
Por onde circulam os dados do transporte público?
Consultamos leis, editais e contratos de licitação para descobrir quem tem, ou 
poderia ter, acesso aos dados que geramos quando andamos de ônibus no Rio.

1 A Biometria por impressão 
digital já foi implementada 
em Niterói, São Gonçalo e 
Maricá. Ela é gerida pelo 
RioCard e, por enquanto, só 
é utilizada para gratuidades.

2 Já foi promulgada a lei 
2.123/5 que institui o controle 
biométrico no estado do 
RJ. Porém ainda não foi 
regulamentada. Logo, não 
implementado para gratuidade.

3 Para estudantes 
do Prouni e em 
programas de 
ação afirmativa 
e estudantes de 
ensino médio. 

4 Para estudantes 
de baixa renda /
informação de 
familiares.

5 Informação 
adicionais para quem 
tem vale transporte.
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a CPF
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5 Emprego
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4 Carteira de Trabalho

3 Aposentadoria

4 Imposto de Renda

Os dados do transporte intermunicipal são 
enviados à SETRANS para auditoria.

Com base nesses 
dados a SETRANS 
libera a verba para 
as concessionárias 
do transporte 
intermunicipal.

A Secretaria Municipal de 
Transportes recebe dados 

do Rio Ônibus para auditoria 
discriminados por tipo de 

passageiro, número de 
pessoas atendidas e roteiro.

Dados pessoaisDados pessoais

Dados pessoais

Com base nessa 
auditoria, 
a Secretaria 
Municipal de 
Transporte libera 
a verba para  as 
empresas de ônibus.

O DETRO fiscaliza o transporte 
intermunicipal e tem acesso aos 
dados de passageiros transportados, 
lugares ofertados, viagens realizadas, 
veículos utilizados, tarifas, receitas, 
tempo de viagem e  outros.

O DETRO compartilha 
dados com as Polícias Civil 
e Militar para combater 
fraudes nos transportes. 
*(Não sabemos como ou 
em que casos é feito esse 
compartilhamento)

Rio Ônibus é o nome da associação de
todas as empresas que operam os ônibus.
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