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APRESENTAÇÃO

Esta publicação contém as principais informações sobre o 
resultado da auditoria operacional realizada junto ao Instituto 
Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) com o objetivo 
de analisar as atividades relativas aos processos de geração 

sobre o Município do Rio de Janeiro, bem como a qualidade 
e oportunidade da distribuição de tal informação no âmbito de 
seus usuários preferenciais.

Também fizeram parte do escopo as informações dispo-
níveis no portal Armazém de Dados, que é o principal meio 
de divulgação de dados da Prefeitura sobre a Cidade do 
Rio de Janeiro.

Por que foi avaliado ?

Uma cidade do porte do Rio de Janeiro necessita produzir e 
disseminar uma série de informações, com temporalidade ade-

externo em geral, ferramentas para um planejamento adequado 
de ações, tais como: controle de dinâmicas de crescimento e 
ocupação territorial, transportes, meio ambiente, ação social, 
planejamento de vias e obras de arte, habitação popular e di-
versas outras. Tais informações devem ser fornecidas de forma 
adequada, em formatos de fácil intercâmbio e em níveis de de-

da cidade ao longo do tempo e disponibilizadas amplamente 

governamentais de planejamento, para que não haja o risco 

ser contidos caso houvesse planejamento adequado.  Desse 
modo, é de fundamental importância o processo de produção e/
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bem como sua apropriada disseminação no âmbito dos usuá-

O que foi avaliado ?

O presente trabalho procurou acompanhar as atividades de-
senvolvidas diretamente pelo Instituto Municipal de Urbanismo 
Pereira Passos, onde se buscou responder às questões de au-
ditoria propostas, oferecendo recomendações de caráter téc-
nico e oportunidades de melhoria com opções reais e viáveis, 

Questão 1: As informações da Cidade são fornecidas da for-
ma adequada e com temporalidade oportuna?

Questão 2: Estas informações são disponibilizadas de ma-

e entidades da administração indireta do município, além da so-
ciedade civil em geral?.

Metodologia empregada

Preliminarmente, foram realizados trabalhos de pesquisa 

das questões de auditoria propostas exigiu entrevistas com os 
principais stakeholders  e com equipes do IPP, de forma a se 
obter informações de caráter qualitativo, essenciais na contri-
buição para as recomendações de melhoria do programa.

Ressalta-se que a equipe de auditoria conduziu entrevistas 

IPP são utilizadas de maneira oportuna e efetiva. Foram visita-
dos os seguintes stakeholders: Secretaria Municipal de Urba-
nismo (SMU), Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAC), 
Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio), Companhia de 
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Engenharia de Tráfego (CET-Rio), Centro de Operações Rio 
(COR) e Secretaria Municipal de Obras (SMO). 

A Gestão

No âmbito do Município do Rio de Janeiro a gestão da gera-
-

de Urbanismo Pereira Passos (IPP).

PRINCIPAIS ACHADOS DO TCMRJ

1. Política de captação e disponibilização de informa-
ções da cidade

O IPP tem produzido uma série de produtos relevantes para 
-

gital, Ortoimagens , Informações tabulares e Mapas temáticos 
diversos (como cobertura vegetal, cartogramas de estatísticas 

-
ciais de avaliação dos produtos do IPP por parte dos diversos 

tampouco tais projetos contam com regularidade e previsão 

propostas de trabalho do quadro técnico e as boas práticas na 
produção de informações sobre uma cidade do porte do Rio 
de Janeiro não são implementadas a contento, por uma série 
de limitações conjunturais.

A falta de mecanismos formais de avaliação e comunica-

estabeleça a consulta prévia ao IPP antes da aquisição de 

e, ainda, a não divulgação dos dados gerados por parte dos 
diversos stakeholders, são fatores que contribuem para a ge-

que poderiam ter sido obtidos ou desenvolvidos junto ao Insti-
-
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das com os gestores do IPP, há interesse em agregar à sua 
base de dados as informações recebidas por parte dos demais 

2.  Limitações de integração entre a autarquia e usuários

Na área de geoprocessamento, o IPP usa a plataforma Ar-
cGIS, desenvolvida pela empresa americana ESRI, que é o 
padrão mais bem estabelecido nesse mercado.  Assim, tanto 

-
tabase são lidos, com facilidade, por diversas plataformas de 

Em outros casos, o IPP produz dados em formato dwg, um 
formato vetorial de desenho adotado pela plataforma AutoCAD.  
Esse formato também é de fácil intercâmbio, e também é tido 
como padrão de mercado.

Municipal encontram-se em condições de igualdade com o IPP 
no que toca à atualização de plataformas de software.  Alguns 

-
tura de arquivos, por limitações de software e hardware, bem 
como o uso de versões mais antigas da mesma plataforma, in-
compatíveis com o formato dos arquivos atuais.

Isso é agravado pelo fato de que poucos stakeholders do 

-
prios ou requisitando ao Instituto a atualização de tais dados, 
sem contudo formatá-los de modo a permitir sua fácil integração 

-

3.  Limitações espaciais das bases produzidas pelo IPP

A base vetorial produzida pelo IPP não atende a todas as 
demandas de urbanismo e transportes, em especial no tocante 
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Em virtude de haverem sido realizados majoritariamente 
levantamentos nas escalas 1:8000 e 1:10000, a base veto-
rial produzida pelo IPP não atende a todas as demandas de 
urbanismo e transportes, em especial no tocante a escalas 

técnica em cadastro urbano recomendam que, especialmente 

base seja de, pelo menos, 1:2000 e atualizada anualmente em 
seus diversos temas.  

Já os mosaicos de ortoimagens, embora atualizados anu-
almente e atendendo ao disposto no artigos 8 e 9 do Decreto 
Federal nº 89.817, de 20/06/1984 (Padrão de Exatidão Carto-

-
talhamento necessário para algumas aplicações (como eviden-

quanto ao posicionamento de calçamentos, fachadas, postes e 
obras de arte.

FIGURA 1: Localização aproximada de ponto obtido por GPS 
de precisão (sinalizado em vermelho) em relação à ortoimagem 
do IPP (ortofoto 2012). A localização do ponto, segundo docu-
mento de campo, deveria ser na quina a Norte da passarela 
sobre o Rio Trapicheiros (sinalizada em azul), localizada na es-
quina entre as ruas Alfredo Pinto e Heitor Beltrão, na Tijuca. 
O erro é a distância entre ambos (1,29 m), compatível com a 
escala de 1:5000.

Fontes: Base de ortofotos do IPP e pontos medidos com GPS de precisão (cortesia da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro)
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4.  Falta de articulação metropolitana

A maior parte das bases e informações da cidade resume-
se ao Município do Rio de Janeiro, sem a devida articulação 
com a Região Metropolitana.  Embora a obrigação de geração 
e manutenção de bases diversas por conta do IPP seja apenas 

municípios contíguos, em especial, numa região metropolitana 
como a do Rio de Janeiro, onde não há fronteiras visíveis entre 
diversos municípios, e o tráfego é integrado.

Apesar da tentativa do Instituto em conseguir integrar 
algum tipo de dado dos municípios vizinhos às suas bases, a 

sobre o Município do Rio de Janeiro conforme evidenciado nas 

de dados dos municípios limítrofes, conforme relatado pelos 
gestores do IPP, não sendo vantajoso e oportuno agregá-las à 
base da Autarquia.

FIGURA 2:  Descontinuidade metropolitana da base de redes viárias
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FIGURA 3: 
de curvas de nível

5. Limitações temáticas das bases produzidas pelo IPP

Quanto a bases temáticas, não foi possível precisar a frequ-
-

vistas, foi informado que os diversos temas são atualizados de 
-

do que alguns temas encontram-se bastante desatualizados. 
Além disso, as bases do IPP não possuem o sentido das 

diferentes vias do Município. Trata-se de uma informação ex-
tremamente importante para análise de rotas e controle de 
tráfego. Tal informação foi adquirida pela Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET-Rio) mediante parceria com empresa 
de mapas digitais, porém, esta não foi partilhada junto à base 
corporativa do IPP.
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-

-
neiro e de alguns produtos de geoprocessamento.

7.  Integração de dados do Armazém de Dados

O Armazém de Dados é o acervo de informações sobre a 

aos munícipes em geral, através da internet, oferecido desde 
outubro de 2001.

Como boas práticas quanto ao desenvolvimento e expansão 

aplicativos, como o BDA Rio, que integra diversas bases de da-
dos, e o Mapa Digital do Rio de Janeiro (Cadlog), que oferece 
a possibilidade de localizar endereços, exportar mapas, pes-
quisar bairros, favelas, regiões administrativas e equipamentos 
municipais.  Outra boa prática foi o aplicativo GeoRio, que tem 
mapeado áreas suscetíveis a deslizamentos.

Em relação à base cartográfica municipal disponibiliza-
da pelo portal Armazém de Dados, verificou-se que a mes-
ma possui indícios de que não é validada topologicamente: 
existem feições duplicadas, linhas que se interceptam ou 

pequenos vazios na base). Tal afirmação pode ser vista nas 
figuras 4 e 5, representando uma feição vetorial do tipo li-
nha (representando o eixo de logradouro), selecionada em 
ambiente SIG.
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FIGURA 4: 

FIGURA 5:  Descontinuidade no vetor que representa eixo de 
logradouro



14

disponibilizadas internamente, diretamente no servidor da Em-
presa Municipal de Informática (IPLANRIO). Comparando-se os 

bases armazenadas no servidor da IPLANRIO estão mais atu-
-

ses disponibilizadas pelo Armazém de Dados não são as mais 
recentes, levando o usuário comum (sociedade civil) a utilizar 
dados desatualizados.  Além disso, as informações disponibi-

-
ção, agregadas em diferentes sistemas, demandando atualiza-
ções paralelas.  A disposição dos dados de maneira dispersa é 

-

-

bancos de dados distintos. 

8.  Política de recursos físicos e de pessoal

O IPP apresenta restrições quanto à quantidade de pessoal 
técnico disponível. Não existe quadro permanente nem tam-
pouco uma política de cargos e salários.  Em relação à sua 
estrutura organizacional, nota-se que as atribuições das diver-

-
mente, e que não há estruturas intermediárias de coordenação 

-

municipais. Não existem ainda processos mapeados dentro da 
estrutura de produção de informações da cidade.

O espaço físico alocado para a produção é limitado, se 
comparado ao espaço disponível dentro do prédio. Também foi 
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-
ckup de informações da cidade. O suporte de informática local 

sempre que necessitam instalar novos programas no servidor e 
atualizar informação via web para o Armazém de Dados.

RECOMENDAÇÕES E OPORTUNIDADES 
DE MELHORIA DO TCMRJ

A presente auditoria gerou uma série de recomendações, 
não somente ao Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Pas-

Ao IPP, foi recomendado que incluísse em seu planejamento 
estratégico uma proposta de plano de cargos e salários, além 

infraestutura necessários para o atendimento de suas deman-
das institucionais. Também foi recomendado que apresentasse 
proposta de normatização municipal relativa à disseminação de 
informações da Cidade do Rio de Janeiro, incluindo consulta 

-

Outras recomendações apresentadas à autarquia foram a 
de mapear, em seu planejamento estratégico, quem são seus 
principais stakeholders, apresentando sugestões de comuni-
cação que possam viabilizar a solução de problemas, como a 
elaboração de metadados e conversão de arquivos para for-
matos comumente utilizados pelos mesmos; bem como realizar 

metropolitanas contíguas, sobretudo onde há elevada pressão 
-

comendou ao IPP que disponibilizasse, preferencialmente na 
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-

autarquia, e não apenas informações defasadas.
Em virtude dos achados foi recomendado à Empresa Mu-

nicipal de Informática (IPLANRIO) que implementasse treina-
mento e garantisse capacitação a alguns especialistas do IPP 
para instalarem novos programas nos servidores, atualizá-los e 
permitir a disponibilidade de dados em tempo real no sistema 
do Armazém de Dados. Já à Secretaria Municipal da Casa Civil 

-
do como facilitadora do contato das mesmas com o IPP, para 

Foi ainda recomendado à Secretaria Municipal de Transpor-
tes (SMTR), ao Centro de Operações Rio (COR) e à Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) que agregassem suas ba-

ao longo dos anos, sobretudo informações sobre sentido das 

Algumas oportunidades de melhoria foram apresentadas ao 

Municipal, como por exemplo, um levantamento das necessi-
dades do IPP em termos de servidor, rede, software e pesso-
al, assim como a atualização de seu planejamento estratégico 

organizacional a novas demandas. Outras oportunidades de 

software e hardware para visualização, edição e análise dos 
produtos gerados e disseminados pelo IPP, com a criação de 
um canal de comunicação e avaliação com seus usuários.

Foi sugerida uma política de regulamentação para que haja 
-
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métrica vetorial do Município do Rio de Janeiro,  e dos pacotes 

-
to.  Além disso, foi apresentada como oportunidade de me-

-
nicípio do Rio de Janeiro, e a transformação de todas as infor-
mações tabulares atreladas a bairros ou região administrativa 

Sistemas de Informação.
-

ção, centralizada pelo IPLANRIO, de requisitos mínimos para a 
visualização, edição e análise dos produtos gerados pelo IPP.

Espera-se que a implementação das medidas propostas 
-

blicos na geração de mais informações que permitam instru-

como uma disseminação otimizada dessas informações entre 
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