


um projeto para estruturar o uso de geotecnologias 

como ferramenta de controle externo no TCU, em 

todos os ambientes, em todas as fiscalizações em que 

seja possível a espacialização dos dados. 

definição 



A INTOSAI já sugere, em diversos de seus documentos, que as 
Entidades de Fiscalização Superior (EFS) desenvolvam 
competências técnicas no uso de Geotecnologias. 



 Georreferenciamento 
 Sensoriamento Remoto 
 Geoprocessamento 

conjunto de tecnologias capazes de coletar, 
processar, analisar e disponibilizar informações 
que estejam referenciadas no espaço. 



porque? 
buscar uma visão ampla para o controle externo 

aumento da capacidade de fiscalização 
• maior abrangência espacial e temporal 
• redução de custos com viagens 

 

aumento da expectativa de controle  
• fiscalização em “tempo real” de atividades críticas 
• auditorias em locais de difícil acesso e/ou de alto risco 
• identificação de irregularidades em imagens do passado 

 

aumento da qualidade do controle 
• maior eficiência nas fiscalizações 



análise multicritério espacial 

automação do geoprocessamento 

imagens RADAR imagens ópticas 

execução 
inspeção/fiscalização/monitoramento 

tomada de decisão 
política pública/projeto/EVTEA 

GeoControle 

ISC/CePI 

pilares 

possibilidades e metodologias 



análise multicritério espacial 
como funciona? 



análise multicritério espacial 
o modelo ... 



análise multicritério espacial 
os protótipos ... 

Fase 2 - 5 NOVAS Análises Multicritério 
• Ferrogrão - Ferrovia entre Sinop (MT) e o Porto de Miritituba (PA) 
• Contorno Rodoviário de Goiânia (BR 153) 
• Hierarquização dos Aeroportos Regionais 
• Linha de Transmissão de Energia Elétrica de Belo Monte (PA) a Barreiras (BA) 
• Localização de Creches e Pré-escolas em Belo Horizonte (Pró-Infância) 

Fase 1 – Prova de Conceito 
• Ferrovia Norte-Sul (FNS) entre Açailândia (MA) e Barcarena (PA) 



análise multicritério espacial 
os protótipos ... 

FNS – Açailândia-Barcarena 



análise multicritério espacial 
os protótipos ... 

Ferrogrão 



análise multicritério espacial 
os protótipos ... 

Contorno Rodoviário de Goiânia 

Hidrolândia Av. Espigão Av. Independência 



análise multicritério espacial 
os protótipos ... 

Aeroportos Regionais 
# MUNICIPIO UF CENARIO1 
1 Manaus AM 762,0 
2 Porto Velho RO 738,0 
3 São Paulo SP 730,0 
4 Campos dos Goitacazes RJ 721,0 
5 Itu SP 713,0 
6 Belo Horizonte MG 712,7 
7 Curitiba PR 707,0 
8 Teresina PI 706,0 
9 Cuiabá MT 698,0 

10 Jundiaí SP 698,0 
11 Goiânia GO 690,2 
12 Piracicaba SP 688,0 
13 Caxias do Sul RS 687,0 
14 Guarujá SP 687,0 
15 Macapá AP 682,0 
16 Marabá PA 681,0 
17 Altamira PA 680,9 
18 Petrolina PE 680,1 
19 Ribeirão Preto SP 680,0 
20 Atibaia SP 677,0 

LISTA COMPLETA – 1.252 Aeroportos 

Critérios de Seleção dos Municípios 

ESPACIAL 

Regiões isoladas e de difícil acesso 

Cobertura geográfica do Território Nacional 

SOCIOECONÔMICO 

Sistêmico (Capitais) 

Polos Regionais 
(Não Capitais com REGIC 2A até 3B) 

Turísticos Referência:  
Ofício 73 / Março 2015 (SAC) 

# MUNICIPIO UF CENARIO1 
1 Manaus AM 762,0 
2 Porto Velho RO 738,0 
3 São Paulo SP 730,0 
4 Campos dos Goitacazes RJ 721,0 
5 Itu SP 713,0 
6 Belo Horizonte MG 712,7 
7 Curitiba PR 707,0 
8 Teresina PI 706,0 
9 Cuiabá MT 698,0 

10 Jundiaí SP 698,0 
11 Goiânia GO 690,2 
12 Piracicaba SP 688,0 
13 Caxias do Sul RS 687,0 
14 Guarujá SP 687,0 
15 Macapá AP 682,0 
16 Marabá PA 681,0 
17 Altamira PA 680,9 
18 Petrolina PE 680,1 
19 Ribeirão Preto SP 680,0 
20 Atibaia SP 677,0 



análise multicritério espacial 
os protótipos ... 

Linha de Transmissão 



análise multicritério espacial 
os protótipos ... 

Escolas e Creches (Pró-Infância) 



Ferrovia Nova Transnordestina 
uso de imagens no Controle Externo 

Possíveis não-conformidades Descarte de material 
em local inadequado 

Erosão e voçorocas 
na região da ferrovia. 



Ferrovia Nova Transnordestina 
uso de imagens no Controle Externo 

Possíveis não-conformidades 

Erosão nos taludes 



Ferrovia Nova Transnordestina 
uso de imagens no Controle Externo 

Obras de Arte Especiais 



Ferrovia Nova Transnordestina 
uso de imagens no Controle Externo 

Obras de Arte Especiais 



temporalidade 

Início da Execução da Fiscalização 

PASSADO FUTURO 



coleta limitada por condições técnicas (sensores e visada) 
 à princípio, tudo é possível 



acervo limitado ao que já foi imageado 
 



disponibilidade restringida pela resolução disponível 

                       Tamanho do pixel 



falta ou falha de Shape File (georreferenciamento) 



disponibilidade de imagens no período desejado 



coleta limitada por condições técnicas (sensores e visada) 

acervo limitado ao que já foi imageado 

disponibilidade restringida pela resolução disponível 

falha ou falta de shape file (georreferenciamento) 

disponibilidade de imagens no período desejado 



prazo de 
execução 

o que 
buscar nas 
imagens ? 

qualidade da 
imagem 

fonte da 
imagem 

processo de 
aquisição 

acervo ou 
coleta TEM? 

escopo da 
auditoria 

possível 
achado 

questões de 
auditoria 

objeto da 
auditoria 

técnica de 
processamento 



o TCU e as imagens no Controle Externo 

fundamento da aplicabilidade de imagens no 
controle da execução das políticas públicas. 

fé pública do Auditor 

validade jurídica das evidências 

uso de fotografia 



o TCU e as imagens no Controle Externo 

113 processos no TCU com uso de imagens de Satélite: 
 

15 processos onde os Jurisdicionados usaram imagens em suas defesas 
50  Auditorias do TCU em programas que utilizaram imagens 

48 processos com utilização de imagens pelo TCU 

Utilização de Imagens de Satélite em Auditorias de Obras Rodoviárias 
Leandro Vieira Cunha Botelho 



o TCU e as imagens no Controle Externo 

- avaliação da legalidade na contratação, incluindo lançamento de satélites (18); 
- avaliação e monitoramento de desmatamentos e queimadas (13); 

- avaliação do clima (5); 
- avaliação e elaboração de projetos de obras civis (3); 

- elaboração de estudos ambientais e processos de licenciamento (3); 
- monitoramento de embarcações pesqueiras (2); 

- avaliação de projetos de irrigação (2); 
- avaliação da segurança hídrica do semiárido (1); 

- monitoramento do nível das barragens (1); 
- fiscalização de obras de linha de transmissão (1); 
- mapeamento da movimentação nos portos (1). 

50  Auditorias do TCU em programas que utilizaram imagens 



o TCU e as imagens no Controle Externo 

Quantidade Tipos de Processos 
39 Utilização de imagens em processos de Obras 
9 Utilização de imagens em outros tipos de processos 

evidenciar o desmatamento em determinada área 
apresentar o relevo de um local 

mostrar a localização de determinado imóvel 
apontar o local de captação de água 

mostrar a movimentação de navios em determinado porto 

48 processos com utilização de imagens pelos Auditores do TCU 



o TCU e as imagens no Controle Externo 

os 39 no tempo .... 



LABGeo 

PRO 

Análise Multicritério Espacial 



Seinfra PortoFerrovia  
Diretor-3ª Diretoria Técnica 

Maurício Ferreira Wanderley 
mfwanderley@tcu.gov.br 

+55 61 3316-5966 

Seinfra PortoFerrovia  
Secretário 

Uriel de Almeida Papa 
urielap@tcu.gov.br 
+55 61 3316-5966 





	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28
	Número do slide 29
	Número do slide 30
	Número do slide 31
	Número do slide 32
	Número do slide 33
	Número do slide 34

