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DELIBERAÇÃO N' 019/2018 - CEF - CAU/BR

ASSUNTO

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO -- CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília-DF:
na sede do CAU/BR, nos dias 08 e 09 de março de 2018, no uso das competências que Ihe conferem o
art. 99 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Resolução CAU-BR n.' 21, de 5 de abril de 2012, que dispõe sobre as atividades e
atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá outras providências;

Considerando a Resolução MEC-CNE-CES n.' 2, de 1 7/06/20 10, que institui as diretrizes curriculares
nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo;

Considerando a Deliberação n.' 19/2017 CEP-CAU/BR, acerca de atribuição de Arquiteto e Urbanista
para a o exercício da atividade: Con/ralação de e/arrasa /zaóí/í/ada em regime de execução por
empreitada integral, do tipo Menor Preço Global, pal'a CONTRATAÇÃO DE.EMPRESA HABILITADA
PARA COLETE, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES;
COLETE, TRANSPORTE E DESTINAÇÀO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS RECICLÁVEIS WÃO INDUSTNÀIS), E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHÀNA PÁRA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE AMPLIAÇÃO E OPERAÇÃO DO
A TARRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO[...];

Considerando que a solicitante informa sucessão de diferentes, embora correlatas, atividades de natureza
técnica a serem desempenhadas por profissional habilitado na área de resíduos sólidos e atribuição
profissional específica da Engenharia Sanitária;

Considerando o Relatório e voto do Conselheiro Juliano Pamplona Ximenes Pontes

DELIBERA

1 -- Que embora haja claras interfaces técnico-científicas entre as Engenharias e a Arquitetura e
Urbanismo, e que a atuação profissional do Arquiteto e Urbanista contempla avaliação, prometo e
execução de obra civil relativa aos resíduos sólidos, não se encontra amparo nas Diretrizes Curriculares
e normativos vigentes que gerem atribuições para as atividades referentes à operação de sistema de
cometa, transporte e disposição final de resíduos sólidos, nos termos da solicitação em apreço;

2 -- Que as interfaces apontadas habilitam o profissional de Arquitetura e Urbanismo a compor equipes
interdisciplinares, porém, sem atribuição para anotar responsabilidade técnica sobre a matéria na
questão dos resíduos sólidos urbanos, com a abrangência solicitada;

3 Encaminhar esta Deliberação para a Secretaria Geral da Mesa SGM-CAU/BR para restituição a
Comissão de Exercício Profissional CEP-CAU/BR para as providências cabíveis, solicitando que o
demandante seja informado da habilitação competente ao tema conforme legislação em vigor.

Brasília -- DF, 09 março dA2018

HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LAMA
Coordenador em exercício
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RELATORIO E VOTO

Da demanda

Trata de demanda da empresa Ecovale Tratamento de Resíduos Urbanos acerca de licitação sobre
contratação de empresa para roleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares,
colega, transporte e destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos recicláveis, não-industriais,
e contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de obras de ampliação de aterro
sanitário. A empresa requisita, dentre outros pontos, a avaliação do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo sobre a atribuição profissional de graduados em Arquitetura e Urbanismo para atender ao
requisito do referido processo ]icitatório.

Andrejean Senn, Assistente de Vendas da empresa Ecovale Tratamento de Resíduos Urbanos, solicita
ava[iação acerca do p]eito re]atado pe]o texto de licitação a seguir:

Contratação de empresa habilitada em regime de execução por empreitada integral, do tipo Menor Preço
Global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA COLETA, TRANSPORTE E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES; COLETA, TRANSPORTE E
DESTmAÇÃO AMBmNTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SóLiDOS RECICLÁVEIS
(NÃO INDUSTRIAIS), E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE AMPLIAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO
SANITÁR[O DO MUN[CÍP[O [...] (co?lÚorme e-maí/ do Safar Comem"cía/ da e/npresa .Ecova/e, página
3, anexada ao processo CA U-BR n.' 447386/2016).

Deste modo, a solicitante se manifesta sobre a atribuição de proülssionais de Arquitetura e Urbanismo
para atender aos requisitos textualmente descritos em edital. A demanda foi encaminhada ao CAU-SC,
com indicação de encaminhamento ao CAU-BR, comissões relativas ao exercício profissional e ensino e
formação. O processo registra dez eventos de tramitação, desde 22/1 1/201 6 até 09/08/2017.

Dos fundamentos

Considerando a Resolução MEC-CNE-CES n.' 2, de 17/06/2010, que fns/frui as dure/rezes cz/rricz{/ares
nacionais do curso de gz"aduação em .drquífefzlra e Urbanismo, há pontos de interseção temática com o
Saneamento Ambiental, como segue:

$ 2' O curso deverá estabelecer ações pedagógicas visando ao
desenvolvimento de condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social
e terá por princípios:
1 - a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a;
qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade;

111 - o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente
natural e construído;
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Art. 5' O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:

VI - o domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento
urbano e regional, urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão dos
sistemas de infraestrutura e de trânsito, necessários para a concepção de
estudos, análises e planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e
regional;
[BRASIL, República Federativa; Ministério da Educação; Conselho Nacional
de Educação; Câmara de Educação Superior. Resolução n.' 2, de 17 de junho
de 2010. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação
em Arquitetura e Urbanismo, alterando dispositivos da Resolução CNE/CES
n' 6/2006. 5 f. Brasília-DF: MEC, 2010. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option:com.docman&view=download&
alias=565 1 -rces002-1 0&category.sl ug:J unha-201 0-pdf&ltemid=301 92 >
Acesso em: 20 fev. 2018.]

Outro aporte relativo ao tema em análise pode ser fornecido pela Resolução CAU-BR n.' 21, de 5 de
abril de 201 2, que "Z)impõe sopre as czfívídades e arríbuíções pr(Z/iss/anais do a/"qtfífefo e z/rbanisfa e dá
outras provfdêncías ". Conforme o texto da referida Resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil, no que tange à solicitação em discussão:

Art. I' Os arquitetos e urbanistas constituem categoria uniprofissional, de
formação generalista, sujeitos a registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo da Unidade da Federação (CAU/UF) do local do seu domicílio,
cujas atividades, atribuições e campos de atuação previstos na Lei n' 12.378,
de 2010, são disciplinados pela presente Resolução.

Art. 2' As atribuições profissionais do arquiteto e urbanista a que se refere o
artigo anterior são as seguintes: 1 - supervisão, coordenação, gestão e
orientação técnica; ll - colega de dados, estudo, planejamento, projeto e
especificação; 111 - estudo de viabilidade técnica e ambiental; IV
assistência técnica, assessoria e consultoria; V - direção de obras e de serviço
técnico; VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer
técnico, auditoria e arbitragem; Vll - desempenho de cargo e função técnica;
Vll - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; Vlll -
desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração
e controle de qualidade; IX - elaboração de orçamento; X - produção e
divulgação técnica especializada; e XI - execução, fiscalização e condução de
obra, instalação e serviço técnico.

Parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo aplicam-se aos
seguintes campos de atuação:
1 - de Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;

V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial,
planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional
fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e
ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural,
acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo,
loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento

]

]
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urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, inventário urbano e
regional, assentamentos humanos e requali6lcação em áreas urbanas e rurais;
VI - de Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos
topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de
urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e
análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;

XI - do Meio Ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais,
licenciamento ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e
desenvolvimento sustentável.

Art. 3' Para fins de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), definido em

Resolução própria do CAU/BR, as atribuições profissionais dos arquitetos e
urbanistas serão representadas no Sistema de Informação e Comunicação do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) através das seguintes
atividades:

1 . PROJETO

1.9. INSTALAÇÕES E EQUWAMENTOS REFERENTES AO
URBANISMO 1.9.1. Prometo de movimentação de terra, drenagem e
pavimentação; 1.9.2. Prometo de sistema de iluminação pública; 1.9.3. Prometo
de comunicação visual urbanística; 1 .9.4. Prometo de sinalização viária; 1.9.5.
Projeto de sistema de cometa de resíduos sólidos;

2. EXECUÇÃO

2.8. INSTALAÇÕES E EQUmAMKNTOS REFERENTES AO
URBANISMO

2.8.5. Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos;

3. GESTÃO

3.4. GERENCIAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO; 3.5.
ACOMPANHAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO; 3.6.
FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO;

4.2 MEIO AMBIENTE

4.2.1. Zoneamento geoambiental; 4.2.2. Diagnóstico ambiental; 4.2.3.
Relatório Ambiental Simplificado -- RAS; 4.2.4. Estudo de Impacto de
Vizinhança -- EIV; 4.2.5. Estudo de Viabilidade Ambiental EVA; 4.2.6.
Estudo de Impacto Ambiental -- Relatório de Impacto no Meio Ambiente
EIA -- RIMA; 4.2.7. Estudo de ]mpacto Ambienta] complementar EIAc;
4.2.8. Plano de monitoramento ambiental; 4.2.9. Plano de Controle Ambiental
- PCA; 4.2.10. Relatório de Controle Ambiental RCA; 4.2.11. Piano de
manejo ambiental; 4.2.12. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas --
PRAD; 4.2.13. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos -- PGRS;

7. ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO (Lei N' 7.410, de 27
de novembro de 1985) 7. 1. PLANOS

]

]

]

]

[ ]
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7.3. AVALIAÇÃO DE RISCOS 7.3.1. Riscos químicos; 7.3.2. Riscos físicos
7.3.3. Riscos biológicos; 7.3.4. Riscos ambientais; 7.3.5. Riscos ergonómicos;

[CAU-BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). Resolução
CAU/BR N' 21, de 5 de abril de 2012. Z)impõe sobre czs afívidades e
atribuições pro$ssionais do arquiteto e urbanista e dá outras providências. l
f. Brasília-DF: CAU-BR, 2012. Disponível em: <http://www.caubr.gov.br/wp-
content/uploads/2015/07/Atribuicoes.CAUBR.06.2015.WEB.pdf>. Acesso
em: 20 fev. 2018. Gregos /fossos.].

Lembramos que o objeto deste parecer é, conforme textualmente indicado pela solicitante, avaliação do
CAIJ-BR e CAU-SC acerca da capacidade técnica e aüibuição proHissiona] ]ega] de pronlssional de
Arquitetura e Urbanismo para atuação em coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos
domiciliares; transporte e destinação adequada de resíduos sólidos recicláveis não-industriais e obra
civil de ampliação de aterro sanitário. Este objeto, conforme pode ser avaliado nos trechos grifados das
regulamentações transcritas anteriormente, não está integralmente contido nas atribuições profissionais
de Arquiteto, ou Arquiteta, e IJrbanista, tampouco se encontra previsto enquanto conteúdo ou campo
disciplinar dentre as diretrizes curriculares nacionais vigentes, muco da formação acadêmica na área,
no nível da graduação universitária, que confere ao profissional a possibilidade de exercício.

Nos termos da Norma Técnica Brasileira NBR 13463/1995, emitida pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas, que trata da co/efa de resídzzos só/idos, os resíduos são divididos em c/esses
(estabelecidas, por sua vez, por Norma Técnica, a NBR 10004/2004). A co/e/a, por sua vez, envolve a
classificação do resíduo (hospitalar, domiciliar, etc.), a logística necessária (veículos, equipamentos,

rotas, volume, capacidade) e o regime gerencial ou sistemas de /rabo//zo (direto, por autarquia, por
empresa pública, terceirizado). Adicionalmente, a Norma Técnica Brasileira NBR 8419/1992, que trata
de .pro#efos de a/erros sarzffcíríos de resídz/os só/idos urbanos, estabelece que o prometo deve receber
anotação de responsabilidade técnica por.profissional habilitado no Conselho (no caso, o CREA, pela
época de publicação da Norma) e, no detalhamento do conteúdo do prometo de aterro sanitário,
estabelece que deve haver: classificação dos resíduos; definição do tipo de aterro sanitário; elaboração
de memorial descritivo; volume de operação e destinação futura do aterro; localização topográfica
justificada tecnicamente; caracterização geológica e geotécnica; sistema de drenagem definido; sistema
de impermeabilização definido; sistema de coleta de gases; sistemas técnicos de operação definidos;
sistemas técnicos de disposição final de resíduos definidos; cálculo de estabilidade e estimativa de
custos e uso futuro da âea do aterro sanitário.

Por outro lado, Resolução do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, relativa às
atribuições profissionais de Engenheiros e Engenheiras Sanitaristas (Resolução n.' 3 10, de 23 de julho
de 1986), prevê que:

Art. I' - Compete ao Engenheiro Sanitarista o desempenho das atividades OI a
1 8 do artigo I' da Resolução n' 2 1 8/73 do CONFEA, referente a:

coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo); . controle sanitário
do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental; . controle de vetores
biológicos transmissores de doenças (artrópodes e roedores de importância
para a saúde pública);

© .,'
[CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). Resolução n. 310
de 23 de julho de 1986. Discrimina as atividades do Engenheiro Sanitarista
DOU, 15 ago. 1986, seção ], p. 12.174.]
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Do parecer

Diante do exposto, considera-se necessário avaliar os aspectos referentes à Deliberação n.' 19/2017,
exarada pela Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR, em apenso ao processo em questão, e sua
solicitação textual:

Contratação de empresa habilitada em regime de execução por empreitada ivttegrat, do tipo Menor
Preço Global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITAD.A PARA COLETE, TRANSPORTE E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOM]CILIARES; COLETE, TRANSPORTE E
DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS WAO
INDUSTNAIS), E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHAmA PARA
EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DE AMPLIAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITANO DO
MUNICÍPIO [. . .]

Considerando as atribuições profissionais do Arquiteto e Urbanista; considerando as diretrizes
curriculares que regem a formação em Arquitetura e Urbanismo em nível geral e nacional; considerando
que a solicitante informa s.ucessão de diferentes, embora correlatas, atividades de natureza técnica a
serem desempenhadas por proHlssional habilitado na área de resíduos sólidos; considerando atribuição
profissional específica da Engenharia Sanitária;

VOTO

1 -- Que embora haja claras interfaces técnico-científicas entre as Engenharias, a Arquitetura e o
Urbanismo, conforme demonstrado no parecer anexo, e que a atuação profissional da Arquitetura e do
Urbanismo contemplem avaliação, prometo e execução de obra civil relativa aos resíduos sólidos, avalia-
se que o profissional de Arquitetura e Urbanismo não se encontra habilitado para o pleno exercício dos
procedimentos e atividades acima listados, referentes à atividade técnica de roleta, transporte e
disposição final de resíduos sólidos, nos termos da solicitante;

2 -- Que as interfaces apontadas habilitam o profissional de Arquitetura e Urbanismo a compor equipes
interdisciplinares, porém, sem atribuição para anotar responsabilidade técnica sobre a matéria na
questão dos resíduos sólidos urbanos, com a abrangência solicitada.

Brasília - DF, 22 de fevereiro de 20 1 8.

. p. .c:-.....- Íg#'
JULIAlqQ PALMPLONA ximENES PONTE

Conselheiro Relator
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