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EMENTA:  Aprova proposituras de alterações na tabela auxiliar 
nacional de obras e serviços (TOS-nacional), na modalidade de 
Agrimensura, conforme disposto no art. 75 da Resolução nº 1.025/2009, 
do Confea. 

 
 
         DECISÃO 
 
         O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 11 de agosto de 2021, em Sessão Ordinária, 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; apreciando a Proposta nº 004/2021-PRES, que dispõe sobre proposituras de alterações na 
tabela auxiliar nacional de obras e serviços (TOS-nacional), na modalidade de Agrimensura, sob 
relatoria do Conselheiro Relator Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo; considerando que o Confea, 
por intermédio da Decisão PL de nº. 0430/2018 aprovou a tabela auxiliar nacional de obras e serviços 
(TOS-nacional), para fins de disponibilização pelo sistema eletrônico de registro de ART de todos os 
Conselhos Regionais; considerando que em 28/12/2020, conforme decisão da Presidência, com vistas a 
atender o prazo estipulado pelo Confea, a Tabela de Obras e Serviços Nacional foi implantada neste 
Crea para preenchimento do campo 4. Atividade Técnica das ARTs de Obras e Serviços pelos 
profissionais; considerando que sob a coordenação da Superintendência do Crea-PE neste exercício, foi 
constituído grupo técnico da modalidade Agrimensura, responsável pela realização de uma análise 
detalhada correspondente ao eixo específico das atividades da Agrimensura da TOS, o qual identificou 
tanto a ausência de atividades das áreas de sua abrangência, quanto a inadequação entre grupos, 
subgrupos e atividades na referida tabela; considerando que essa análise resultou na necessidade de 
formulação de uma proposta que contemple a adequação da tabela às atividades da área; considerando 
que a partir da identificação dessa inadequação das atividades da Agrimensura objetivou-se adequar a 
tabela às reais necessidades dos profissionais quando do registro das atividades da modalidade; 
considerando que o processo de atualização da TOS-nacional, deve ocorrer conforme previsão do art. 
75 da Resolução nº 1.025, de 2009, sendo este: “Art. 75. As tabelas auxiliares relacionadas no manual 
de procedimentos serão atualizadas rotineiramente a partir de proposta justificada encaminhada pelos 
Creas, após deliberação da comissão permanente que tem como atribuição a organização do Sistema.  
Parágrafo único. As propostas para atualização das tabelas auxiliares serão analisadas em caráter 
prioritário pela unidade organizacional do Confea responsável pela elaboração de normas e 
procedimentos. Art. 75-A. Após a implantação da infraestrutura tecnológica do SIC, o Crea que deixar 
de atualizar as informações neste banco de dados será considerado inadimplente até a regularização 
da pendência. (NR)”; considerando ainda que, a PL de nº 0430/2018 descreve o seguinte procedimento: 
“os Creas deverão encaminhar ao Confea proposta justificada com os fundamentos técnicos e 
operacionais que motivam a atualização, contemplando, no caso de inclusão de novos itens, a 
impossibilidade de convergência para itens já constantes da tabela aprovada”; considerando que em 
atendimento ao inciso XIX do art. 9º do Regimento Interno do Crea-PE, a Presidência do Crea-PE 
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encaminhou a referida Proposta a este Plenário para apreciação e deliberação, uma vez que o Crea-PE 
não dispõe de Câmara Especializada da modalidade Agrimensura; e considerando por fim, o Relatório 
e Voto Fundamentado relato, favorável as proposituras de alterações apresentadas, DECIDIU, aprovar 
por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos, as proposituras de alterações na tabela auxiliar 
nacional de obras e serviços (TOS-nacional), na modalidade de Agrimensura, conforme disposto no 
art. 75 da Resolução nº 1.025/2009, do Confea. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Adriano Antonio 
de Lucena – Presidente. Votaram os Conselheiros: Ádir Átila Matos de Sousa, Alexandre Valença 
Guimarães, André da Silva Melo, Bruno Marinho Calado, Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia 
Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Arruda d’Anunciação, Clóvis 
Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, Felipe 
Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Isaac Sérgio 
Araújo de Brito, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, José Jefferson 
do Rego Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, Julimar Viana da Silva, Luciano Barbosa da Silva, 
Luiz Antônio de Melo, Marcos José Chaprão, Mailson da Silva Neto, Maycon Lira Drummond Ramos, 
Mozart Bandeira Arnaud, Ricardo Pereira Guedes, Ronaldo Borin e Roseanne Maria Leão Pereira de 
Araújo. Não houve votos contrários ou abstenções. 
  
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 11 de agosto de 2021. 
 

 
 

Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena  
Presidente do Crea-PE 
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ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA Nº PL/PE-172/2021 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA TOS NACIONAL – ATIVIDADES DA AGRIMENSURA 
 
O Confea, através da PL 0430/2018 do Confea, de 12/03/2018, com fulcro no item 3.2.1 da Decisão 
Normativa n° 085, de 2011, e no art. 75 da Resolução nº 1.025, de 2009, aprovou a tabela auxiliar de 
obras e serviços nacional (TOS-nacional), para fins de disponibilização pelo sistema eletrônico de 
registro de ART e determinou, conforme PL nº 1853/2018 do Confea, de 01/11/2018, à Gerência de 
Tecnologia da Informação (GTI) que disponibilize aos Creas a tabela de obras e serviços aprovada, bem 
como a ferramenta de auxílio para comparação textual entre a TOS-nacional e a utilizada pelos Creas.  

Segundo a referida PL 0430/2018 do Confea, os Creas deveriam, no prazo de 01 (um) ano, sendo, 06 
(seis) meses ao menos 20%, e em 01 (um) ano, 100% da tabela do Regional, estar em conformidade 
com a TOS-nacional. 

O Crea-PE, conforme decisão da Presidência, implantou em 28/12/2020 a Tabela de Obras e Serviços 
Nacional, passando a ser utilizada pelos profissionais para o preenchimento do campo 4. Atividade 
Técnica das ARTs de Obras e Serviços. 

No primeiro semestre de 2021, sob a coordenação da Superintendência do Crea-PE foi constituído grupo 
técnico da Agrimensura, responsável pela realização de uma análise detalhada correspondente ao eixo 
específico dessa modalidade da TOS. O grupo identificou a ausência de atividades das áreas de sua 
abrangência e a necessidade de alteração da tabela, com o objetivo de atender às solicitações 
profissionais quanto à oferta de atividades disponíveis em consonância com a área de conhecimento da 
agrimensura, conforme detalhamento a seguir. 

Segundo art. 75 da Resolução nº 1.025, de 2009, a atualização da TOS-nacional, deve ocorrer conforme 
abaixo transcrito: 

Art. 75. As tabelas auxiliares relacionadas no manual de procedimentos serão atualizadas 
rotineiramente a partir de proposta justificada encaminhada pelos Creas, após deliberação da 
comissão permanente que tem como atribuição a organização do Sistema.  

 
1. Titulações da modalidade Agrimensura constantes no Anexo da Resolução 473/2002 do 

Confea: 
 
� Agrimensor; 
� Engenheiro Agrimensor; 
� Engenheiro Cartógrafo; 
� Engenheiro de Geodésia; 
� Engenheiro em Topografia Rural; 
� Engenheiro Geógrafo; 
� Engenheiro Topógrafo; 
� Geógrafo; 
� Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo; 
� Tecnólogo em Topografia; 
� Tecnólogo em Geoprocessamento; 
� Tecnólogo em Agrimensura. 

 
2. Atividades da modalidade Agrimensura contempladas na Tabela TOS Nacional vigente: 

 
05 GRUPOS: TOPOGRAFIA / AGRIMENSURA / GEODÉSIA / CARTOGRAFIA / 
AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS 
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2.1. GRUPO TOPOGRAFIA 

 
SUBGRUPO OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTOS 

Levantamentos Topográficos 
Básicos 

de levantamento topográfico  

planimétrico 
altimétrico 

planialtimétrico 

de transporte de coordenadas   

de transporte de cotas altimétricas   

de nivelamentos altimétricos básicos   

de curvas de nível topográficas   

Levantamentos Topográficos 
Especiais e Nivelamentos de 

Precisão 

de levantamento batimétrico   

de levantamento ecobatimérico   

de levantamento topográfico  

de galerias e dutos subterrâneos 

de galerias e dutos subterrâneos 
com uso de sensor magnético 

de nivelamento topográfico  de precisão 

de transporte de cotas altimétricas  para nivelamento de precisão 

Redes Topográficas de rede topográfica  
de primeira ordem 
de segunda ordem 
de terceira ordem 

 
 

2.2. GRUPO AGRIMENSURA 
 

SUBGRUPO OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTOS 

Fotogrametria 

de levantamento fotogramétrico   

de restituição fotogramétrica   

de fotointerpretação   

Aerofotogrametria 

de planejamento de voo para 
aerofotogrametria 

  

de levantamento aerofotogramétrico   

de apoio terrestre para 
aerofotogrametria 

  

de restituição aerofotogramétrica   

de reambulação - aerofotogrametria   

de ortofoto mosaico - 
aerofotogrametria 

  

de ortofoto carta - aerofotogrametria   

Sensoriamento Remoto de sensoriamento remoto 
reambulação 

ortofoto mosaico 
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ortofoto carta 

interpretação de imagens  

Cadastro Técnico 

de levantamento cadastral 
multifinalitário 

  

de levantamento cadastral  
Urbano 

Rural 

Parcelamento do Solo 

de concepção de loteamento  Urbano 

de implantação de loteamento  Urbano 

de remembramento  
Urbano 

Rural 

de desmembramento  
Urbano 

Rural 

Astronomia de Posição 

de determinação de azimute 
astronômico 

  

de determinação de coordenadas 
geográficas  

por astronomia 

de locação de paralelos  por astronomia 

de locação de meridianos  por astronomia 

de determinação de norte verdadeiro  
por estrelas 

pelo sol 

de determinação da hora verdadeira   

de cálculos astronômicos   

Agrimensura Legal de agrimensura legal  

para ação demarcatória 

para ação divisória 

para ação discriminatória 

para ação de legitimação de 
posse 

para ação de usucapião 

para ação de inventário 

para ação de partilha 

para retificações de imóveis 

para determinação de limites 
fundiários e territoriais 

Monitoramento de 
Obras Civis 

de monitoramento de deslocamentos  de obras civis 

de auscultação geodésica  de obras civis 

Locação de Obras Civis de locação topográfica  de obras civis 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

DIVISÃO DE APOIO AOS COLEGIADOS – DACL  

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro – Recife-PE – CEP: 5202000 – Tel: (81) 34234383 – Fax: (81)  34238480 
Home page: www.creape.org.br  e-mail: presidente@creape.org.br  

Página 6 de 12 

 

Terraplenagem 

de volume/área de cortes - 
terraplenagem 

  

de volume/área de aterros - 
terraplenagem 

  

de volume/área de escavação - 
terraplenagem 

  

de volume/área de bota-fora - 
terraplenagem 

  

de compactação - terraplenagem   

de desassoreamento - terraplenagem   

de escarificação - terraplenagem    

de transporte - terraplenagem   

 
 

2.3. GRUPO GEODÉSIA 

SUBGRUPO OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTOS 

Dados e Informações 
Geodésicas 

de aquisição de dados e informações 
geodésicas 

  

de armazenamento de dados e 
informações geodésicas 

  

de disseminação de dados e 
informações geodésicas 

  

de interpretação de dados e 
informações geodésicas 

  

de leitura de dados e informações 
geodésicas 

  

de processamento de dados e 
informações geodésicas 

  

de recuperação de dados e 
informações geodésicas 

  

de representação gráfica de dados e 
informações geodésicas 

  

de classificação de dados e 
informações geodésicas 

  

Levantamentos Geodésicos 

de levantamento geodésico   

de levantamento geodésico de 
precisão 

com uso de sistema de 
posicionamento global - GPS 

com equipamento 
convencional 
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de levantamento geodésico  

com uso de sistema de 
posicionamento global - GPS 

com equipamento 
convencional 

Locação Geodésica de locação geodésica   

Implantação de Redes 
Geodésicas e Gravimetria 

de implantação de redes geodésicas  

com uso de Sistema de 
Posicionamento Global - GPS 

com uso de equipamentos 
convencionais 

de implantação de redes 
gravimétricas 

  

de determinação de altitudes 
científicas  

gravimetria 

Geoprocessamento 

de sistema de informações 
geográficas 

  

de sistema de informações 
geográficas  

para web 

de geoestatística para 
geoprocessamento 

  

de mapeamento temático   

de relatório de mapeamento temático   

de base cartográfica  
para sistema de informações 
geográficas 

de cadastro para sistema de 
informações geográficas 

  

de banco de dados geográficos   

de aquisição de dados geográficos   

de manutenção de dados geográficos   

Georreferenciamento de georreferenciamento  
urbano 

Rural 
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2.4. GRUPO CARTOGRAFIA 

SUBGRUPO OBRAS E 
SERVIÇOS COMPLEMENTOS 

Cartografia 

Sistemas, Métodos, 
Processos e 

Tecnologia da 
Cartografia, da 

Cartografia Digital 
Matemática e da 

Cartografia Digital 
Temática 

de sistemas, métodos, processos e 
tecnologia da cartografia, da 
cartografia digital matemática e da 
cartografia digital temática 

Dados e Informações 
Cartográficas, 
Cartográficas 
Estatísticas e 
Cartográficas 

Temáticas 

de dados e informações cartográficas, 
cartográficas estatísticas e 
cartográficas temáticas 

Sistemas, Métodos, 
Processos e 

Tecnologia dos 
Levantamentos 
Cartográficos 

de sistemas, métodos, processos e 
tecnologia dos levantamentos 
cartográficos 

Criação de Bases 
Cartográficas para 

Mapeamento 
de criação de bases cartográficas  

Cartas e Ortofotocartas de cartas e ortofotocartas 

Cadastro de Bases 
Cartográficas 

de cadastro de bases cartográficas 

Leitura e Interpretação de leitura e interpretação 

 
 

2.5. GRUPO AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉ SICOS 

SUBGRUPO OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTOS 

Instrumentos 
Topográficos e 

Geodésicos 

de aferição de equipamentos  
Topográficos 

Geodésicos 

de calibração de equipamentos  
Topográficos 

Geodésicos 
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3. Justificativas para as alterações propostas 
 

O grupo técnico constatou, após análise detalhada e criteriosa, que uma grande parcela das novas 
atividades desenvolvidas pelos profissionais da modalidade não estão contempladas ou estão 
parcialmente, na tabela TOS Nacional. É possível que as descrições das atividades não tenham 
acompanhado as novas habilidades e competências que foram desenvolvidas diante da evolução e 
métodos tecnológicos dos últimos 25 anos. 

 
Como metodologia, o trabalho de revisão considerou os GRUPOS como DISCIPLINAS e/ou 
PROCESSOS, a fim de evitar sobreposições e duplicações dos serviços. 
 
Outro aspecto considerado foi o entendimento de que os grupos/disciplinas/processos são 
complementares, sendo de responsabilidade dos profissionais relacionar em suas ARTs os serviços de 
cada DISCIPLINA/PROCESSO para o cumprimento do contrato em execução, alvo do registro. 
 
4. Nova proposta de composição para a Tabela TOS Nacional – Modalidade Agrimensura 

 
4.1.  Ampliação dos grupos principais (áreas de conhecimento): 

 
GRUPOS TABELA TOS NOVOS GRUPOS PROPOSTOS 

TOPOGRAFIA TOPOGRAFIA 
GEODÉSIA GEODÉSIA 
CARTOGRAFIA CARTOGRAFIA 
AGRIMENSURA AGRIMENSURA 

AFERIÇÃO DE 
INSTRUMENTOS 
TOPOGRÁFICOS E 
GEODÉSICOS 

AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS 
TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS 
GEOPROCESSAMENTO 
FOTOGRAMETRIA E SENSORIAMENTO 
REMOTO 

  
4.2. Alterações no grupo TOPOGRAFIA: 

 
a. Alterar o SUBGRUPO "Levantamentos Topográficos Básicos" para SUBGRUPO 

"Topografia Geral" 
b. Alterar o SUBGRUPO “Levantamentos Topográficos Especiais e Nivelamento de 

Precisão” para SUBGRUPO “Topografia Especial”. 
c. Migração para GRUPO TOPOGRAFIA dos SUBGRUPOS: Monitoramento de Obras 

Civis, Locação de Obras Civis e Terraplenagem, do GRUPO AGRIMENSURA, sob 
um SUBGRUPO denominado Controle Dimensional de Estruturas e Obras Civis. 

 
Justificativas: Nesses 25 anos alguns fatores interferiram diretamente no desenvolvimento de 
novas competências na área da Topografia: 
A eletrônica e computação incorporadas de forma massiva aos equipamentos óticos/mecânicos. 
Popularização de estações totais com distanciômetros reflectorless, programas embarcados de 
cálculos topográficos, levantamento e locações.   
Níveis eletrônicos 
Laser Escâner Terrestre 
Comunicação online com o escritório 
Estações totais com câmeras RGB 
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4.3. Alterações no grupo GEODÉSIA 
 
a. Alterar o SUBGRUPO Implantação de Redes Geodésicas e Gravimetria para 

Infraestrutura Geodésica. 
b. Alterar o SUBGRUPO GEOPROCESSAMENTO        para              GRUPO 

GEOPROCESSAMENTO (criação do grupo). 
c. SUBGRUPO Astronomia de Posição migrada do GRUPO AGRIMENSURA para o 

GRUPO GEODÉSIA. 
d. Inserção de Atividades.   

 
Justificativas: Nesses 25 anos alguns fatores interferiram diretamente no desenvolvimento de 
novas competências na área da Geodésia: 

� GPS para GNSS, de 24 para +100 satélites dedicados a Posicionamento Global. 
� No Brasil, o Referencial Geodésico passou de Topocêntrico para Geocêntrico e 

compatível com sistemas dinâmicos. 
� Modelos Geoidais + precisos e digitais 
� RBMC (24/7) provendo dados de correção posição, inclusive via NTRIP 
� A eletrônica e computação incorporadas de forma massiva aos equipamento 

óticos/mecânicos. 
� Miniatuarização receptores GNSS (ampla aplicação de coordenadas geodésicas). 

 
VIDE TABELA COMPLETA ANEXADA. 

 
4.4. Alterações no grupo CARTOGRAFIA 

 
a. Sugeridas modificações e ampliações na descrição das atividades. 
b. Criados os SUBGRUPOS: PRODUTOS CARTOGRÁFICOS e QUALIDADE E 

VALIDAÇÃO DE PRODUTO CARTOGRÁFICO 
 
Justificativas: 

� Consolidação da Cartografia Digital; 
� Materiais e Métodos para digitalização do Acervo Analógico.   
� Especificações para produção e avaliação de qualidade de produtos cartográficos 

digitais 
� Disponibilização online de mapas em multiplataforma, especialmente em dispositivos 

móveis. 
VIDE TABELA COMPLETA ANEXADA. 

 
4.5. Alterações no grupo AGRIMENSURA 

 
a. Exclusão de 07 subgrupos, conforme justificativas na tabela anexada. 

 
4.6. Alterações no grupo AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E 

GEODÉSICOS 
 

a. O termo aferição para ser usado como serviço é um vocábulo que não está presente no 
vocabulário Internacional de Metrologia, portanto sugere-se adotar vocábulos que 
tenham definição neste documento. 
(VIM 2012, http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf).  

b. Adoção dos termos Verificação, Calibração e Ajuste. 
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VIDE TABELA COMPLETA ANEXADA. 

 
4.7. Criação do novo grupo GEOPROCESSAMENTO 

 
a. Criação do GRUPO GEOPROCESSAMENTO que é atualmente um SUBGRUPO do 

GRUPO GEODÉSIA. 
b. Devido à revolução tecnológica das décadas recentes (últimos 20 anos), cresceu e 

expandiu o uso de serviços de Geoprocessamento nas empresas e na sociedade. 
c. O novo Grupo proposto está subdividido a partir dos processos e atividades 

relacionados com a área deste conhecimento. 
 
Justificativas:  

o Criado o OGC (1994) e com isso padrões para localizar, acessar, disponibilizar, 
interoperar e reutilizar geoinformação; 

o Serviços de Geoprocessamento passam do desktop, para a intranet e depois para 
internet. Tem-se a popularização do WEB GIS, que possibilita o usuário não especialista 
a consumir geoinformação de forma digital e online. 

o Uso massivo em sistemas viários, roteirização, acompanhamento de entregas, transporte 
público coletivo e transporte privado. 

 
4.8. Criação do novo grupo FOTOGRAMETRIA E SENSORIAMENTO  REMOTO: 

 
a. Criação do GRUPO FOTOGRAMETRIA E SENSORIAMENTO REMOTO que, 

atualmente como SUBGRUPO  do GRUPO AGRIMENSURA. 
b. O novo Grupo foi reorganizado passando por apresentar uma subdivisão de obras e 

serviços em aquisição, processos e produtos.  
c. O complemento passou a contemplar uma nova redação para aprimorar a compreensão 

da obra e do serviço em áreas especificas. A divisão de levantamento fotogramétrico e 
aerofotogramétrico foi alterada e generalizada, para uso dos termos levantamento 
fotogramétrico, que corresponde ao estado de aquisição dos dados segundo os fins 
descritos em OBRAS E SERVIÇOS e os fins foram definidos no complemento. 

 
Justificativas: 
Fotogrametria  

• Transição da Fotogrametria Analítica para DIGITAL. 
• Tem-se processo fotogramétrico (terrestre ou aéreo), 100% DIGITAL. 
• Voo Apoiado: IMU, GNSS integrados a câmera digital. 
• Algoritmos de visão computacional.  
• Uso de câmeras não métricas.  
• Uso de aeronaves não tripuladas (DRONES) e Processamento em Nuvem. 

Sensoriamento Remoto 
• Imagens de Satélites com alta resolução espacial.  Evoluiu-se de 10m de GSD para 30 

cm. 
• Vários sistemas orbitais (+ de 30), incluindo sensores hiperspectrais e radar. 
• Sensores Aerotransportados (aeronaves), radar e LIDAR.  
• Incremento da resolução radiométrica (e.g.: 12 e 16 bits). 
• Evolução do Processamento Digital de Imagens, com algoritmos sofisticados de 

classificação, extração de feições e detecção de mudanças.  
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VIDE TABELA COMPLETA ANEXADA. 
 

5. Equipe técnica responsável pela elaboração da proposta de alteração: 
 
Nielsen Christianni Gomes da Silva - Superintendente do Crea-PE / Engenheiro Florestal  
 
Ivan Carlos Moura da Cunha - Gerente de Fiscalização e de Controle de Processos do Crea-PE 
/ Engenheiro Civil  
 
Maristela Portela Ferreira Chagas - Chefe da Divisão de Acervo Técnico / Tecnóloga em Gestão 
Ambiental  
 
Ellen Cristine Bandin Bezerra - Assistente Técnica do Crea-PE / Engenheira Civil  
 
Claudio Vila Flor - Engenheiro Cartógrafo 
 
Prof. Dr. Daniel Carneiro - Engenheiro Civil 
 
Prof. MSc Erison Barros - Engenheiro Cartógrafo 
 
Fábio Fernandes - Engenheiro Cartógrafo 
 
Msc Marcio Brito - Engenheiro Cartógrafo 
 
Profa. Dra. Simone Sato - Engenheira Cartógrafa 

 
 


