por cartões e leitoras da 
HID, desde 1988. O AICM decidiu que o momento era ideal para mudar para o melhor 
e mais avançado sistema”, comentou De la Mora. 

Tendo determinado essas necessidades e a lógica, o AICM escolheu a HID Global 
devido às suas inovadoras aplicações de tecnologia e pela sua experiência. Para tratar 
os requisitos de missão crítica, a gerência do AICM determinou que cartões e leitoras 
da HID Global eram a solução certa. 

A nova solução no local
Com base na avaliação do escopo e na experiência anterior com produtos da HID 
Global, o AICM sentiu-se seguro em adquirir o hardware de controle de acesso. O AICM 
instalou um novo sistema de controle de acesso, com base nas leitoras de controle de 
acesso V-Smart iCLASS e nos cartões inteligentes sem contato de 16 kbits (2 Kbytes).

Os equipamentos, fornecidos pela Bioscrypt e pela HID, exigem autenticação biométrica, 
além de verificação de identidade para que os portadores de cartões obtenham acesso 
a áreas restritas. As leitoras de impressão digital incluem a tecnologia de cartões 
inteligentes sem contato de leitura/gravação de 13,56 MHz iCLASS® da HID, para 
gerenciar o acesso a locais restritos dentro do aeroporto, como salas VIP e áreas de 
operação. Combinando a capacidade de leitura biométrica (utilizando autenticação de 

“O AICM decidiu que o momento era 

ideal para mudar para o melhor e mais 

avançado sistema.”

Enrique De la Mora
Gerente

de Identificação do AICM
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impressão digital da Bioscrypt) com um módulo de leitora/gravação de cartões inteligentes 
sem contato iCLASS da HID, a leitora de unidades simples representa uma autenticação 
de fatores duplos ideal para alta segurança nesse importante local.
 
como a solução da hId Global tratou das necessidades do AIcM

tamanho e complexidade
Considerando o número de funcionários e possíveis intrusos do aeroporto, De la Mora 
sugere que operações eficientes relativas a verificação de identidade e liberação às 
áreas restritas do aeroporto apresentem um desafio logístico sem o sistema de controle 
de acesso eletrônico das leitoras V-Smart iCLASS. A enorme base de usuários de 
cartões do aeroporto, incluindo funcionários, pessoal das companhias aéreas, equipe 
de limpeza e manutenção e transportadores de bagagens, sugeria o uso de uma solução 
biométrica para controle de acesso. 
 
Autenticação multifatores
Para obter alta segurança nesse importante local, os usuários do novo sistema de 
controle de acesso apresentam uma credencial de identidade para a leitora e têm 
sua impressão digital lida pelo dispositivo Bioscrypt para autenticar a identidade do 
portador do cartão. Esse processo torna quase “impossível para uma pessoa entrar 
em áreas restritas com o cartão de uma outra pessoa”, afirmou Enrique De la Mora, 
Gerente de Identificação do AICM. 
 
credenciais seguras
As credenciais escolhidas pelo aeroporto utilizam os recursos mais recentes de 
segurança, incluindo recursos de impressão extra seguros. As credenciais apresentam 
uma fotografia colorida do usuário, seu nome, cargo, empregador, data de validade e 
outros dados pessoais impressos no cartão. O cartão inclui também um código em cores 
que identifica a área funcional do portador do cartão, com um laminado holográfico para 
maior segurança.

solução escalonável
A Gerência de Identificação do Aeroporto emite entre 25 e 50 credenciais permanentes 
e 200 credenciais temporárias por dia. Espera-se que a emissão de cartões aumente 
quando tiverem início as operações do Terminal 2 (prevista para novembro de 2006). Os 
portadores de cartão atuais podem usar a mesma credencial de identidade para ir do 
Terminal 1 para o novo Terminal 2. A administração vai adquirir outras 51 leitoras V-Smart 
iCLASS para gerenciar o controle de acesso quando o novo terminal começar a funcionar. 
 
tecnologia mais recente
As leitoras biométricas de impressão digital têm se comprovado uma solução madura 
e confiável, tornando-se uma importante tecnologia para a implantação em aeroportos 
em todo o mundo. A leitora V-Smart iCLASS fornece segurança de autenticação 
dupla garantindo “o que você tem” e “quem você é”. Com forte compatibilidade entre 
a iCLASS e o sistema de controle de acesso, o sistema Bioscrypt V-Smart iCLASS 
pode ser integrado de forma contínua e econômica para atender aos requisitos dos 
aeroportos. A verificação biométrica ocorre localmente na leitora V-Smart iCLASS e não 
remotamente em um servidor. O armazenamento do modelo biométrico de forma segura 
no cartão inteligente sem contato iCLASS elimina o custo adicional de ter que instalar 
uma rede separada com fiação para gerenciamento de modelos. 
 

As credenciais escolhidas pelo 

aeroporto utilizam os recursos mais 

recentes de segurança, incluindo 

recursos de impressão extra 

seguros.
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Além desses recursos, o AICM foi gerenciado por toda a oferta de serviço padrão da HID 
que acompanha seus produtos, garantindo uma integração de segurança bem sucedida. 
Um recurso da oferta de serviço da HID é seu programa Corporate 1000™, que oferece 
um formato de cartão de 35 bits criado de forma personalizada para o usuário final, 
estabelecendo uma “Solução de um cartão.” Sob esse programa, mais de um milhão de 
números de cartões individuais são disponibilizados para o AICM e controlados durante 
a fabricação para garantir que não existam números de cartões duplicados. O programa 
Corporate 1000 também garante que o integrador autorizado do aeroporto, a IR Systems, 
é a única entidade capaz de comprar cartões da HID Global em nome do aeroporto.

o novo sistema funciona
Com quase 20.000 cartões em uso, emitidos para uma variedade de pessoal, incluindo 
funcionários, equipes das companhias aéreas, equipes de limpeza e manutenção do 
aeroporto e transportadores de bagagens, a solução biométrica permite controle preciso 
de acesso a áreas restritas, eliminando quase que completamente a possibilidade de 
falsificação. 

Até o momento, o aeroporto já implantou mais de 60 leitoras Bioscrypt V-Smart iCLASS 
para segurança das instalações. As leitoras de impressão digital incluíam a tecnologia 
de cartões inteligentes sem contato de leitura/gravação de 13,56 MHz iCLASS da 
HID, para restringir o acesso a locais de alto perfil dentro do aeroporto. Com o uso 
difundido das credenciais iCLASS, há também espaço no futuro para o AICM considerar 
a implementação de outras aplicações baseadas no uso da credencial iCLASS HID já 
existente.

Em resposta à previsão do AICM de ameaças de ataques ilegais e de outras atividades 
criminosas que poderiam entrar no aeroporto, a solução HID Global é ideal para as 
necessidades de controle de acesso do AICM. Utilizando leitoras V-Smart iCLASS e 
beneficiando-se das vantagens do programa Corporate 1000 da HID, os portadores de 
cartões podem usar a mesma credencial de identidade para passar do Terminal 1 para o 
Terminal 2 do aeroporto. 

conclusão
Com seu pessoal, processos e tecnologias, os clientes do aeroporto (turistas, viajantes 
a negócios ou agentes de carga) podem continuar a contar com a extensa rede 
internacional de comércio do AICM, gerando enormes oportunidades para a economia 
do México. Um aeroporto internacional seguro permite que o país participe de forma 
mais completa dos benefícios sociais e econômicos do NAFTA (North American Free 
Trade Agreement), bem como do acesso a parceiros comerciais globais. 

A HID Global tem por objeto fornecer a solução ideal para a segurança dos 
transportes. Ocupando o nível de segurança de controle de acesso, o AICM está 
buscando as vantagens da solução de tecnologia de impressão digital avançada da 
HID à medida que implementa medidas de segurança contra terrorismo.

“Com a tecnologia V-Smart iCLASS, o 

processo de verificação de identidade 

é duplicado, é praticamente impossível 

entrar com um cartão que não pertença ao 

portador.”
Enrique De la Mora

Gerente 
de Identificação do AICM
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