
A E A A R P

Os componentes Os componentes 
técnicos da técnicos da 

cervejacerveja

AGRONOMIA
Algoritmos que 

mapeiam o solo 

CREA-SP
Inspetores se reúnem 

em Ribeirão Preto

BRINDE COM 
ENGENHARIA

ANO XV   Nº 323   
FEV/2022

NI
R

ev
is

ta
 P

ai
ne

l, 
pu

bl
ic

aç
ão

 d
a 

As
so

ci
aç

ão
 

de
 E

ng
en

ha
ria

, A
rq

ui
te

tu
ra

 e
 A

gr
on

om
ia

 d
e 

R
ib

ei
rã

o 
Pr

et
o 

(A
EA

AR
P)

 d
es

de
 1

97
9

e n g e n h a r i a 
a r q u i t e t u r a 
a g r o n o m i a

PA

EL
NI





Eng. Mec. Giulio 
Roberto Azevedo Prado

PALAVRA DO PRESIDENTE

O CREA-SP realizou em Ribeirão Preto o seu tradicional 
encontro de inspetores. Na ocasião, foram apresentados 

os resultados das fiscalizações promovidas pelo 
conselho e uma palestra sobre cidades inteligentes.

Esses encontros são sempre oportunos para todos nós, 
porque nos aproximam do conselho do qual fazemos 

parte e nos revelam também o quanto esse seu papel é 
relevante para as nossas atividades.

Sempre penso que, para além da questão formal, 
essas oportunidades são enriquecedoras por nos 

permitir fazer trocas – de cartões, de ideias e de 
expectativas.

Os últimos tempos nos obrigaram à reclusão por 
questões sanitárias. Já falamos aqui nesse espaço e na 
Painel sobre o emprenho que empreendemos no sentido de 
apoiarmos nossos associados de diferentes formas e de 
mantermos ativa a nossa agenda de eventos, ainda que 

de forma remota.

No encontro do CREA-SP observei que o distanciamento 
social nos conectou de forma inequívoca: desenvolvemos 
meios de trabalho, construímos, empreendemos e nossas 

atividades tornaram-se ainda mais reconhecidas como 
essenciais para a sobrevivência humana com qualidade.

Retomar é ótimo. Saber que podemos contar uns com os 
outros é melhor ainda!

Rua João Penteado, 2237 - Ribeirão Preto-SP 
Tel.: (16) 2102.1700    Fax: (16) 2102.1717 
www.aeaarp.org.br / aeaarp@aeaarp.org.br

Eng.º Mec.º Giulio Roberto Azevedo Prado 
Presidente
Eng.º Civil Fernando Paoliello Junqueira
Vice-presidente

Diretoria Operacional
Eng.º Civil Marcos Tavares Canini - Diretor Administrativo 
Eng.º Agr.º Benedito Gléria Filho - Diretor Financeiro 
Eng.º Civil Rodrigo Fernandes Araújo - Diretor Financeiro Adjunto 
Arq.ª Ercília Pamplona Fernandes Santos - Diretora de Promoção  
da Ética de Exercício Profissional 
Eng.º Civil Milton Vieira de Souza Leite - Diretor de Ouvidoria

Diretoria Funcional
Eng.º Civil Paulo Henrique Sinelli - Diretor de Esportes e Lazer 
Arq.ª e Urb.ª Adriana Bighetti Cristofani - Diretora de 
Comunicação e Cultura 
Eng.ª Civil Fabiola Real Narciso - Diretora Social 
Eng.º Agr.º Alexandre Garcia Tazinaffo - Diretor Universitário 

Diretoria Técnica
Eng.º Agr.º Leonardo Ramos Barbieri - Diretor de Agronomia, 
Agrimensura, Alimentos e Afins 
Arq.ª e Urb.ª Silvia Aparecida Camargo - Diretora de Arquitetura, 
Urbanismo e Afins 
Eng.º Civil Marcelo Freire Monteiro - Diretor de Engenharia e Afins

CONSELHO DELIBERATIVO 
Eng.º Civil José Aníbal Laguna - presidente 
Arq.º Carlos Alberto Palladini Filho 
Arq.ª e eng.ª Seg.ª do Trab.º Fabiana Freire Grellet 
Arq.ª Neusimeri de Lima Rossini Bergamasch 
Arq.ª Renata de Paula Fonseca Palladini 
Eng.º Agr.º Callil João Filho 
Eng.º Agr.º Denizart Bolonhezi 
Eng.º Agr.º Geraldo Geraldi Jr 
Eng.º Agr.º Germano Rafael Bilotta Mariutti 
Eng.º Agr.º Gilberto Marques Soares 
Eng.º Agr.º Jorge Luiz Pereira Rosa 
Eng.º Agr.º José Roberto Scarpellini 
Eng.º Elet.ª Hideo Kumasaka 
Eng.º Civil Arlindo Antonio Sicchieri Filho 
Eng.º Civil Edgard Cury 
Eng.º Civil e Seg.ª do Trab.º Luis Antonio Bagatin 
Eng.º Civil Nelson Martins da Costa 
Eng.º Civil Ricardo Aparecido Debiagi 
Eng.º Civil Roberto Maestrello 
Eng.º Civil Wilson Luiz Laguna

REVISTA PAINEL
Conselho Editorial: arq. e urb. Adriana Bighetti Cristofani, 
arq. e urb. Carlos Palladini, eng. agr. José Roberto Scarpellini, 
eng. civil Rodrigo Araújo - conselhoeditorial@aeaarp.org.br

Conselheiros titulares do CREA-SP indicados pela AEAARP:  
Eng.º mec. Fernando Cauchick Carlucci, suplente eng.º químico 
Sílvio Augusto Gaspar Malvestio; eng.º mec. Giulio Roberto 
Azevedo Prado, suplente eng. civil Marcelo Fernandes 
 
Coordenação editorial: Texto & Cia Comunicação  
Rua Mantiqueira, 715, sala 7   
Ribeirão Preto SP - CEP 14020-620        
www.textocomunicacao.com.br
Fones: 16 3916.2840 | 3234.1110    

Editoras: Blanche Amâncio - MTb 20907, 
Daniela Antunes – MTb 25679   
 
Comercial: Lisa Alencastre - 16 2102.1700  
 
Tiragem: 3.000 exemplares 
Locação: Solange Fecuri  - 16 2102.1718 
Editoração eletrônica: Mariana Mendonça Nader 
Capa: Designed by Freepik 
Impressão e fotolito: São Francisco Gráfica e Editora Ltda

Painel não se responsabiliza pelo conteúdo dos artigos 
assinados. Os mesmos também não expressam, 
necessariamente, a opinião da revista.



4

Especial 05

ÍNDICE

+

Horário de funcionamento
AEAARP - das 8h às 12h e das 13h às 17h

CREA  - das 8h30 às 16h30
Fora deste período, o atendimento é restrito à portaria.

A E A A R P

Siga nas redes sociais: 
@ AEAARP

As engenharias na cerveja

Agronomia 12

Encontro 20
Crea-SP reúne inspetores e anuncia
meta para 2022

Campanha 10
Seja AEAARP

Destino 16
USP reabre museu de geociências

Podcast 18
Os submarinos brasileiros e o engenheiro 
Ribeirão-pretano

Algoritmos e sensores ajudam a mapear o
solo e otimizam a produção agrícola

CREA-SP 24
Resolução nº 1.134 de 29 de outubro de 
2021 (continuação)

D
iv

ul
ga

çã
o

D
ep

os
itp

ho
to

s
D

es
ig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik



A
E
A
A
R
P

5

AS ENGENHARIAS
na CERVEJA

O engenheiro Gilmar Nakamura trabalhava com equi-
pamentos para as indústrias farmacêutica e de laticínios 
quando foi apresentado ao mundo cervejeiro. Começou 
como consultor em uma cervejaria de Ribeirão Preto e 
passou a fornecedor de equipamentos em meados de 2018.

Ele viveu testemunhou anos o boom cervejeiro, registra-
do pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA): 
de 2017 até 2020 cresceu 75% o número de cervejarias na 
cidade, que figura na lista dos dez municípios brasileiros 
com o maior número de indústrias do setor.

ESPECIAL

Micro e pequenas cervejarias impulsionam negócios 
cervejeiros na agronomia e na indústria
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Tabela 1: Número de cervejarias por município e crescimento

Porto Alegre-RS

São Paulo-SP

Nova Lima-MG

Curitiba-PR

Caxias do Sul-RS

Belo Horizonte-MG

Sorocaba-SP

Juiz de Fora-MG

Ribeirão Preto-SP

Rio de Janeiro-RJ
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Nº Município 2017 2018 2019 2020 Crescimento
médio

Tabela 2: Número de registros de estabelecimentos 
nas dez primeiras unidade da Federação

São Paulo

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

Santa Catarina

Paraná

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Goiás

Bahia

Rio Grande do Norte

124

142

87

78

67

57

11
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7
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A tradição cervejeira da cidade 
remonta ao final do século XIX 

quando pequenas indústrias surgiram 
no antigo bairro Barracão, 

atual região do Ipiranga e onde 
desembarcavam os italianos vindos 

do Porto de Santos. A produção teria 
chamado a atenção da cervejaria 

Antarctica, que montou sua primeira 
unidade fora da cidade de São Paulo 

no início do século XX.

Várias engenharias compõem o 
processo de produção da cerveja. 
Começa no campo, com a agronomia. 
O crescimento desse tipo de indústria 
no país, especialmente a partir do 
surgimento das cervejarias artesanais, 
incentivou a produção nacional dos 
insumos, como lúpulo e cevada.

O principal interesse no 
lúpulo para a indústria 
cervejeira está no uso 
das flores, que, se 
estiverem frescas ou 
apenas desidratadas, 

podem conservar melhor as 
propriedades originais, 
especialmente o aroma. 

Além disso, as resinas dos 
cones de lúpulo ajudam a 
melhorar e estabilizar a 
espuma da cerveja, e os 
ácidos contribuem para a 
estabilidade microbiana.

Fonte: Embrapa

AGRONOMIA
A cevada é principal fonte de 

amido da bebida. Mais de 90% do 
grão plantado no país é fruto de pes-
quisa nacional. Criado há 40 anos, o 
programa de melhoramento genético 
liderado pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) já 
lançou no mercado 30 novos cultiva-
res de cevada cervejeira adaptados às 
condições de clima e solo. “Com os 
nossos cultivares, conhecidos pela si-
gla BRS, a produtividade mais do que 
triplicou. Nos anos 1970, colhíamos 
por volta de uma tonelada de cevada 
por hectare e agora chegamos a 3,5 
toneladas por hectare”, informa o en-
genheiro agrônomo Euclydes Minella, 
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responsável pelo programa na Embrapa Trigo, em Passo Fundo (RS). “As novas 
variedades do grão que desenvolvemos ajudaram a consolidar a lavoura de 
cevada cervejeira. Hoje, temos cultivares mais produtivos, com perfil superior 
de resistência a doenças e de melhor qualidade industrial. Dificilmente sementes 
de cevada importadas vingam no país. As variedades desenvolvidas aqui são 
muito competitivas comercialmente.”

Quando foi criado, o programa pretendia substituir a cevada usada pelas 
cervejarias que, naquela época, era toda importada. Esse objetivo ainda não 
foi atingido. A produção nacional de 400 mil toneladas por ano (t/ano) do grão, 
de acordo com a Embrapa, atende a 43% da necessidade da indústria brasi-
leira para produção de malte, nome dado ao cereal germinado seco usado na 
fabricação da bebida. Para suprir a demanda dos fabricantes, o Brasil compra 
cevada de produtores argentinos, europeus, norte-americanos e canadenses.

Gramínea parecida com o trigo, a cevada (Hordeum 
vulgare) é originária do Oriente Médio. Foi domesticada 

inicialmente na antiga Mesopotâmia, região onde hoje estão 
o Iraque e a Síria. É uma cultura anual, com a semeadura 
no Brasil de maio a julho e a colheita entre setembro e 

novembro. Na última década, o plantio se concentrou no Rio 
Grande do Sul e Paraná, estados que têm características 
climáticas propícias ao pleno desenvolvimento da planta. 
Juntos, respondem por mais de 90% da produção nacional.

Por meio das pesquisas da Embrapa, a lavoura tem ampliado suas fronteiras 
e hoje já é possível produzir o grão em escala comercial em São Paulo, Goiás 
e Minas Gerais. “Lançamos até 2013, em parceria com a Malteria do Vale, de 
Taubaté [SP], as variedades BRS, Sampa, Manduri e Itanema para cultivo nas 
lavouras irrigadas de São Paulo”, conta Euclydes Minella. “Em São Paulo, 
responsável por cerca de 5% da produção do grão, 100% das plantações são 
formadas por cultivares da Embrapa.”

A cooperação entre a Embrapa e produtores, maltarias (fábricas que trans-
formam a cevada em malte) e fabricantes de cerveja, segundo Euclydes, está 
na base do sucesso do programa Embrapa de melhoramento da cevada. “As 
quatro maltarias instaladas no país – duas da Ambev, no Rio Grande do Sul, 
uma da Cooperativa Agrária Industrial, em Guarapuava [PR], e uma da Malteria 
do Vale, em São Paulo – são parceiras da Embrapa”, informa Euclydes.

Outro fator que explica o êxito da 
iniciativa é a tecnologia por trás da 
criação dos novos cultivares. “Pelo 
método tradicional de melhoramento 
genético, um novo cultivar leva pelo 
menos seis anos para fixar suas ca-
racterísticas genéticas. Depois disso, 
são necessários mais quatro anos 
em testes de campo para avaliação 
de rendimento, da qualidade do grão 
e de resistência a doenças”, explica 
Euclydes. Na Embrapa Trigo, os cien-
tistas usam a técnica de haplodiploi-
dização, com o desenvolvimento in 
vitro de plantas derivadas de gametas 
(células reprodutivas), portadoras da 
metade do genoma, que de forma 
espontânea ou artificial dá origem a 
linhagens duplo-haploides. “Assim, 
alcançamos uma nova linhagem pura 
geneticamente em apenas uma gera-
ção, ao invés de seis ou mais com o 
processo convencional, obtendo um 
novo cultivar em sete anos.”

Assim como a cevada, o lúpulo 
(Humulus lupulus), outro ingrediente 
essencial na receita da cerveja, tam-
bém é alvo de intensa pesquisa agro-
nômica. Responsável pelo amargor da 
bebida, a planta é uma trepadeira de 
origem europeia, muito difícil de ser 
cultivada no país. Apenas as flores 
da planta fêmea, ricas em resinas 
amargas e óleos essenciais, entram 
na composição da bebida.

Ela tem uma folha no formato de 
palma e cresce se enrolando em fios. 
Atinge 6 metros de altura e, no auge 
de seu desenvolvimento, cresce até 
30 centímetros por dia. Por ser uma 
cultura típica de regiões de clima 
temperado do hemisfério Norte, há di-
ficuldade de adaptação às condições 
brasileiras, que importa a maior parte 
do lúpulo usado pelas cervejarias 
nacionais. Até poucos anos atrás, 
a produção nacional de lúpulo era 
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inexistente, mas o trabalho de pesqui-
sadores e pequenos produtores está 
mudando esse cenário.

“Ter um lúpulo produzido no Brasil 
é importante não apenas para não 
dependermos mais de sua importação, 
mas, principalmente, para formação de 
uma escola cervejeira nacional”, diz o 
engenheiro-agrônomo Felipe Francis-
co, que desde 2012 estuda a planta. 
Dono de uma consultoria agrícola com 
sede em Curitiba (PR), ele pesquisou 
o lúpulo durante o mestrado concluído 
há dois anos na Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). Além de baixas 
temperaturas – essenciais para que a 
trepadeira brote –, outro desafio para o 
cultivo no país é o tempo de exposição 
diária à luz solar. “No Brasil, o fotope-
ríodo, ou seja, a duração do dia, varia 
pouco ao longo do ano. E isso não é 
bom para a planta”, diz Francisco.

O pesquisador explica que, para 
o lúpulo produzir em quantidade e 
qualidade desejada, no tempo certo, 
é necessário haver uma variação no 
tempo de exposição ao sol no decor-
rer de seu ciclo de crescimento, de 
um mínimo de 9,5 horas de luz solar 
por dia a um máximo de 14,5 horas.

“Ao perceber que o período de 
insolação está aumentando, a planta 
naturalmente passa a produzir um hor-
mônio, chamado giberelina ou GA, que 
acelera seu crescimento. Já quando os 
dias começam a encurtar – no hemisfé-
rio Sul, a partir de 21 de dezembro –, a 
produção de GA diminui e ela começa a 
florar. Em poucas semanas, em feverei-
ro ou março, é hora de colher as flores 
para produzir o lúpulo”, afirma Felipe.

A saída encontrada no Brasil foi 
“enganar” a planta, simulando o foto-
período ideal ao seu desenvolvimento. 
Para isso, o produtor instala refletores 
na lavoura e, com a luz artificial, cria 
dias mais longos e reduz a iluminação 
quando necessário.

Em São Bento do Sapucaí-SP, o engenheiro-agrô-
nomo Rodrigo Veraldi também persegue, há mais 
de uma década, o objetivo de criar um plantio 
nacional de lúpulo. Foi por um lance do acaso 
que ele teve sucesso. “Em 2005, iniciei uma 
lavoura com sementes de um lúpulo canadense 
fornecidas por um amigo. Algumas mudas cres-
ceram em uma estufa, mas quando as transferi 
para o campo nenhuma delas vingou”, recorda-se Rodrigo.

O agrônomo jogou o material fora, na compostagem de seu 
sítio, e esqueceu do assunto. Tempos depois, percebeu 
que uma trepadeira brotara no local. “Era um pé de lúpulo 
sobrevivente. Ele deve ter sofrido alguma mutação genética que 
o tornou adaptado ao intenso regime de chuvas da Mantiqueira e 
resistente ao ataque de fungos. Foi um feliz acaso botânico”, 
conta. Rodrigo multiplicou esse indivíduo e deu início a 
um dos primeiros – senão o primeiro – cultivo comercial de 
lúpulo do país em escala muito pequena.

PESQUISA
Após dois anos estudando a produção nacional do lúpulo, pesquisadores da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) da USP afirmam 
que a planta colhida no Brasil tem qualidade equiparável às cultivadas pelos Esta-
dos Unidos e República Tcheca, dois grandes produtores internacionais da planta.

Segundo o coordenador de um dos grupos de estudo do lúpulo nacional, o pro-
fessor Fernando Batista da Costa, desde meados de 2019, eles cultivam e acom-
panham o desenvolvimento do lúpulo plantado em área do campus de Ribeirão 
Preto da USP. Os pesquisadores observam a produção de cones (inflorescência, 
parte da planta de onde se extrai a substância para preparar a cerveja), em busca 
da variedade que melhor se adapte às condições de solo e clima, consideradas 
barreiras para a produção no País, já que a planta é típica de clima temperado.

Das quatro variedades em estudo, os pesquisadores aprovaram duas, a 
Chinook e a Cascade, que se desenvolveram e produziram cones em quantidade 
suficiente para a indústria. “Um lúpulo tão bom quanto o importado”, enfatiza Costa. 
Além da produção e desenvolvimento dos cones do lúpulo, a equipe estuda a parte 
fisiológica, verificando a fotossíntese, as trocas gasosas e o estresse oxidativo.

Renan Furlan, engenheiro agrônomo e consultor no cultivo de 
lúpulo, afirma que o Brasil já produz o insumo com qualidade 
semelhante à dos países de origem, “com resultados muito 
bons, bem similares ao importado”. Ele informa ainda que a 
planta leva de três a quatro anos para produzir e “atingir 
seu potencial máximo, tanto de produtividade quanto de 
qualidade”, o que corresponde ao início do plantio no país.

PARCERIA
O cultivo de lúpulo no país pode beneficiar especialmente os pequenos fabri-

cantes de cervejas especiais, aquelas com características exclusivas, tais como 
cor, aromas e sabores atípicos, produzidas de forma artesanal. Com a produção 
limitada, essas microcervejarias precisam de quantidades reduzidas de lúpulo. 
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MECÂNICA
Na cervejaria, as engenharias mais comuns são a química, de produção, automação 

e mecânica. Gilmar, engenheiro mecânico, se associou ao engenheiro de produção 
Paulo Schiaveto, que é mestre cervejeiro formado em Louvain-la-Neuve, Bélgica, em 
1995, e fundaram uma empresa na região de Ribeirão Preto que produz equipamentos 
para a indústria cervejeira.

Eles desenvolvem tecnologia e equipamentos a partir das experiências que adqui-
riram nesse mercado e utilizam uma das cervejarias artesanais de Ribeirão Preto para 
demonstrar a eficiência.

As inovações desenvolvidas pela empresa são inspiradas nos equipamentos utili-
zados por cervejarias em todo o mundo. “Vimos uma carência de equipamentos para 
as pequenas cervejarias”, conta Gilmar.

Dentre os equipamentos, eles desenvolveram moinhos, dry-hopping (que extrai o 
aroma) e sistemas de redução de perda de cerveja no processo de produção. Na fábrica 
em Cravinhos (SP) eles desenvolvem equipamentos com capacidade de 10 a 30 quilos 
de cerveja. Para se ter uma ideia, as gigantes do setor usam equipamentos similares 
com capacidade de 1.000 a 2.000 quilos.

“Nosso foco é reduzir o custo energético e operacional”, explica Gilmar. Em média, 
sua empresa lança dois novos equipamentos por ano.

As variedades de lúpulo mais plantadas no país, em ordem, são: 
Cascade, Comet, Chinook, Columbus, Nugget, Saaz, Hallertau 
Mittelfrüeh, Hallertau, Magnum, Centennial e Zeus.

Em 2020, o Brasil importou 3.243 mil toneladas de lúpulo, o equivalente a US$ 57 
milhões, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Em 
outubro de 2020, o MAPA, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar, iniciou o 
projeto de cooperação técnica junto ao Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) para identificar oportunidades, articular parcerias e elaborar um plano 
de viabilidade técnica e econômica para produção desse insumo no país.

Levantamento da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo (Aprolúpulo), que 
contou com a colaboração de 109 produtores de todo o país, mostra que o Brasil tem 
cerca de 42 hectares cultivados, o que representa um crescimento de 110% com relação 
ao ano anterior, e a produção total aproximada gira em torno de 24 toneladas. Santa 
Catarina é o estado que tem maior percentual de produtores (27%), seguido por Rio 
Grande do Sul (22%), São Paulo (18%), Paraná (7%), Minas Gerais (6%) e Rio de Janeiro 
(5%). Em relação à área cultivada, Santa Catarina também ocupa o primeiro lugar, com 
um total de 12,105 hectares de área plantada.
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O Brasil é o 3º maior produtor de cerveja do mundo, atrás 
apenas de China e Estados Unidos, segundo pesquisa publicada 

em 2020 pela Barth-Haas Group. De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), a produção 
nacional é de aproximadamente 14 bilhões de litros por ano e 

representa 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB), com faturamento 
de R$ 100 bilhões/ano e geração de 2,7 milhões de empregos.
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Fonte: Jornal da USP, Agência Fapesp e EBC
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SEJA AEAARP
Associados que 
apresentarem colegas 
de profissão também 
terão benefícios

CAMPANHA

AAssociação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto 
(AEAARP) lança em março a campanha Seja AEAARP. “É um convite para 
que profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia, geociências 

e áreas afins conheçam e usufruam de nossa entidade”, afirma o engenheiro 
Giulio Prado, presidente da Associação.

Fundada em 1948, a AEAARP é conectada às transformações sociais 
e comportamentais das últimas sete décadas. Começou com um grupo de 
colegas de profissão que se reunia nos canteiros de obras e hoje é uma das 
mais influentes entidades de classe dessa categoria no país, compartilhando 
serviços e conhecimento.

Associados são membros dos conselhos de classe (o CREA-Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia e o CAU-Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), a entidade é representada nos principais conselhos consultivos 
do município, como os de urbanismo e moradia, e mantém intenso diálogo 
institucional e técnico com os poderes públicos e organizações parceiras.

A CAMPANHA
Os profissionais habilitados pelo CREA-SP e pelo CAU 
que se associarem até julho de 2022, terão 70% de 
desconto no valor da anuidade.

Os interessados devem entrar em contato com a AEAARP 
pelo telefone 2102.1700 e no www.aeaarp.org.br.

“Nós trabalhamos para que as 
profissões que representamos sejam 
reconhecidas em sua essência; isto é, 
que a população valorize profissionais 
de engenharia, arquitetura e agronomia 
e compreenda que esse conhecimento 
técnico promove segurança em casa, na 
rua, no condomínio etc..”, afirma Giulio.

Ele ressalta que a Associação é 
um ambiente rico para a promoção de 
networking e difusão de conhecimen-
to, além de manter convênios em con-
dições vantajosas com instituições de 
ensino superior e serviços de saúde.

“O maior valor de 
nossa entidade é o 
relacionamento, que 
está na essência 
das necessidades 
do profissional 
contemporâneo”.
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Tecnologia desenvolvida por startup é inspirada no modelo 
de mapeamento utilizado pela indústria petrolífera

Algoritmos e sensores 
ajudam a mapear o 
solo e otimizam a 

produção agrícola
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Tecnologia desenvolvida por startup apoiada pelo PIPE-FAPESP foi inspirada no modelo de mapeamento de solos utilizado pela indústria petrolífera

AGRONOMIA
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“Em campo, basta trafegar sobre a área com 
um veículo equipado de um sensor proximal 

de condutividade elétrica, que passa a 
menos de um metro de distância do solo. 

Os pulsos que retornam do solo são medidos 
e sua intensidade tem relação direta com 

o tipo de solo: proporção de argila, 
compactação, presença de pedras e assim por 

diante” , diz Franco. 

O manejo adequado da aplicação de adubo e outros insumos nas lavou-
ras – essencial para garantir a sustentabilidade econômica e ambiental 
na produção agrícola – depende do mapeamento preciso do solo em 

áreas de plantações. Os métodos convencionais à disposição para esse tipo 
de avaliação, porém, são onerosos e têm precisão limitada. Para contornar o 
problema, a startup Cropman, sediada em Campinas, desenvolveu uma meto-
dologia inovadora para diagnóstico de solos com alta precisão e custo reduzido.

Com apoio do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), 
da FAPESP, pesquisadores da empresa desenvolveram a plataforma tecnoló-
gica Smart Sampling, baseada no uso de múltiplos sensores em campo, com 
automação no fluxo de informações e mineração de dados a partir da aplicação 
de um algoritmo inovador.

Os algoritmos produzem mapeamentos de zonas permanentes de manejo e 
de compactação de solos, que permitem ao agricultor o uso racional de insumos 
e o preparo de solos a profundidade variável, assegurando economia, eficiência, 
produtividade e sustentabilidade nas práticas agrícolas.

De acordo com Henrique Coutinho Junqueira Franco, pesquisador respon-
sável pelo projeto, atualmente um dos fatores limitantes para o mapeamento 
preciso dos solos é a quantidade de amostras necessárias. Para obter o mape-
amento adequado dos atributos físicos e químicos do solo é necessário realizar 
uma amostragem densa na área.

“Na agricultura de precisão clássica, o método consiste em desenhar sobre 
o mapa da fazenda uma grade amostral densa, realizando coletas de amostras 
de solo a cada 100 metros, a fim de obter uma amostra para cada hectare. Em 
grandes áreas, essa amostragem tão densa é trabalhosa e eleva muito os custos, 
sem precisão adequada. Eventualmente isso torna o mapeamento impraticável 
tanto física quanto economicamente”, explica Franco.

Com inspiração no modelo de mapeamento de solos utilizado pela indústria 
petrolífera, o pacote tecnológico Smart Sampling permite obter uma amostragem 
inteligente, orientada por atributos do solo que são obtidos a partir de infor-
mações de sensores de condutividade elétrica. Mesmo com um número muito 
menor de amostras, o mapeamento é mais eficiente e completo.
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AGRONOMIA

O método permite mapear a va-
riabilidade das condições do solo, 
otimizando o gerenciamento e a to-
mada de decisão do produtor quanto 
aos insumos necessários para cada 
área da plantação. Como os atributos 
do solo são coletados em diversas 
profundidades, segundo Franco, é 
possível identificar detalhadamente as 
condições de compactação do solo.

“Conseguimos ver a variabilidade 
do solo que o olho não vê – e que expli-
ca por que, em uma mesma área, uma 
colheitadeira pode obter 124 toneladas 
de cana em uma parte e apenas uma 
tonelada em outra”, relata.

De acordo com o pesquisador, 
com as informações de altimetria e 
de amostras de solo coletadas em 
locais estratégicos, o Smart Sampling 
permite gerar zonas permanentes de 
manejo para diversos usos agrícolas e 
para qualquer cultura, reduzindo cus-
tos no uso de insumos e aumentando 
a produtividade. Para isso, o imenso 
número de dados obtidos pelos sen-
soriamentos é processado por algo-
ritmos desenvolvidos pela Cropman, 
entregando substancial eficiência no 
diagnóstico de solos agrícolas.

“Usamos vários sensores para 
avaliar a produção, mas o nosso dife-
rencial – e a verdadeira inovação – está 
relacionado à aplicação do algoritmo. 
O segredo do serviço que prestamos 
consiste em saber o que fazer com 
os dados que coletamos”, diz Franco.

Menos amostras, mais precisão
Segundo Franco, o desenvolvimento do algoritmo foi baseado nos softwares 

utilizados pela indústria do petróleo para definir a localização da perfuração de 
poços a partir da obtenção de informações sísmicas do solo obtidas por sensores.

“Nessa indústria, não se sai perfurando às cegas, é preciso ser altamente 
assertivo. Assim, eles alimentam algoritmos com dados qualitativos e quanti-
tativos nas áreas onde estudos de prospecção indicaram alta probabilidade de 
petróleo. Pensando nisso, nos ocorreu a ideia de criar um algoritmo que fosse 
alimentado com coordenadas e dados do solo das propriedades agrícolas, a 
fim de gerir informações para tomada de decisão do produtor”, explica.

Na fase conceitual do desenvolvimento do algoritmo, os pesquisadores já 
conseguiam produzir mapas tão bons como os que são feitos a partir de uma 
grade amostral densa, com coletas a cada 25 metros – mas com um número 
de amostras dez vezes menor. “O algoritmo era alimentado pelos dados de 
variabilidade elétrica e nos dizia onde coletar as amostras para fazer um mapa 
muito qualificado. Com isso, era preciso coletar muito menos”, afirma Franco.

No projeto PIPE fase 2, os pesquisadores decidiram escalonar a tecnologia 
e reunir tudo em uma única plataforma de gestão de dados. Dessa forma, surgiu 
o Smart Sampling, que possibilitou uma evolução das grades amostrais para o 
estabelecimento de zonas de manejo precisamente determinadas.

“Depois de passar o sensor e rodar o 
algoritmo, rapidamente tínhamos os pontos 

precisos onde fazer a coleta no dia 
seguinte. Essas amostras eram analisadas 

no laboratório. A partir da mineração 
dos dados obtidos, criamos polígonos 
com a característica de cada porção – 
que pode receber os insumos certos na 

quantidade necessária. Ninguém fazia isso 
e percebemos que tínhamos uma inovação 

nas mãos. Embutimos no PIPE essa ideia de 
criar as zonas de manejo e intensificamos 

o processo de automação”, explica Franco. 
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“Pode se tornar um case de sucesso. É 
difícil ganhar escala, mas nós temos 
conseguido focar no aprimoramento dos 

nossos processos e eles nos ajudam com o 
acesso ao mercado”, avalia Franco. 

“Eles viram o funcionamento do 
software da Cropman combinado ao 

hardware austríaco e perceberam que 
nosso processamento potencializava o 
sensor da Geoprospector. Eles ficaram 

impressionados e começamos a discutir uma 
parceria” , diz Franco. 

A pandemia atrasou um pouco a aproximação, mas na metade de 2021 as 
empresas assinaram um contrato de acordo comercial. “A parceria é assim: a 
CNH nos traz mercado, via concessionários – que chegam a uma centena no 
Brasil e na América Latina –, nós operamos o hardware deles e nossos softwares 
com os clientes das concessionárias”, detalha o pesquisador.

Segundo ele, a parceria rendeu o Programa Agxtend Brasil, lançado em 
outubro, que também envolve a Case IH e a New Holland Agriculture, duas 
fabricantes de maquinário agrícola do grupo CNH Industrial.

Com a parceria, o hardware, que é o principal insumo utilizado nos mape-
amentos, é cedido para a Cropman sem custos – algo fundamental para que 
a empresa ganhe escala. A Cropman paga uma taxa por hectare mapeado 
aos parceiros, pelo uso do sensor, e se beneficia pelo acesso ao mercado via 
concessionários CNH. Sem essa parceria, a empresa levaria muito mais tempo 
para entrar no mercado.

Fonte: Agência Fapesp

Parceria multinacional
Em 2019, Franco visitou a Áustria para conhecer a Geoprospector, empresa 

que desenvolve um sensor de indução eletromagnética que seria utilizado pela 
empresa brasileira. Essa parceria acabou aproximando a Cropman da multina-
cional italiana CNH Industrial, que detém parte da empresa austríaca. Em 2020, 
ainda antes da pandemia de COVID-19, a Cropman fez uma aproximação com 
a CNH Industrial, que estava lançando no Brasil o Agxtend, uma plataforma 
inovadora de soluções para a agricultura digital.

Segundo Franco, os representantes da multinacional italiana ficaram impres-
sionados com o pacote tecnológico desenvolvido pela Cropman – e em especial 
com o que o algoritmo da empresa brasileira era capaz de fazer com os dados.
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O Museu de Geociências da USP volta a receber turmas escolares para visitas monitora-
das a partir de março. Localizado no campus Cidade Universitária, no bairro Butantã, 
em São Paulo, o museu é dedicado ao aprendizado de assuntos como a geologia, a 

mineralogia e a paleontologia. Os passeios com mais de 10 pessoas podem ser mediados 
por monitores, que explicam conceitos científicos a partir do acervo, e devem ser agendados 
previamente no site da instituição.

No momento do agendamento, é possível solicitar aos monitores que algum tema dentro 
das áreas de Geografia, Geologia e Astronomia seja abordado. O limite máximo de visitantes 
por horário é de 80 pessoas. As visitas individuais ou de grupos com menos de 10 pessoas não 
serão mediadas e não precisam ser agendadas.

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

DESTINO

DE GEOCIÊNCIAS
Visitas podem ser monitoradas

USP
REABRE MUSEU 

Réplica de fóssil em exposição no jardim do Museu de Geociências da USP
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Além disso, é possível conhecer 
a exposição temporária Areias, 
onde se aprende como os 
grãos de areia podem fornecer 
informações científicas sobre 
a história de uma região 
por meio de experiências 
táteis. Nessa exposição, 
serão disponibilizadas luvas 
individuais aos participantes.
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O que as 
areias nos 

contam sobre 
um lugar?

O passeio dura, em média, 1 hora e 30 minutos e é monitorado por estudantes de 
diversos cursos de áreas como Geofísica, Geologia, Geografia e Licenciatura em Geoci-
ências e Educação Ambiental.

Peças do acervo do Museu de Geociências da USP: à esquerda, Fluorita; à direita, fóssil de 
Tupandactylus, único fóssil completo desta espécie já encontrado no mundo 

Acervo
Com um espaço expositivo de 450 m², o Museu de Goeciências conta com uma expo-

sição permanente com cerca de 5000 amostras de minerais, minérios, gemas e meteoritos. 
Entre esses, destaca-se o meteorito de Itapuranga, o terceiro maior do Brasil.

A instituição também possui uma grande coleção de fósseis disponível ao público, 
destacando-se a exposição temporária Fósseis do Araripe, um conjunto de fósseis em 
excelente estado de preservação, com exemplares de dezenas de espécies de plantas, 
insetos, camarões, escorpiões, aranhas, moluscos, peixes, tartarugas, crocodilianos, la-
gartos, pterossauros e aves, que habitavam o Brasil de 120 a 100 milhões de anos atrás.

Fonte: FSC Brasil

Agendamentos: devem ser feitos via telefone, pelos números 
(11)3091-3952 e (11) 3091-4670, ou no site museu.igc.usp.br.
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Da esquerda para direita: areia de Vìk, na Islândia; Ilha Saona, na 
República Dominicana; e praia da Armação, litoral do Rio de Janeiro

+ Mais
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PODCAST

Criado em 2008, em parceria 
com a França, o Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos 
(PROSUB) objetiva a produção de 
quatro submarinos convencionais 
e do primeiro submarino brasileiro 
com propulsão nuclear.

O  pape l  dos  f ranceses  no 
projeto é o de transferência de 
c o n h e c i m e n t o  d a  t e c n o l o g i a 
para construir o submarino. De-
senvolver o reator e todo aparato 
para  a  propu lsão por  energ ia 
nuclear é responsabil idade dos 
brasileiros.

O projeto contempla também 
a construção de um complexo de 
infraestrutura industrial e de apoio 
à operação dos submarinos com 
estaleiros, base naval e a Unida-
de de Fabricação de Estruturas 
Metálicas (UFEM) no município de 
Itaguaí (RJ).

OS SUBMARINOS 
BRASILEIROS E 
O ENGENHEIRO 
RIBEIRÃO-PRETANO
Desde 2012 a Marinha do Brasil investe na construção 
de um submarino com propulsão nuclear; engenheiro de 
Ribeirão Preto trabalhou em uma das fases do projeto

HISTÓRIA
O primeiro desenho de um submarino 
data de 1578. O matemático 
inglês William Bourne é o autor 
desse projeto, basicamente um 
barco submersível. De acordo 
com o artigo de Eudes de Almeida 
Pereira, disponível na biblioteca 
pública da Marinha do Brasil, 
as características fundamentais 
dos submarinos modernos foram 
definidas no começo do século 
XX. Foi também quando o Brasil 
investiu na aquisição dos 
primeiros três submersíveis 
da Marinha de um estaleiro 
italiano – os F1, F2 e F3, que 
formaram a classe Foca. Nos 50 
anos seguintes, a tecnologia 
de construção desse tipo de 
embarcação seguiu praticamente 
inalterada, de acordo com Eudes.

Aponte o 
smartphone 

para ler o artigo 
Os primeiros 

submarinos, de 
Eudes de Almeida 

Pereira
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www.aeaarp.org.br

O engenheiro mecânico Fábio Narciso, de Ribeirão Preto, 
participou de uma das fases do PROSUB. Os técnicos traduziam 

as instruções dos franceses e procuravam equipamentos 
brasileiros semelhantes para compor o projeto. As 
diferenças das especificações dos equipamentos 
e a adaptação desses itens foram os principais 
desafios nesse trabalho. Ele conta a experiência no 
primeiro episódio de 2022 do PainelCast, disponível 

no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Amazon Music.

O primeiro submarino brasileiro construído no âmbito do programa foi o 
Riachuelo, lançado ao mar no final do ano de 2018. Trata-se de um modelo 
convencional, isto é, que usa diesel como combustível e não tem a mesma 
autonomia do modelo nuclear. A renovação da geração de energia de um 
equipamento como esse acontece a cada 15 anos; isto é, a autonomia é pra-
ticamente ilimitada. 

Além deste, existem também o 
Humaitá, o Tonelero e o Angostura – 
esses dois últimos ainda em fase de 
construção e o primeiro já lançado 
ao mar. 
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ENCONTRO

A oitava etapa do Colégio Regional de Ins-
petores do Crea-SP realizada em Ribeirão 
Preto capacitou mais de 200 profissionais 
da área tecnológica no conceito de ‘ci-
dades inteligentes’. O evento tratou o 
assunto por meio de treinamentos teóricos 
e práticos que, ao fim, levantaram diagnós-
ticos sobre os principais desafios de cada 
município da região. Ainda no encontro, 
foi apresentado o balanço da força-tarefa 

Crea-SP reúne 
inspetores e anuncia 
meta para 2022

O conceito 
de Cidades 
Inteligentes foi 
tema de palestra

encontro
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de fiscalização de 2021, que al-
cançou mais de 291 mil ações em 
todo estado de São Paulo.
De acordo com o presidente do 
Crea-SP, engenheiro Vinicius 
Marchese, o treinamento promo-
vido pelo Conselho tem como foco 
estimular os profissionais a cria-
rem projetos que visem melhorias 
efetivas nos municípios, bem como 
reforçar o debate entre os parti-
cipantes, para que todos estejam 
capacitados a planejar o futuro 
a partir deste conceito inovador.
“Todos os problemas da cidade 
estão ligados à engenharia. E por 
isso que chegou a hora de nós, 
profissionais, exercermos nossa 
competência de debater e propor 
soluções técnicas. Nesse contex-
to, vamos auxiliá-los a pensar em 
cidades mais inteligentes. E, a 
partir destas iniciativas, fazer 
com que a população seja bene-
ficiada com bons projetos feitos 
por bons profissionais”, desta-
cou Marchese, durante a noite de 
abertura do evento.

400 mil ações em 2022
Inspetores da região também ti-
veram a oportunidade de conferir 
o balanço geral de fiscalização 
do Crea-SP na região de Ribei-
rão Preto, composta por 58 mu-
nicípios. Conforme os números, 
foram realizadas 21.422 ações 
fiscalizatórias: 639 na área de 
Engenharia Química, 214 em Geo-
logia e Engenharia de Minas, 178 
em Engenharia de Agrimensura e 
103 na Engenharia de Segurança 
do Trabalho.
Além disso, dados gerais de todo 
o Estado também foram apresenta-
dos aos profissionais e convidados 
do evento. Até o final de 2021, 
foram feitas 291.534 ações de fis-
calização, número que ultrapassa 
a meta de 200 mil estabelecida no 
início do mesmo ano.

“Os 
inspetores 
são os 

multiplica-
dores. 
“ “

“Esse resultado 
destacou o período 

como sendo o que mais 
realizou operações 
de fiscalização na 

história do Conselho. 
E isso só foi possível 

graças ao uso das 
tecnologias para 

apoio às atividades, 
sem contar na adoção 
deste modelo em todo 
o Estado. E com estes 
resultados, decidimos 
ousar e colocar como 
meta termos 400 mil 
ações até dezembro 

deste ano”, frisou Vinícius.
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NA AEAARP

Depois da abertura do evento, os 
engenheiros Giulio Prado, presidente da 
AEAARP, e Vinícius Marchese, presidente 
do CREA-SP, receberam inspetores em um 

happy hour na sede da Associação.

‘Cidades Inteligentes’
Conduzido pela doutora em Engenharia e Pla-
nejamentos Urbanos, Eng. Iara Negreiros, o 
Colégio de Inspetores apresentou metodologias 
inovadoras a partir de oficinas interativas 
com referências internacionais do conceito 
de cidades inteligentes, como Medellín, na 
Colômbia, que em poucos anos mudou a imagem 
de cidade mais perigosa para a mais inova-
dora do mundo.
Com isso, por meio das análises específicas 
de big dates dos municípios com enfoque nos 
pilares da gestão pública (iluminação, sanea-

mento básico, mobilidade e conectividade), os 
participantes puderam mensurar quais inicia-
tivas seriam mais relevantes aos cidadãos da 
região. O Gerente Regional da 3ª Região, Eng. 
Araken Mutran, avalia como positivo o en-
contro entre os profissionais. “Os inspetores 
são os multiplicadores de suas regiões. Isso 
porque, a partir dessa formação de cidades 
inteligentes, é possível estimular os profis-
sionais a se informarem mais sobre o assunto 
para promover iniciativas que vão beneficiar 
não só outros profissionais, mas também todos 
os moradores da região”, finalizou.
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RESOLUÇÃO 
Nº 1.134, 

DE 29 DE OUTUBRO DE 2021 (continuação)

Aprova os princípios, as diretrizes e os 
procedimentos para a supervisão e a gestão 
da fiscalização do exercício e da atividade 
profissional do Sistema Confea/Crea, e dá 

outras providências.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO E DO MONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO

Art. 13. A fiscalização do Sistema Confea/Crea será supervisio-
nada de forma articulada pelo Confea e pelos Creas a partir do 

monitoramento de metas e da avaliação de resultados em âmbito 
nacional e regional, respectivamente, com base nos indicadores 

estabelecidos.

Art. 14. O monitoramento operacional da fiscalização dos 
Creas, em consonância com as metas nacionais de fiscalização 
do Sistema Confea/Crea, será realizado pela unidade organi-

zacional do Confea responsável pela supervisão dos processos 
finalísticos com objetivo de acompanhar a execução das metas 
e consolidar os resultados da fiscalização obtidos em âmbito 
nacional e regional.

§ 1º Os resultados da fiscalização do Sistema Confea/Crea serão 
medidos por meio do ciclo de avaliação e submetidos à apreciação 

do órgão instituído para definir e acompanhar as metas nacionais 
de fiscalização do Sistema Confea/Crea.

§ 2º O ciclo de avaliação considerará os resultados da fiscalização 
relativos ao período de janeiro a abril de cada exercício, sendo os demais 

subsequentes a este.

§ 3º Os resultados do ciclo de avaliação de cada Regional deverão ser dispo-
nibilizados ao Confea em até 30 (trinta) dias após o seu encerramento.

§ 4º A unidade organizacional do Confea responsável pela supervisão dos pro-
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mente elaborado em função de eventos tradicionais ou 
programados no município, parcerias formalizadas ou 
demanda específica das câmaras especializadas;

V - Fiscalização Coordenada – FIC, voltada à fiscalização 
coordenada entre Creas para verificação da regularidade 
do exercício e da atividade de profissionais e empresas 
em mais de uma circunscrição a partir de programação 
preestabelecida ou de relatórios extraídos do cadastro 
nacional, e para acompanhamento de obra, serviço ou 
empreendimento em decorrência de parceria nacional 
com órgãos da administração pública, entre outras;

VI - Fiscalização de Obras Públicas - FOP, voltada à 
fiscalização de obras públicas e licitações identificadas 
na circunscrição para acompanhamento da execução 
da obra, verificação da regularidade de empresas e de 
profissionais contratados, diretamente e terceirizados, 
antes do início da atividade, e verificação das ARTs 
das atividades técnicas contratadas e da fiscalização 
da obra pelo órgão contratante, realizada de ofício ou 
decorrente de parceria formalizada com o Tribunal de 
Contas do Estado ou do Município ou outros órgãos da 
administração pública;

VII - Fiscalização de Órgão Público - FIPUB, voltada à 
ação de relacionamento institucional com órgão da ad-
ministração pública que contrata obras públicas, fiscaliza 
ou desenvolve atividades técnicas, visando formalizar 
parceria para regularização de quadro técnico, registro 
de ART de cargo ou função e de obra ou serviço, e 
compartilhamento de informações;

VIII - Fiscalização de Acessibilidade – FIA, voltada à 
verificação, solicitada ou de ofício, da existência na ART 
da declaração do profissional acerca do cumprimento 
da Norma Brasileira ABNT NBR 9050:2004, visando 
subsidiar atuação do Ministério Público, de outro órgão 
da administração pública ou de organização da socie-
dade civil; e

IX - Fiscalização de Sinistros - FISIN, voltada à fiscali-
zação, solicitada ou de ofício, de sinistro que envolva 
atividades das profissões inseridas no Sistema Confea/
Crea para constatar a participação de profissional ou de 
empresa habilitada no Crea, visando subsidiar atuação 
da Polícia Civil, do Ministério Público ou de outro órgão 
da administração pública.

Parágrafo único. O planejamento e a execução das 
ações de fiscalização deverão ser apoiados por análises 
dos dados de profissionais, empresas e ARTs constantes 
dos cadastros regional e nacional com objetivo de ampliar 

cessos finalísticos deverá consolidar os resultados da 
fiscalização e encaminhar ao órgão instituído para definir 
e acompanhar as metas nacionais de fiscalização do 
Sistema Confea/Crea, em até 30 (trinta) dias após o seu 
recebimento.

Art. 15. O Confea divulgará os resultados da fiscalização 
como forma de valorizar e dar publicidade às ações fina-
lísticas do Sistema Confea/Crea.

Art. 16. A ação de fiscalização ou de averiguação cons-
tatará de acordo com a legislação profissional aplicável, 
conforme o caso, a regularidade dos seguintes aspectos 
no desenvolvimento de atividades das profissões inseridas 
no Sistema Confea/Crea:

I - realização de atividade técnica;

II - participação de profissional habilitado;

III - participação de empresa habilitada;

IV - registro da responsabilidade técnica; e

V - conduta de profissional habilitado.

§ 1º As ações de fiscalização e de averiguação deverão 
ser formalizadas por meio de relatório de fiscalização.

§ 2º Identificada irregularidade no desenvolvimento das 
atividades das profissões inseridas no Sistema Confea/
Crea, o relatório de fiscalização deverá contemplar os 
elementos necessários à caracterização da conduta 
infratora, conforme disposto em resolução específica, 
instruindo o processo administrativo correspondente.

Art. 17. Constituem modalidades de ações de fiscali-
zação:

I - Fiscalização Rotineira, voltada à verificação sistemá-
tica e preventiva do exercício e das atividades profissio-
nais a partir do planejamento anual ou de programação 
preestabelecida;

II - Fiscalização Intensiva, voltada à verificação direcio-
nada e temporária de determinado setor econômico, 
empreendimento ou atividade técnica, mediante a 
mobilização de diversos meios que se articulam para o 
alcance de metas específicas;

III - Fiscalização de Empreendimentos em Funcionamen-
to - FEF, voltada à fiscalização programada a partir de 
informações previamente cadastradas acerca da periodi-
cidade e das características das atividades relacionadas 
aos serviços executados e do quadro técnico das em-
presas vinculadas a empreendimento em funcionamento;

IV - Fiscalização Preventiva Integrada - FPI, voltada à 
fiscalização programada a partir de cronograma previa-



A
E
A
A
R
P

26

sua eficiência e efetividade, contemplando a verificação, 
preliminar e integrada em uma ou mais circunscrições, da 
responsabilidade técnica pela execução de obras e serviços 
e pelo desempenho de atividades técnicas nas áreas das 
profissões inseridas no Sistema Confea/Crea.

Art. 18. O acompanhamento da execução das metas e do 
cumprimento dos objetivos do plano anual de fiscalização 
será realizado pela unidade organizacional responsável 
pela fiscalização do Crea, que consolidará as informa-
ções, métricas e indicadores decorrentes das atividades 
de fiscalização realizadas em relatório de monitoramento.

§ 1º Os resultados da fiscalização do Crea serão subme-
tidos ao final de cada ciclo avaliativo à apreciação das 
câmaras especializadas.

§ 2º As informações, métricas e indicadores decor-
rentes das atividades de fiscalização do Crea serão 
eletronicamente consolidadas ao Cadastro Nacional de 
Fiscalização.

Art. 19. O monitoramento da execução das metas pla-
nejadas tem como objetivo avaliar sua performance para 
gerenciá-las de forma adequada, visando ao cumprimento 
do plano anual de fiscalização.

Art. 20. O Crea deverá divulgar os resultados da fiscali-
zação como forma de valorizar e dar publicidade às ações 
finalísticas do Regional.

CAPÍTULO IV
DO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL PARA 
POTENCIALIZAR A FISCALIZAÇÃO

Art. 21. O Confea e os Creas deverão estreitar o relacio-
namento com órgãos da administração pública municipal, 
estadual e federal, entidades de classe e outras organiza-
ções da sociedade civil com objetivo de potencializar a 
atuação da fiscalização.

Parágrafo único. Quando houver a formalização de par-
cerias, por meio de acordos de cooperação técnica, con-
vênios ou outros instrumentos, estes terão como objetivos:

I – o compartilhamento de informações de caráter es-
tratégico;

II – a realização conjunta de ações em regime de mútua 
cooperação; ou

III – a execução de ações coordenadas de fiscalização.

Art. 22. Para conferir efetividade às parcerias firmadas, o 
Confea e os Creas deverão, em âmbito nacional e regional, 

respectivamente, adotar as seguintes medidas:

I – uniformizar os procedimentos para formalização e 
operacionalização de parcerias; e

II – disponibilizar repositório com os instrumentos de 
parceria firmados, no Cadastro Nacional de Fiscalização.

CAPÍTULO V
DA UNIFORMIDADE DE PROCEDIMENTOS

Art. 23. Para promover a uniformidade de procedimentos 
da fiscalização do Sistema Confea/Crea, o Confea deverá 
elaborar modelos de relatórios e de outros instrumentos 
para formalizar as atividades fiscalizatórias.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24. O Confea deverá regulamentar os procedimentos 
para o planejamento da fiscalização no Sistema Confea/
Crea, bem como para o estabelecimento dos indicadores 
de desempenho, até a entrada em vigor desta Resolução.

Art. 25. O Confea e os Creas terão o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias após a entrada em vigor desta Resolução para 
implantar a gestão estratégica da fiscalização do Sistema 
Confea/Crea e adequar os processos administrativos ne-
cessários à implantação dos procedimentos de supervisão 
e de gestão da fiscalização do Sistema Confea/Crea.

Art. 26. Aplica-se à unidade organizacional responsável 
pela supervisão dos processos finalísticos o disposto no 
art. 177 da Resolução nº 1.015, de 30 de junho de 2006, 
que aprova o Regimento do Confea.

Art. 27. O Confea implantará o Cadastro Nacional de 
Fiscalização, inclusive com dados georreferenciados, em 
até 3 (três) anos após a publicação da presente resolução 
com o objetivo de consolidar eletronicamente dados de-
correntes da supervisão e gestão da fiscalização do Sis-
tema Confea/Crea e disponibilizar serviços para viabilizar 
o monitoramento e a avaliação dos resultados em âmbito 
regional e nacional.

Art. 28. O primeiro ciclo de planejamento da fiscalização 
para o Sistema Confea/Crea terá duração de 2 (dois) anos.

Art. 29. Esta resolução entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após a data de sua publicação.

Art. 30. Revoga-se a Decisão Normativa nº 95, de 24 de 
agosto de 2012.

Brasília, 29 de outubro de 2021
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