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        EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, favorável a revisão de 

atribuição solicitada pelo profissional Hugo Anderson Coelho Veras de 
Souza. 

 
 DECISÃO 
 
 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
– Crea-PE, reunido em 28 de julho de 2021, em Sessão Extraordinária, realizada por videoconferência, 
devido à calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad referendum do Plenário e; 
considerando o relatório e voto do relator, Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo; 
considerando que em 15/10/2020, o profissional Hugo Anderson Coelho Veras de Souza solicita a 
atribuição, em função de haver sido deferido para outro profissional engenheiro civil, em situação 
semelhante; considerando que o profissional apresentou certificado da Tanktest (empresa do segmento); 
considerando o parecer do relator, em consonância com o posicionamento da Câmara Especializada de 
Engenharia Civil em favor da pertinente consulta/pleito do profissional; considerando que o trabalho em 
tela ocupa um conhecimento de fronteira de ambas as engenharias; considerando que o laudo de 
estanqueidade de tanque em SASC (sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis) é um 
documento que comprova que não há nenhum vazamento ou infiltração, constatando que o tanque não 
está corroído e o equipamento trabalha em sua melhor condição; considerando que o teste é efetuado a 
partir de um sistema eletrônico prático e eficiente que prioriza a segurança e qualidade do processo, 
conforme determinações da ABNT NBR 13.784, Modelagem e Simulação Numérica de Cenários de 
Contaminação e Remediação Resultantes de Um Vazamento de Óleo Diesel em um Posto de 
Combustíveis; considerando experiência informada pelo interessado, acumulada em um acervo de mais 
de 20 anos atuando na área de postos de combustíveis; considerando que o profissional apresentou um 
certificado de conclusão de curso de “Procedimentos Operacionais de Teste de Estanqueidade em 
Sistemas Subterrâneos e Aéreos de Tanques”, realizado pela empresa TankTest, com carga horária de 60 
horas; considerando que a análise do pleito tomou por base a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 
providências; o Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula o exercício das 
profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor; a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que 
discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 
a Resolução nº 1.073/2016 do Confea, especificamente os parágrafos § 1º a  3º do art. 7º e art. 10 e a NBR 
13784 – Detecção de vazamento em postos de serviços; considerando que, segundo informações à fl. 
01/16, deste protocolo, o profissional afirma possuir expertise em instalações hidráulicas e construção de 
postos de combustíveis, com acervo de mais de 20 anos nessa área, afirmando também que adquiriu 
equipamento, certificado pelo INMETRO, que faz o teste de estanqueidade dos tanques subterrâneos e o 
resultado “atesta se existe vazamento ou não naquele sistema”, sendo ele próprio o operador do 
equipamento; considerando que o interesse do profissional é a revisão de suas atribuições de forma que 
possa emitir ART para teste de estanqueidade, não para dar certificação das instalações mecânicas, mas 
sim para atestar se existe ou não ponto de fuga/vazamento no sistema; considerando que os currículos dos 
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cursos realizados pelo profissional, facilmente obtidos nos sites das instituições onde os concluiu com 
êxito, lhe garante qualificação técnica para atuar na área pretendida e obter a atribuição para realizar o 
serviço necessário à realização de teste de estanqueidade em tanques subterrâneos de combustíveis e para 
tanto emitir ART; e, considerando o parecer do relator, favorável ao deferimento do pleito DECIDIU, 
aprovar por maioria, com 08 (oito) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários o parecer e voto 
do relator, favorável a revisão de atribuição ao profissional Hugo Anderson Coelho Veras de Souza, 
concedendo-lhe a atribuição pleiteada. Presidiu a Sessão o Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de 
Carvalho Freire – 1º Vice-Presidente. Votaram os Conselheiros: Clóvis Corrêa de Albuquerque 
Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, José Noserinaldo Santos Fernandes, Luiz Fernando Bernhoeft, 
Mozart Bandeira Arnaud, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Stênio de Coura Cuentro e Virgínia 
Lúcia Gouveia e Silva. Votos contrários dos Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, André da 
Silva Melo, José Carlos da Silva Oliveira e Maycon Lira Drummond Ramos. Abstiveram-se de votar os 
Conselheiros: Bruno Marinho Calado, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes 
Alcoforado, Everson Batista de Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de Barros Camara 
Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Jarbas Morant Vieira, Jurandir Pereira Liberal, Magda Simone Leite 
Pereira Cruz, Mailson da Silva Neto, Marcos José Chaprão, Ronaldo Borin e Severino Gomes de Moraes 
Filho. 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 28 de julho de 2021. 
 

 
Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire 

1º Vice-Presidente. 


