
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Ensino e Formação 

PROCESSO Protocolo nº 635400/2018 / Deliberação n.º 16/2018 CEP-CAU/BR 
INTERESSADO CEP-CAU/BR 
ASSUNTO Atribuições Profissionais: Fundações Profundas 

DELIBERAÇÃO Nº 069/2018- CEF - CAU/BR 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília-DF, 
na Sede do CAU/BR, nos dias 02 e 03 de agosto de 2018, no uso das competências que lhe conferem o 
art. 99 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando a Resolução CAU-BR n.º 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.º 2, de 17/06/2010, que institui as diretrizes curriculares 
nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo; 

Considerando a Deliberação n.º 16/2018 CEP-CAU-BR, que solicita parecer para subsidiar a CEP
CAU/BR quanto a atribuição de arquitetos e urbanistas para atividades relacionadas a fundações 
profundas, fazendo a relação das atividades mencionadas e os conteúdos programáticos e a diretriz 
curricular dos cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo no Brasil; 

Considerando o Relatório e Voto do Conselheiro Humberto Mauro Andrade Cruz; 

DELIBERA: 

1 - Aprovar o Relatório e voto do Conselheiro Humberto Mauro Andrade Cruz, acompanhando o 
entendimento de: 

a) que embora haja claras interfaces técnico-científicas entre a Engenharia Civil e a
Arquitetura, conforme demonstrado, e que a atuação profissional da Arquitetura e do
Urbanismo contemplem avaliação, projeto e execução de obra civil, avalia-se que o
profissional de Arquitetura e Urbanismo não se encontra habilitado para o pleno exercício
dos procedimentos e atividades referentes à atividade técnica de projeto e execução de
fundações profundas;

b) 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 em questão, com a abrangência solicitada, ressaltando-se a incompletude da
formação e a necessidade de controle tecnológico e cálculo estrutural para execução de
fundações profundas.

2 - Encaminhar esta Deliberação e respectivo Relatório e Voto para a Secretaria Geral da Mesa SGM
CAU/BR para restituição a Comissão de Exercício Profissional CEP-CAU/BR para as providências 
cabíveis. 

Brasília - DF, 03 de agosto de 2018. 

ANDREA LÚCIA VILELLA ARRUDA 
Coordenadora 

HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ 
Membro 

ALFREDO RENATO PENA BRANA 
Membro 
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HÉLIO CA V ALCANTI DA COSTA LIMA 

Membro 

ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS 

Membro 

-

�\ 

/ 
�v�Lt 

C)-
Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco c - Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 j CEP: 70.300-902 Brasília/DF I Telefone: (61) 3204-9500 2 
www.caubr.gov.br 



PROCESSO 

INTERESSADO 

ASSUNTO 

RELATOR 

Da demanda 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

comissão de Ensino e Formação 

Protocolo nº 635400/2017 / Deliberação n.º 16/2018 CEP-CAU/BR 

CEP-CAU/BR 

Parecer acerca do Processo CAU-BR n.º 635400/2017 CAU/MS sugere que o 
CAU/BR reconsidere o entendimento firmado e altere os atos publicados, a fim 
de permitir que os arquitetos e urbanistas tenham atribuição para projeto e 
execução de fundações profundas. 

Humberto Mauro Andrade Cruz 

RELATÓRIO E VOTO 

Trata de demanda cujo interessado é o CAU-BR e o CAU-MS, objeto da Deliberação nº 16/2018 CEP

CAU-BR, acerca da atribuição profissional e competência técnica para projeto e execução de fundações 
profundas. 

Nos termos do Processo CAU-BR nº 635400/2017, considerando o Ofício 11.009/2018-2010-
SG/PRESI/CAU/MS, que encaminha a Deliberação Plenária 278 0072-102017 e Deliberação 151/2015-
2017 - 54ª CEP/MS, com proposta objetivando a reconsideração do entendimento e normativos do 
CAU/BR para permitir que aos arquitetos e urbanistas a concepção de projetos e a execução de 

fundações profundas; A demanda foi apreciada em 2018 pela Comissão de Exercício Profissional do 
CAU-BR. 

Dos fundamentos 

Considerando a Resolução MEC-CNE-CES nº 2, de 17/06/2010, que institui as diretrizes curriculares 
nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, há definições com a temática, como 

segue: 

§ 2º O curso deverá estabelecer ações pedagógicas visando ao 
desenvolvimento de condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social 

e terá por princípios: 

I - a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a 

qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade; 

[ . . .  ] 
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; 

[ . . .]
VIII - a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e 
do projeto estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos 
materiais, estabilidade das construções e fundações; 
[ . . .  ] 
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[BRASIL, República Federativa; Ministério da Educação; Conselho Nacional 
de Educação; Câmara de Educação Superior. Resolução n.º 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 
nº 6/2006. 5 f. Brasília-DF: MEC, 2010. 

(http://portal.mec.gov. br/index. php?option=comcontent&view=article&id= 14 
917.) Acesso em: 03 agosto 2018. 

PORTARIA NORMATIVA Nº 12, DE 31 DE JANEIRO DE 2013. 

Dispõe sobre a caracterização da atividade técnica de Sistemas Construtivos e Estruturais, integrante do 
rol de atividades, atribuições e campos de atuação profissional do arquiteto e urbanista. 

[ . . .  ] 
Art. l º Para fins de caracterização das atividades técnicas e de seus Registros de Responsabilidade 

Técnica (RRT) junto ao Sistema de Informação e Comunicação do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), os Sistemas Construtivos e 
Estruturais, identificados no art. 3º, itens 1.2.1 a 1.2.6 (Projeto) e 2.2.1 a 2.2.6 
(Execução), compreendem: 

I - sistemas estruturais funiculares, incluindo cabos, membranas e 
pneumáticos; 
II - sistemas estruturais superficiais, incluindo dobraduras e cascas; 
III - sistemas estruturais reticulares rígidos, incluindo treliças; 
IV - sistemas estruturais elevados, incluindo torres e arranha-céus; 
V - sistemas estruturais de massa, incluindo lajes, vigas, pilares e pórticos. 

Parágrafo único. Incluem-se ainda, nos sistemas estruturais referidos neste 
artigo, as fundações diretas e superficiais que lhes integram. 

[ . . .  ] 
(http://www.caubr.gov. br/wp-
content/uploads/2012/07 /portarianormativa 12.pdf) Acesso 03 agosto 2018 

NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações 
3 Definições 

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições de 3.1 a 3.30. 

3.1 Fundação superficial ( ou rasa ou direta) 

Elementos de fundação em que a carga é transmitida ao terreno, 
predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base da fundação, e em 
que a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior 
a duas vezes a menor dimensão da fundação. Incluem-se neste tipo de 
fundação as sapatas, os blocos, os radier, as sapatas associadas, as vigas de 
fundação e as sapatas corridas. 
[ . . .  ] 
3.8 Fundação profunda 

Elemento de fundação que transmite a carga ao terreno pela base (resistência 
de ponta), por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma 
combinação das duas, e que está assente em profundidade superior ao dobro 
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de sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3 m, salvo justificativa. Neste 
tipo de fundação incluem-se as estacas, os tubulões e os caixões. 
[ ... ] 
4.1.4 Independentemente da extensão dos ensaios preliminares que tenham 
sido realizados, devem ser feitas investigações adicionais sempre que, em 
qualquer etapa da execução da fundação, for constatada uma diferença entre as 
condições locais e as indicações fornecidas por aqueles ensaios preliminares, 
de tal sorte que as divergências fiquem completamente esclarecidas. Em 
decorrência da interdependência que há entre as características do maciço 
investigado e o projeto estrutural, é recomendável que as investigações sejam 
acompanhadas pelos responsáveis que executarão o projeto estrutural e o de 
fundação. 
[ ... ] 
(https://docente.ifrn.edu.br/valtencirgomes/disciplinas/construcao-de
edificios/nbr-06122-1996-projeto-e-execucao-de-fundacoes) 
Acesso 03 agosto 2018 

Resolução CAU-BR n.0 21, de 5 de abril de 2012, que "Dispõe sobre as atividades e atribuições 

profissionais do arquiteto e urbanista e dá outras providências". Conforme o texto da referida 
Resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no que tange à solicitação em discussão: 

Art. 1 ° Os arquitetos e urbanistas constituem categoria uni profissional, 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 nº 12.378, 
de 201 O, são disciplinados pela presente Resolução. 
Art. 2º As atribuições profissionais do arquiteto e urbanista a que se refere o 
artigo anterior são as seguintes: 
I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 
II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 
[ ... ] 
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: 
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
[ ... ] 
1.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS 
1.2.1. Projeto de estrutura de madeira; 
1.2.2. Projeto de estrutura de concreto; 
1.2.3. Projeto de estrutura pré-fabricada; 
1.2.4. Projeto de estrutura metálica; 
1.2.5. Projeto de estruturas mistas; 
1.2.6. Projeto de outras estruturas. 
[ ... ] 
2. EXECUÇÃO
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[ ... ]
2.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS 
2.2.1. Execução de estrutura de madeira; 
2.2.2. Execução de estrutura de concreto; 
2.2.3. Execução de estrutura pré-fabricada; 
2.2.4. Execução de estrutura metálica; 
2.2.5. Execução de estruturas mistas; 
2.2.6. Execução de outras estruturas; 
[CAU-BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). Resolução 
CAU/BR Nº 21, de 5 de abril de 2012. Dispõe sobre as atividades e 
atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá outras providências. 7 
f. Brasília-DF: CAU-BR, 2012.
(http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/20l2/07/RES21VIDE22.pdD
Acesso em: 03 agosto 2018. Grifos nossos.

DELIBERAÇÃO Nº 46/2015 - CEP-CAU/BR 

[ ... ]
Considerar que a formação acadêmica do arquiteto e urbanista, definida 
através das Diretrizes Curriculares Nacionais, não abarca os conteúdos 
curriculares necessários à realização de projeto e execução de fundações 
profundas (infraestrutura) e estaqueamento, e, assim sendo, que tais atividades 
não competem ao arquiteto e urbanista. 
[ ... ]

Embasamento teórico sobre a atuação dos arquitetos e urbanistas 
Sob a perspectiva histórica e das diretrizes curriculares 
Ângelo Marcos Arruda, Cláudio Forte Maiolino, Fernando José de Medeiros Costa e Gogliardo Vieira 
Maragno 

NE - A Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas - FNA fez uma encomenda para quatro 
professores, todos com experiência nacional em entidades de classe - Ângelo Marcos Cláudio Forte 
Maiolino, Fernando José de Medeiros Costa e Gogliardo Vieira Maragno, todos ex-conselheiros do 
Confea antigo - para a elaboração de um material a ser usado em disputas teóricas judiciais com relação 
as nossas atribuições da Res. 51 do CAU-BR, as chamadas "exclusivas". 

Introdução 

Com a finalidade de orientar e embasar, do ponto de vista teórico e da 
academia e de suas normas e leis, a discussão das competências e dos 
significados de temas importantes da profissão do arquiteto e urbanista. 

Breve perspectiva histórica da profissão 

Significado do termo, o profissional arquiteto registrado na história passando 
pelo antigo Egito, mesopotâmia, Roma, Renascimento, Portugal e Brasil 
colonial até o século XIX. 

A regulamentação das profissões 

A regulamentação profissional e os mecanismos legais que regulam nossas 
profissões. O decreto federal nº 23.569, de 11/12/1933 regulamentou, o 
exercício das profissões do Arquiteto, Engenheiro e Agrimensor. Interpretação 
do Sistema Confea/Crea quanto a atribuição profissional do Engenheiro e do 
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Arquiteto. Lei federal n. 12.378/2010 que define as atividades e atribuições de 
arquitetos e urbanistas. Lei 12.378/2010 implantação do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo e as atividades exclusivas dos arquitetos. 

A formação no Brasil Republicano Pós 1933 
A partir do ano de 1933, com a regulamentação do exercício profissional de 

arquitetura. De 1945 a 1962, os cursos de arquitetura existentes no país tinham 
currículo diferenciados. 1962 - 1 º Currículo Mínimo. 1969 - 2º Currículo 
Mínimo. 1994 - 1 ª Diretriz Curricular. 2006 - 2ª Diretriz Curricular. 2010 - 3ª 

Diretriz Curricular ( que está em vigor). 

Cursos de arquitetura e urbanismo ativos e profissionais atuantes no 

Brasil 
o número de cursos totalizava 230 unidades. Esse número cresce a cada dia e
em abril de 2015 o número total de cursos de Arquitetura e Urbanismo no
Brasil se aproximou de 400 (quatrocentos). O número de Arquitetos e

Urbanistas com registro ativo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo já
ultrapassou os 100 mil e, anualmente registram-se mais de 7 mil novos
profissionais.

Conceituação e significado de "Projeto de Arquitetura" 
Epistemologia e definição da palavra com opinião de Lucio Costa. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 207, 

garante às universidades autonomia didático-científica. O artigo 53, da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional determina que, no exercício de sua autonomia, as 
Instituições de Ensino Superior (IES) têm atribuições para fixar os currículos 
dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. 

As Diretrizes Curriculares definem que os cursos de Arquitetura e Urbanismo 
deverão possibilitar formação profissional que revele competências e 

habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura e para realizar 
construções, considerando os fatores de custo, de durabilidade, de manutenção 
e de especificações, bem como os regulamentos legais, de modo a satisfazer as 
exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de 
acessibilidade dos usuários. 

Conclusões 
Projeto de Arquitetura é uma atividade resultante da ideia original que 
antecipa não somente as respostas técnicos/construtivas, mas também 

funcionais, culturais, estéticos, ambientais e sociológicas para a ordenação, 
organização e construção do habitat humano utilizando-se da representação 

gráfica e outros meios. O profissional que adquire na sua formação as 
competências e habilidades para o desenvolvimento dessa atividade é o 
Arquiteto e Urbanista. 
(http://www.vitruvius.com. br/revistas/read/arguitextos/16.183/5658) 
Acesso em: 03 agosto 2018 
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Do parecer 

Considerando que a formação acadêmica do arquiteto e urbanista, definida através das Diretrizes 
Curriculares Nacionais, não abarca os conteúdos curriculares necessários à realização de projeto e 
execução de fundações profundas (infraestrutura), e, assim sendo, que tais atividades não competem ao 
arquiteto e urbanista. 

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 sucessão de diferentes, embora correlatas, atividades de natureza técnica a 
serem desempenhadas por profissional habilitado na área de Urbanismo e mesmo de aspectos técnico� 
de projeto e execução de fundações profundas; 

Considerando o disposto na Portaria Normativa CAU/BR nº 12, de 31 de janeiro de 2013, que em seu 
art. 1 º - caput e parágrafo único - esclarecem acerca da caracterização das atividades técnicas de 
projeto e execução de "Sistemas Construtivos e Estruturais", definidos nos itens 1.2 e 2.2 do art. 30 da 
Resolução CAU/BR nº 21, de 2012; 

Considerando o disposto na norma técnica NBR 6122 (ABNT, 2010) que estabelece os requisitos a 
serem observados no projeto e execução de fundações, e, em sua Tabela 4, do item 8 - Fundações 
Profundas - considera a micro estaca ou estaca escavada com injeção como um elemento de fundação 
profunda; 

Considerando o disposto na Resolução CAU/BR nº 21, de 5 de abril de 2012, que, em estrita 
observância à Lei n o  12.378, de 2010, e à luz da Resolução CNE/CES n o  2, de 2010, detalha, em seu 
art. 30, para fins de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), as atividades e atribuições 
profissionais do arquiteto e urbanista, conforme definidas na lei acima citada; 

Considerando a Deliberação nº 46/2015 - CEP-CAU/BR quanto à realização de projeto e execução de 
fundações profundas (infraestrutura) e estaqueamento, e, assim sendo, que .tais atividades não competem 
ao arquiteto e urbanista. 

Considerando que o projeto e a execução de fundações profundas envolvem conhecimentos específicos 
para realização de investigações geológicas e geotécnicas, sondagens, ensaios em campo, com 
conhecimento das peculiaridades do solo e subsolo, das ações provenientes da superestrutura, 

decorrentes do terreno, da água superficial e subterrânea, entre outros e tudo em rigorosa obediência às 
normas vigentes. 

Considerando que o projeto e a execução de fundações profundas envolvem conhecimentos específicos 
para realização de investigações geológicas e geotécnicas, sondagens, ensaios em campo, com 
conhecimento das peculiaridades do solo e subsolo, das ações provenientes da superestrutura; 
decorrentes do terreno, da água superficial e subterrânea, entre outros e tudo em rigorosa obediência às 
normas vigentes. 

Considerando que estacas e micro estacas constituem elementos de fundações profundas, e que estas, 

por fazerem parte da infraestrutura, não integram os sistemas estruturais concernentes às atividades, 
atribuições e campos de atuação profissional do arquiteto e urbanista, conforme referidos no art. 20 da 
Lei nº 12.378/2010; 

Considerando que a publicação utilizada como referência de fundamentação teórica, recortada de 
publicação feita no portal "vitruvius", já citado, não aborda a questão específica de atribuição para 
projeto e execução de fundações profundas, mas tão somente a história da formalização do ensino de 
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arquitetura no Brasil, sem trazer um fato novo que justifique a mudança nas atribuições profissionais do 
arquiteto e urbanista. 

VOTO: 

A este Relator fica claro que fundações profundas não são atividades, atribuições e campos de atuação 

profissional do arquiteto e urbanista, conforme referidos no art. 20 da Lei nº 12.378/2010 e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

1 - Que embora haja claras interfaces técnico-científicas entre a Engenharia Civil e a Arquitetura, 
conforme demonstrado, e que a atuação profissional da Arquitetura e do Urbanismo contemplem 

avaliação, projeto e execução de obra civil, avalia-se que o profissional de Arquitetura e Urbanismo não 
se encontra habilitado para o pleno exercício dos procedimentos e atividades referentes à atividade 

técnica de projeto e execução de fundações profundas; 

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 em 
questão, com a abrangência solicitada, ressaltando-se a incompletude da formação e a necessidade de 

controle tecnológico e cálculo estrutural para execução de fundações profundas. 

3 - Que as Resoluções emitidas pelos CAU-UF devem respeitar as normativas superiores elaboradas. 

Brasília - DF, 03 de agosto de 2018. 

�_)--� 
HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ 

Conselheiro Relator 
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