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Atribuições Profissionais: Processo CAU-BR n.' 617850/201 7, sobre solicitação
de esclarecimentos do CAU-RS relativa à Deliberação n.' 17/2016, que trata da
atribuição dos arquitetos e urbanistas para a atividade de projeto e execução de
-avimentação asfáltica

DELIBERAÇÃO N' 020/2018 - CEF - CAUBR

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 7/06/2010, que institui as diretrizes curriculares
nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo;

Considerando a Deliberação n.' 109/2017 CEP-CAU-BR, acerca da atribuição proÊlssional e
competência técnica para prometo e execução de pavimentação asfáltica por arquitetos e urbanistas;

Considerando que a solicitante informa sucessão de diferentes, embora correlatas, atividades de natureza
técnica a serem desempenhadas por profissiona] habilitado na área de Urbanismo e mesmo de aspectos
técnicos da pavimentação asfáltica e prometo geométrico de sistema viário;

Considerando o Relatório e Voto do Conselheiro Juliano Pamplona Ximenes Pontes

DELIBERA

l 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, projeto e
execução de obra civil relativa a pavimentação asfáltica, não se encontra amparo nas Diretrizes
Curriculares e normativos vigentes que gerem atribuições para a atividade de prometo e execução de
pavimentação asfáltica, 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 do projeto e execução de pavimentação asfáltica, com a abrangência solicitada, ressaltando-se a
incompletude da formação e a necessidade de controle tecnológico e cálculo estrutural de pavimento
como justificativa para esta afhmativa;

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 comp-
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Comissão de Ensino e foímacão

PROCESSO

INTERESSADO
Protocolo n' 617850/2017 / Deliberação n.' 109/2017 CEP-CAU/BR

CEP-CAU/BR
Parecer acerca do Processo CAU-BR n.' 617850/2017, sobre solicitação de
esclarecimentos do CAU-RS relativa à Deliberação n.' 17/2016, que trata da
atribuição dos arquitetos e urbanistas para a atividade de projeto e execução de

vimentação asfáltica

Juliano Pamplona Ximenes Ponte

ASSUNTO

RELATOR

RELATORIO E VOTO

Da demanda

Trata de demanda cujo interessado é o CAU-BR e o CAU-RS, objeto da Deliberação n.' 109/2017 CEP-
CAU-BR, acerca da atribuição profissional e competência técnica para prometo e execução de
pavimentação asfáltica por arquitetos e urbanistas.

Nos termos do Processo CAU-BR n.' 617850/2017, solicita-se "[...] esclarecimentos do CAU-RS
relativa à Deliberação n.' 17/2016, que trata da atribuição dos arquitetos e urbanistas para a atividade de
prometo e execução de pavimentação asfáltica". Questiona-se acerca da atribuição de profissionais de
Arquitetura e Urbanismo para atender aos requisitos relativos à pavimentação asfáltica, portanto, nos
termos do prometo viário e da execução de obra civil. A demanda foi apreciada em 2017 pela Comissão
de Exercício Profissional do CAU-BR.

Dos fundamentos

Considerando a Resolução MEC-CNE-CES n.' 2, de 1 7/06/2010, que ínsfí/uí as di/"e/rezes currícz{/ares
nacionais do cz/rio de g/"adz/anão em .4/"gzíí/efura 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;

Art. 5' O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar formação
proHlssional 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;
[BRASlll« República Federativa; Ministério da Educação; Conselho Nacional
de Educação; Câmara de Educação Superior. Resolução n.' 2, de 17 de junho
de 20 10. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduaçãa7

]

/
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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&
a[ias=565 1 -rces002-1 0&category.s]ug:] unho-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 2012, que "Z)íspõe sobre ai afívídades e a/ríbz/íções p/"cZ#ssíonais do argzzírero e zírZ)a/zfs/a e dci
oz{/ras proa/dêncías ". 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 unipronissional, 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, prometo 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 urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano,
inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação 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-interpretaçãos 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.

F l

.][

]

]
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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 EQUmAMENTOS REFERENTES AO
URBANISMO 1.9.1. Prometo de movimentação de terra, drenagem e
pavimentação; 1.9.2. Projeto de sistema de iluminação pública; 1.9.3.
Projeto de comunicação visual urbanística; 1.9.4. Prometo de sinalização
viária; 1.9.5. Projeto de sistema de roleta de resíduos sólidos;

2. EXECUÇÃO

2.8. INSTALAÇOES
URBANISMO
2.8.1 . Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação; 2.8.2. Execução
de sistema de iluminação pública; 2.8.3. Execução de comunicação visual
urbanística; 2.8.4. Execução de obra de sinalização viária;

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 Impacto Ambiental 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. Plano 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

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;

]

]

]
E

]

l

EQUmAMENTOS REFERENTES AO

[CAI.J-BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). Resolução
CAU/BR N' 21, de 5 de abril de 2012. Z)impõe sobre as a/fvídades e
atribuições prc$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. arenas nossos.].
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O l)epartamento Nacional de [nfraestrutura de Transportes, DN]T, estabelece que

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são agregado graúdo,
agregado miúdo, material de enchimento ./i/er e gigante asfáltico, os quais
devem satisfazer às Normas pertinentes, e às Especificações aprovadas pelo
DNIT

[DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério
dos Transportes. Norma DNIT 031/2006 ES. Pavimentos flexíveis - Concreto
asfáltico - Especificação de serviço. 14 f. Rio de Janeiro: DN]T, jun. 2006].

A avaliação, classificação e adequação consideradas sobre o pavimento asfáltico dependem de variáveis
como a porcentagem de vazios na mistura do concreto asfáltico ou equivalente; da relação
betume/vazio; da estabilidade mecânica mínima em quilogramas-força, a 75 golpes; da resistência à
tração, medida em Mega Pascal (MPa). A operação e usinagem do concreto demandam equipamentos
específicos, com controle de temperatura, frequência de giro e vibração da mistura, adição de água e
armazenamento. São estabelecidos critérios de transporte do asfalto para pavimentação em veículos
automotivos de grande porte, como caminhões basculantes. São detemlinadas indicações gerais básicas
para manejo ambiental do material. A referida Norma estabelece, ainda, os procedimentos de execução
de obra civil que envolva leito carroçável a ser pavimentado com material asfáltico, com procedimentos
de conferência do pavimento, disposição, instalação e controle. Por sua vez, o controle é exercido por
uma série de procedimentos em canteiro de obra e em laboratório, previamente e posteriormente a
instalação. Como itens de verificação do pavimento, estão a conferência da espessura da camada
asfáltica, o alinhamento, o acabamento superficial, as condições de segurança e atrito. E exigido um
p/arzo de amosr/"agem (item 7.4 de controle tecnológico da Norma) para teste do asfalto, como
deformação, resiliência, variação de temperatura, viscosidade, permeabilidade, etc.

A comparação entre atribuições profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo relativas ao tema da
pavimentação asfáltica evidencia uma afinidade direta com o Urbanismo. O prometo geométrico de
sistema viário e o projeto técnico de parcelamento do solo urbano influenciam decisivamente as
atividades de projeto e de execução de obra civil de pavimentação asfáltica, uma vez que, definida a
hierarquia de sistema viário (por Urbanista, por exemplo), haverá indicação de volume de tráfego e
porte de veículos esperados para circulação viária. A definição geométrica do prometo de urbanização
implica na definição precisa de superfícies e, indiretamente, de volumes de material asfáltico a
empregar, em condições climáticas, urbanísticas e tecnológicas vigentes.

A dimensão estrutural e o ensaio técnico do material asfáltico, em suas diferentes modalidades, e o
desempenho mecânico das camadas de agregados e aterro que conferem função estrutural a leito,
subleito, base e sub-base de pavimento não se encontram, contudo, elencadas como itens de formação
acadêmica ou atribuição profissional da área de Arquitetura e Urbanismo.

Do parecer

Diante do exposto, considera-se necessário avaliar os aspectos referentes à Deliberação n.' 109/2017,
exarada pela Comissão de Exercício Profissional do CAIJ-BR, em apenso ao processo em questão, e sua
olicitação textual:

solicitação de esclarecimentos do CA U-RS relativa à Deliberação n.' 1 7/2016, que trata da atribuição
dos arquitetos e urbanistas para a atividade de projeto e ncecução de pavimentação aslültica.

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
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que a solicitante informa sucessão de diferentes, embora correlatas, atividades de natureza técnica a
serem desempenhadas por profissional habilitado na área de Urbanismo e mesmo de aspectos técnicos
da pavimentação asfáltica e projeto geométrico de sistema viário;

VOTO

l Que embora haja claras interfaces técnico-científicas entre as Engenharias, a Arquitetura eo
Urbanismo, conforme demonstrado, e que a atuação profissional da Arquitetura e do Urbanismo
contemplem avaliação, projeto e execução de obra civil relativa a pavimentação asfáltica, 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 prometo e execução de
pavimentação asfáltica;

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 da pavimentação asfáltica, com a abrangência solicitada, ressaltando-se a incompletude da
formação e a necessidade de controle tecnológico e cálculo estrutural de pavimento como justificativa
para esta afirmativa.

Brasília - DF, 22 de fevçleiro de 2018.

JULIXNO PALMPLONA M:MENES PONTE
Conselheiro Relator
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