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EMENTA: Aprova o parecer e voto da relatora, favorável à revisão de 
atribuição requerida pelo profissional Juliano Andrade Ribeiro, concluindo 
que o requerente pode realizar os serviços ora questionados, desde que sua 
execução seja sob a responsabilidade de Pessoa Jurídica (PJ), sendo esse por 
consultoria ou por Responsabilidade Técnico da mesma. 
 
 

                                            DECISÃO 
 

                                 
                                           O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
– Crea-PE, reunido em 13 de abril de 2022, 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, e; apreciando o relatório e voto da relatora, Conselheira 
Giani Camara Barros Valeriano; considerando que se trata de consulta de atribuição profissional, feita 
pelo Engenheiro Agrônomo Juliano Andrade Bezerra e  solicitação de uma certidão constando a 
habilitação em Aerolevantamento/Aerofotogrametria, para fins de cadastro e regularização de voos com 
Drone; considerando  a seguinte Fundamentação Legal: 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; Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula o exercício das 
profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor; Resolução do Confea nº 218, de 29 de junho de 
1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia; Resolução do Confea nº 1.095, de 29 de novembro de 2017, que discrimina as atividades e 
competências profissionais do engenheiro agrimensor e cartógrafo e insere o respectivo título na Tabela 
de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional; 5. 
Decisão Normativa nº 104, de 29 de outubro de 2014, que altera o Quadro Anexo da Decisão Normativa 
nº 47, de 16 de dezembro de 1992, que dispõe sobre as atividades de Parcelamento do Solo Urbano, as 
competências para executá-las e dá outras providências; considerando ainda que: 1. Aerolevantamento - 
conjunto de operações aéreas de medição, cálculos e aquisição de dados da superfície terrestre, 
utilizando-se, para tanto, sensores e equipamentos para o seu transporte, bem como a análise e 
interpretação dos dados registrados; 2. Aerofotogrametria - levantamento fotográfico, geodésico da terra 
realizado através de fotografias aéreas. Uma aeronave equipada com câmeras fotográficas métricas 
percorre o território fotografando-o verticalmente, seguindo alguns preceitos técnicos. A Fotogrametria é 
a ciência que permite executar medições precisas utilizando fotografias métricas; 3. No quadro anexo da 
Decisão Normativa nº 104/2014, do Confea, o engenheiro agrônomo possui habilitação para diversas 
atividades de parcelamento de solo urbano, que destacamos: Serviços topográficos; Fotogrametria e 
Fotointerpretação.  4. Nos artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 218/73, do Confea:  “Art. 4º - Compete ao 
Engenheiro Agrimensor: I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referente a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; locação de: a) 
loteamentos; b) sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; c) traçados de cidades; d) estradas; seus 
serviços afins e correlatos. Art. 5º - Compete ao Engenheiro Agrônomo:  I - o desempenho das atividades 
01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural; construções para fins rurais e suas 
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instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; 
melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia, agrometeorologia; defesa 
sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, 
vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; 
agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; 
microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas; 
nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; seus serviços afins e 
correlatos. Art. 6º - Compete ao Engenheiro Cartógrafo ou ao Engenheiro de Geodésia e Topografia ou ao 
Engenheiro Geógrafo:  I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; elaboração de 
cartas geográficas; seus serviços afins e correlatos; considerando o disposto no artigo 2º da Resolução nº 
1.095/2017, do Confea: Art. 2º Compete ao engenheiro agrimensor e cartógrafo o desempenho das 
atividades 1 a 18 do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes a 
levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos, sensoriamento remoto; 
loteamento, desmembramento e remembramento; agrimensura legal; elaboração de cartas geográficas e 
locações de obras de engenharia.”  5. O Crea-PE não possui instalada a Câmara Especializada de 
Agrimensura. E conforme disposto no artigo 9º, inciso 19 do Regimento Interno do Crea-PE:  “Compete 
privativamente ao Plenário: XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade 
profissional que não possua câmara especializada.” 6. O controle do aerolevantamento no território 
nacional é incumbência do Ministério da defesa. com base no Decreto-Lei nº 1.177, de 21 de junho de 
1971; 7. O Decreto Nº 2.278, de 17 de julho de 1997 e Portaria Nº 3.726/GM-MD, de 12 de Novembro de 
2020, o Ministério da Defesa oferece os seguintes serviços: “Inscrição de pessoa jurídica como Entidade 
Executante de Aerolevantamento; Aprovação de projetos de aerolevantamento a serem executados pelas 
Empresas Executantes; Divulgação dos metadados dos aerolevantamentos executados no sítio do 
Ministério da Defesa na internet;” 8. A Pessoa Física (PF) não pode realizar serviços aerolevantamento no 
território nacional, apenas Pessoa Jurídica (PJ); 9. A PJ, para estar apta a se inscrever no Ministério da 
Defesa, precisa cumprir uma série de exigências, tais como: com a ANATEL e ANAC e, para ter acesso 
ao espaço aéreo brasileiro, o DECEA; 10. A PJ deve comprovar capacidade técnica em recursos humanos 
e materiais para realizar tais serviços, sendo assim necessitará de profissionais competentes e 
equipamentos adequados, além de cumprir exigências fiscais e trabalhistas, e idoneidade civil e criminal 
de seus sócios; 11. Necessário se faz ter em seus quadros Responsável Técnico (RT) habilitado em 
aerolevantamentos, a exemplo de engenheiro cartógrafo, agrimensor, geógrafo ou técnico em agrimensura. 
Além dos citados, existem profissionais de outras áreas da engenharia que fizeram cursos de 
especialização com habilitação em aerolevantamento; 12. O Ministério da Defesa se baseia nos órgãos 
fiscalizadores de classe profissional (CREA – CFT) para aceitar a habilitação de um responsável técnico 
de uma empresa; 13. O requerente realizou curso de especialização, lato sensu, em Geoprocessamento e 
Georreferenciamento num total de 360 horas/aula; considerando, por fim, o parecer e voto da relatora, a 
qual concluiu que o profissional requerente pode realizar os serviços ora questionados, desde que sua 
execução seja sob a responsabilidade de Pessoa Jurídica (PJ), sendo esse  por consultoria ou por 
Responsabilidade Técnico da mesma, DECIDIU, por unanimidade, com 37 (trinta e sete) votos, aprovar 
o relatório e voto da relatora, favorável à revisão de atribuição requerida pelo profissional Juliano 
Andrade Ribeiro, concluindo que o requerente pode realizar os serviços ora questionados, desde que 
sua execução seja sob a responsabilidade de Pessoa Jurídica (PJ), sendo esse  por consultoria ou por 
Responsabilidade Técnico da mesma. Votaram os Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Alberto 
Lopes Peres Júnior, Alexandre Monteiro Ferreira Barros, Andres Luís Troncoso Galvão, Audenor 
Marinho de Almeida, Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Cláudia Maria 
Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Edinaldo Barbosa de Souza, Eloisa Basto 
Amorim de Moraes, Emanoel Silva Araújo, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de Barros Camara 
Valeriano, Gustavo de Lima Silva, Heleno Mendes Cordeiro, Hugo Ricardo Arantes Costa, José Adolfo 
Azevedo Ximenes, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Jeferson do Rego Silva, Jurandir Pereira 
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Liberal, Luiz Fernando Bernhoeft, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos José Chaprão, Mário 
Ferreira de Lima Filho, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson Pacelli 
Nunes de Oliveira, Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Nilson Oliveira de Almeida, Pedro Paulo da 
Silva Fonseca, Regina Celli Lins de Oliveira, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Severino Moraes 
Gomes Filho, Silvania Maria da Silva, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva.  
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 13 de abril de 2022 
 
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente do Crea-PE 

 


