
PROCESSO Protocolo nº 672925/2017 / Deliberação n.º 42/2018 CEP-CAU/BR 
INTERESSADO CEP-CAU/BR 

ASSUNTO 
Atribuições Profissionais: Elaboração de "projeto e execução de enrocamento, 
macrodrenagem, dragagem e desassoreamento de rio" 

DELIBERAÇÃO Nº 078/2018 - CEF - CAU/BR 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília-DF, 
na Sede do CAU/BR, nos dias 30 e 31 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 Lei 12378/2010, a Resolução CAU-BR n.º 21/2012 e Resolução CAU-BR n.º 51/2013, 
que dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista; 

Considerando a Resolução MEC-CNE-CES n.º 2, de 17/06/2010, que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais de Cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo; 

Considerando a Deliberação n.º 42/2017 CEP-CAU-BR, que solicita manifestação da CEF-CAU/BR 
quanto a atribuição de arquitetos e urbanistas para elaboração de "projeto e execução de enrocamento, 
macrodrenagem, dragagem e desassoreamento de rio", 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 Juliano Pamplona Ximenes Pontes; 

DELIBERA: 

1) Que embora profissionais de Arquitetura e Urbanismo tenham em suas atribuições profissionais
a atuação em projeto e execução de obra civil de Urbanismo, de Gestão Ambiental e
Recuperação Ambiental, de Saneamento Básico e Ambiental, que a atuação de profissionais de
Arquitetura e Urbanismo para projeto e execução de técnicas e artefatos de enrocamento,
macrodrenagem, dragagem e desassoreamento de rio, não encontra amparo nas atribuições de
profissional de Arquitetura e Urbanismo.

2) Que profissionais de Arquitetura e Urbanismo poderão compor equipe para atuação conjunta e
com profissional habilitado para projeto e execução de técnicas e artefatos de enrocamento,
macrodrenagem, dragagem e desassoreamento de rio.

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, 31 de agosto de 2018. 

ANDREA VILELLA 
Coordenadora 

HÉLIO CA VALCANTI DA COSTA LIMA 
Coordenador-Adjunto 

HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ 
Membro 
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Membro 
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Membro 
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Membro 
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Protocolo nº 672925/2017 / Deliberação n.º 42/2018 CEP-CAU/BR 

CEP-CAU/BR 

Parecer acerca de Atribuições Profissionais: Elaboração de "projeto e execução 
de enrocamento, macrodrenagem, dragagem e desassoreamento de rio" 

Juliano Pamplona Ximenes Ponte 

RELATÓRIO E VOTO 

Parecer sobre o processo CAU-BR 645803/2018, acerca de atribuições profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo, a partir de Comissão de Exercício Profissional do CAU/SC. 

Ementa 

Trata-se de processo originado no CAU/SC, Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/SC) e 
Gerência Técnica, acerca de questionamento da regularidade de exercício profissional para atuação em 
projeto e execução de "enrocamento "; "macrodrenagem, dragagem e desassoreamento de rio". 

Do questionamento 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC), através de sua Gerência Técnica 
e Comissão de Exercício Profissional, emitiu parecer favorável à atuação de profissional de Arquitetura 
e Urbanismo para projeto e execução de obra civil em atividades de "enrocamento" e de 
"macrodrenagem, dragagem e desassoreamento de rio". A Deliberação n.º O 10/20 t 8 - CEP-CAU/SC 
considera, inicialmente, a Resolução CAU-BR n.º 21/2012 para vincular estas atividades àquelas 
previstas na citada Resolução, nos itens 1.2 Sistemas construtivos e estruturais ; 2.2 Sistemas 
construtivos e estruturais, além das atividades técnicas dos itens 1.9.1 Projeto de movimentação de 
terra, drenagem e pavimentação e 2.8. l Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação. Assim, 
neste entendimento inicial, a Comissão de Exercício Profissional do CAU Santa Catarina considera que 
as atividades de projeto e execução referentes a enrocamento e a macrodrenagem, dragagem e 
desassoreamento de rio seriam análogas a atividades de Projeto Estrutural e sua execução e análogas a 
atividades de suporte e preparação de terreno para urbanização e sistema viário. A Deliberação n.º 

O 10/2018 - CEP-CA U/SC define as duas atividades em questão: 

[ ... ] enrocamento' é uma obra de contenção nas bordas d'água, 
'macrodrenagem' são redes e galerias de maior porte compreendendo 
cursos d'água naturais e canalizados e 'dragagem e desassoreamento' 
consistem na remoção de material de sedimentação acumulado em rios, 
de pequeno e grande porte [ ... ] 1 

Na sequência, a citada Deliberação 010/2018 CEP-CAU/SC aciona legislação e regulamentos atinentes 
à profissão para consubstanciar seu parecer favorável. São citadas: 

- A Lei Federal n.º 12.378/2010, que regulamenta o exercício profissional da classe e cria o
CAU-BR e os CAU-UF;

1 
CAU/SC (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina; Comissão de Exercício Profissional). 

Deliberação n.º 010/2018 - CEP-CAU/SC. Questionamento da GERTEC referente a atribuição dos Arquitetos e 
Urbanistas para Projeto e Execução de "Enrocamento", "macrodrenagem", "dragagem" e "desassoreamento de 
rio". 2 f. Florianópolis/SC: CEP- CAU/SC, 20 mar. 2018. 
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- As Tabelas de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil2;
- A Portaria Normativa CAU-BR n.º12/2013, sobre sistemas construtivos e estruturais, que
descreve os tipos de estruturas que devem ser compreendidas por profissionais de
Arquitetura e Urbanismo, quais sejam, aquelas dos tipos funiculares, superficiais,
reticulares, elevados, de massa, fundações diretas e fundações superficiais3;
- A Deliberação n.041/2017 da CEP-CAU/BR, que atende a demanda do CAU/ES sobre a
atribuição de profissionais de Arquitetura e Urbanismo para execução de obra civil de
muro de arrimo, independentemente de suas dimensões ou complexidade\
- A Deliberação Plenária CAU/SC n.º 90/20165

, que pondera que regulamentação anterior,
interna ao CAU-BR, excluía de profissionais de Arquitetura e Urbanismo a atribuição de
projeto e execução de rede de drenagem pluvial urbana, inclusive de seu dimensionamento,
mas que, em atenção às Tabelas de Honorários atuais e vigentes, considera regular a
atribuição profissional para atuação de profissional de Arquitetura e Urbanismo em
projeto e execução de redes e sistemas de drenagem urbana, incluindo seu
dimensionamento.

A partir de tais referências, o CAU/SC deliberou favoravelmente à regularidade de atuação de 
profissional de Arquitetura e Urbanismo em ambos os casos: para projeto e execução de estruturas de 
enrocamento e para projeto e execução de macrodrenagem, dragagem e desassoreamento de rio. Os 
argumentos, essencialmente, eram similares àqueles contidos nas referências listadas anteriormente, 
embora, em leitura mais detida do material (Lei, Tabelas, Portaria, Deliberações), encontre-se 
incongruências conceituais que identificamos como relativamente evidentes, claras. Por outro lado, a 
Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR, embora acompanhe o parecer do CAU/SC pela 
regularidade de atuação nas áreas citadas, remete à Comissão de Ensino e Formação para parecer. 

Do parecer 

Posta a questão, nos termos identificados e relatados acima, procede-se a análise do caso e seus 
desdobramentos. Para analisar, considera-se necessária a consulta às Diretrizes Curriculares Nacionais 
vigentes, a esclarecimentos conceituais e a consultas da regulamentação profissional vigente no país. 
As Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes, de 2010, estabelecem, como princípio, alguns pontos 
como "lJI - o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural e 
Construído ( ... ]". Como perfil do egresso, as competências e habilidades esperadas incorporam, por 
exemplo: 

2 CEAU (Colegiado Permanente das Entidades de Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR). TABELAS DE 
HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. Em atendimento ao disposto na 
Lei 12.378, de 31.12.2010: ( .. .)"Artigo 28- Compete ao CAU/BR: Inciso XIV - aprovar e divulgar tabelas indicativas 
de honorários dos arquitetos e urbanistas." 73 f. Brasília-DF: 16 ago. 2013. Disponível em: < 
http://www.caubr.qov.br/wp-content/uploads/2013/11 /2013.08.16-CEAUeCBA-Tab-Remun-Proj-Arg-Edif.pdf>. 
Acesso em: 16 ago. 2018. 
3 

CAU-BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; Gabinete da Presidência). Portaria Normativa n.0 12, 
de 31 de janeiro de 2013. Dispõe sobre a caracterização da atividade técnica dos Sistemas Construtivos e 
Estruturais, integrante do rol de atividades, atribuições e campos de atuação profissional do arquiteto e urbanista. 
2 f. Brasília-DF: CAU-BR, jan. 2013. 
4 

CEP-CAU-BR (Comissão de Exercício Profissional; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). Deliberação 
n.º 041/2017 - CEP-CAU-BR. Ordem do dia n.0 14 da 60ª Reunião Ordinária da CEP-CAU-BR - demanda
encaminhada pela Presidência do CAU/BR para apreciação e manifestação da CEP-CAU-BR. 1 f. Brasília-DF:
CAU-BR, 12 mai. 2017. 
5 

CAU-SC (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina). Deliberação Plenária n. 90, de 17 de junho 
de 2016. Dispõe sobre a atribuição dos Arquitetos e Urbanistas para realizar atividades de projeto e execução de 
drenagem pluvial urbana. 2 f. Florianópolis/SC: CAU/SC, 23 jun. 2016. Disponível em: http://www.causc.qov.br/wp
co nte nt/uploads/deliberacoes/plenarias/201 6/06/deliberacao-ple naria-n090-1 7-06-2016-del iberacoes-cep. pdf. 
Acesso em: 16 ago. 2018. 
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Il - a compreensão das questões que informam as ações de preservação da 
paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao 
equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável; 
III - as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, 
urbanismo e paisagismo 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; 
[ ... ] 
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; 
VII - os conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico 
dos materiais de construção e das técnicas e sistemas construtivos, para a 
definição de instalações e equipamentos prediais, para a organização de obras 
e canteiros e para a implantação de infraestrutura urbana; 
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 fundações6

;

[ ... ] 

Sobre o tema em discussão, considera-se adequada a rem1ssao a definições conceituais e técnico
científicas, de modo a esclarecer e delimitar, com clareza e objetividade, de modo interdisciplinar, de 
que objeto se trata o Processo CAU-BR 645803/2018. Há, em síntese, duas grandes terminologias 
gerais a consultar: enrocamento e o grupo, que podemos assim tratar, macrodrenagem. dragagem e 
desassoreamento de rio. 

A técnica de enrocamento pode ser definida com base, em primeiro lugar, na obra de Márcia Lara e 
Márcio Baptista, que dizem: 

Barragens de terra e eorocamento 

As barragens de terra e enrocamento utilizam material disponível na região, 
com um mínimo de beneficiamento [ ... ] 
As barragens de terra e enrocamento podem ser de diversos tipos distintos, de 
acordo com as características de sua seção transversal, conforme ilustrado [ ... ] 

• Barragens de enrocamento com núcleo de material impermeável:

quando a maior parte do corpo da obra é constituída de enrocamento e
apenas uma menor parte, o corpo vedante, no núcleo central da obra é 
construído com outro material; 

• Barragens de enrocamento com face em concreto: quando o corpo da
obra é constituído de enrocamento e implanta-se uma superfície
impermeabilizadora em concreto a montante[ ... ] 

6 
MEC (Ministério da Educação; Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Superior). Resolução n.º 

2, de 17 de junho de 201 O. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, alterando dispositivos da Resolução CNE/CES n. 0 612006. 5 f. Brasília-DF: Ministério da Educação, 
jun. 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/323-secretarias-112877938/orgaos
vinculados-82187207/12991-diretrizes-curriculares-cursos-de-graduacao>. Acesso em: 16 ago. 2018. 
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Figura 14. 7 - Seções tlpicas de barragens de terra e enrocamento 

Figura J Fac-símile de diagramas de seções de baiTagens de enrocamento. Fonte: LARA; BAPTIST A 
(2014, p. 382). 

O projeto das barragens de terra e enrocamento é um problema sobretudo de 
Mecânica dos Solos, consistindo no dimensionamento de um aterro, com 
baixa permeabilidade, estável quanto ao seu corpo e quanto à sua fundação. 
[ ... ] 
Outro aspecto de projeto importante diz respeito à altura da obra. Com efeito, 
tendo em vista que grande parte dos insucessos das barragens da terra deve-se 
a extravasamentos sobre a crista da obra, a sua altura final deve ser fixada 
prevendo-se uma borda livre, função das alturas de ondas previstas. 
[ ... ] 
No que diz respeito às barragens de enrocamento, estas podem ser executadas 
em camadas com pedras simplesmente lançadas ou então colocadas em 
camadas e compactadas com rolos compressores adequados (LARA; 
BAPTISTA, 2014, p. 381-383. Grifos dos autores.).

1 

Por sua vez, o TCU (Tribunal de Contas da União) define: 

Enrocamento: constitui-se em um revestimento de proteção em pedra, 
convenientemente colocadas ou lançadas sobre superfícies em solo, como 
taludes, margens de rios, locais de deságue de drenagens, etc., para protegê-las 
da ação erosiva das águas. O enrocamento utilizado em obras de barragens 
encontra-se especificado na Especificação ET 05/09, do Caderno de Encargos. 
[ ... )
O enrocamento deverá ser feito com pedras de dimensões graduadas, de forma 
a não deixar grandes índices de vazios sobre a superfície revestida. As pedras 
menores deverão ser colocadas de forma que não sejam arrastadas pelas águas. 
8 

Abordagens contemporâneas e relativamente menos convencionais do ponto de visto tecnológico e 
ambiental associam o trabalho com as características (físico-químicas, mecânicas) de tipos de solo, da 
pedra e da vegetação como estratégia. Estas soluções, chamadas de Bioengenharia, também lançam mão 

7 
LARA; Márcia; BAPTISTA, Márcio. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. 3. ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 

2014. 
8 

TCU (Tribunal de Contas da União). Especificações Técnicas. Grupo: 110000 - drenagem, contenções e reforço 
de solo. Subgrupo 110700 - enrocamento para proteção. ln: __ . Caderno de encargos. Especificações 
técnicas, critérios de medição e estrutura de preços. 3 f. Brasília-DF: TCU, fev. 2002. V. 111, tomo li. 
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da consagrada técnica do enrocamento, porém pontuam aspectos necessários para sua eventual 
atualização e multifuncionalidade, para além de seu aspecto estritamente estrutural: 

MUDANÇA DA GEOMETRIA DA ENCOSTA 

A terraplenagem e a formatação exercem funções-chave na preparação do 
local e na revegetação bem-sucedida. A importância da mudança da geometria 
da encosta pode ser avaliada na seguinte lista de condições que devem ser 
satisfeitas para o estabelecimento bem-sucedido da vegetação nas encostas: 

• Mudar a geometria da encosta para uma forma e um ângulo estáveis
• Proteger o sopé da encosta contra abrasão e escavação
• Proteger a superfície da encosta contra o efeito splash da chuva
• Interceptar e desviar o fluxo d'água do topo da encosta
• Interceptar e evitar a surgência de água na face da encosta

Mudar a geometria da encosta para um ângulo estável significa, para a maioria 
das encostas, um gradiente ou inclinação de não mais que 1,5: 1 
(Horizontal: Vertical). 

[ ... ] 
A maioria dos taludes projetados é nivelada com um gradiente linear, plano e 
invariável. Essa não é a configuração mais adequada[ ... ] 
(ARAUJO; ALMEIDA; GUERRA, 2008, p. 217-218)9. 

De modo complementar, e como recurso ao contraditório, pode ser acionada a Resolução CAU-BR n.º 
21/2012, que dispõe sobre as "atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista": 

1.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS 
[ ... ] 
1.2.6. Projeto de outras estruturas. 

[ ... ] 
1.9. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO 
URBANISMO 
1.9. l . Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação; 

[ ... ] 
2.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS 
[ ... ] 
2.2.6. Execução de outras estruturas; 
[ ... ] 
7.3. AVALIAÇÃO DE RISCOS 
[ ... ] 
7.3.4. Riscos ambientais; 

[ .•• ] 
10

A partir dos aspectos conceituais, regulamentares e técnico-científicos apresentados, avalia-se como 
conclusão a evidente extrapolação do artefato e da técnica do enrocamento em relação às analogias com 
o Projeto Estrutural, feitas pelo CAU-SC na citada Deliberação 010/2018 CEP-CAU/SC. A dimensão
estrutural deste tipo de técnica e artefato, inegavelmente existente, diferente entretanto substancialmente

9 ARAUJO, Gustavo Henrique de Sousa; ALMEIDA, Josimar Ribeiro de; GUERRA, Antônio José Teixeira. 
Gestão ambiental de áreas degradadas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
1° CAU-BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). Resolução n.0 21, de 5 de abril de 2012. Dispõe 
sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá outras providências. 15 f. Brasília-DF: 
CAU-BR, abr. 2012. 
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de sistemas estruturais prediais e mesmo de técnicas, formatos e estruturas baseadas em solos e aterros 
comuns em obras de urbanização. Contemporaneamente, obras de enrocamento vêm sendo usadas como 
técnica de dissipação de energia no impacto de marés e correntes de cursos d'água, bem como de 
contenção de massas de terra. A comparação e análise com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo leva à conclusão de que profissional de Arquitetura e 
Urbanismo deva conhecer o funcionamento de artefatos, dispositivos e estruturas e ser capaz de pré
dimensionar, projetar e executar aqueles que sejam de complexidade e escala compatíveis, portanto, 
com sua formação. 

Pela explanação realizada, portanto, ficaria clara a interface com as Engenharias, nota.damente Civil, 
Ambiental e de Barragens e, portanto, a extrapolação, tanto das Diretrizes Curriculares Nacionais 
quanto dos conteúdos específicos dos serviços elencados em Resoluções do Conselho, em que pese a 
possibilidade de interpretação, o que, acredita-se, enseja dúvidas e questionamentos como estes do 
presente Processo. Sobre a interpretação diversa daquela que é exarada oeste parecer, podemos elencar 
as seguintes possibilidades: o enrocamento, pela sua dimensão mecânica, poderia ser inserido em uma 
categoria de outras estruturas; projeto de movimentação de terra, drenagem e estruturas teria 
equivalência e similaridade com a técnica do enrocamento; profissional de Arquitetura e Urbanismo 
estaria em condições aptas para proceder a avaliação de riscos ambientais. Apesar destes aspectos, 
torna-se clara a extrapolação, ressaltamos, implicada no projeto e execução de enrocamento em relação 
a atribuições profissionais e currículo acadêmico em Arquitetura e Urbanismo. 

O caso das atividades de projeto e execução de macrodrenagem, dragagem e desassoreamento de rio, 
procedemos de modo semelhante. Iniciamos com apresentação conceituai dos temas, embora constituam 
de certo modo uma sequência de procedimentos usualmente associados, e o confronto com 
regulamentação profissional e acadêmica. 
Sobre macrodrenagem: 

MEDIDAS ESTRUTURAIS DE CONTROLE DE CHEIAS 
Em geral, para a caracterização das medidas estruturais, costuma-se classificá
las segundo diferentes critérios, o que é particularmente útil sob o ponto de 
vista didático, para a compreensão de onde e como estas medidas atuam. 
Assim, as medidas de controle do escoamento podem ser classificadas, por 
exemplo, de uma forma simples, de acordo com a sua localização na bacia 
hidrográfica, como: 

[ ... ] 

• Na microdrenagem: controle sobre o hidrogramas de um ou mais
loteamentos, no nível de captação inicial das águas - podem ser
pequenos reservatórios, de detenção ou retenção, também com 
finalidade de recreação ou paisagismo, além de medidas que podem 
associar a função de infiltração; 

• Na macro-drenagem: controle sobre escoamentos já concentrados em
rios e canais urbanos, incluindo as tradicionais obras de canalização e
implantação de diques, bem como barragens e reservatórios 
(CARNEIRO; MIGUEZ, 2011, p. 117-188).11 

Hidráulica de Canais 

4.1.1 Considerações Gerais 

11 
CARNEIRO, Paulo Roberto Ferreira; MIGUEZ, Marcelo Gomes. Controle de inundações em bacias 

hidrográficas metropolitanas. São Paulo: Annablume, 2011. 
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O dimensionamento hidráulico dos canais constitui importante atividade no 
projeto dos sistemas de macrodrenagem. 
Para a correta readequação dos sistemas de drenagem, é importante 
avaliar a capacidade de vazão das canalizações existentes, identificando os 
eventuais pontos de estrangulamento (gargalos). 
Muitas vezes, os canais existentes são constituídos por trechos de diferentes 
tipos de revestimento e diversas seções transversais, ou seja, com reduções ou 
ampliações das seções hidráulicas, contínuas ou abruptas, bem como 
declividades de fundo não uniformes (CANHOLI, 2014, p.147). 

A atividade de dragagem, por sua vez, juntamente com o desassoreamento, é definida nos seguintes 
termos pelo setor de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e A viação Civil: 

Dragagem: o serviço de desassoreamento, alargamento, desobstrução, 
remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagoas, 
mares, baías e canais de acesso a portos. O principal objetivo é realizar a 
manutenção ou aumentar a profundidade. 
Assoreamento: Obstrução, por sedimentos, areia ou detritos quaisquer, de um 
estuário, rio ou canal. Trata-se de um fenômeno que reduz a profundidade dos 
rios.12

As atividades de dragagem envolvem a alteração da seção de rio, canal, lago, lagoa, baía ou mar; 
envolvem as características dos estratos de solo e o desprendimento de suas partículas, alterando a 
viscosidade do fluxo, sua capacidade de arrasto e potencia] erosivo. 

Transporte de sedimentos - ciclo hidrossedimentológico 
O desprendimento de partículas sólidas de um meio do qual fazem parte, seja 
o leito fluvial ou a superfície da bacia, sob o efeito de uma gama de fatores
naturais ou antrópicos, é denominado de desagregação. Quando as forças
hidrodinâmicas exercidas pelo escoamento sobre as partículas desagregadas
ultrapassam a resistência por elas oferecida, ocorre o seu deslocamento,
denominando-se erosão. 13 

Tomando tais determinações, condicionantes, regulamentos, leis, resoluções, conceitos e descrições 
técnicas, e em atenção à demanda específica da Deliberação 010/2018 CEP-CAU/SC, sintetizamos o 
posicionamento sobre o tema. 

Embora profissionais de Arquitetura e Urbanismo tenham em suas atribuições profissionais a atuação 
em projeto e execução de obra civil de Urbanismo, de Gestão Ambiental e Recuperação Ambiental, de 
Saneamento Básico e Ambiental, manifestamos parecer desfavorável à atuação de profissionais de 
Arquitetura e Urbanismo para projeto e execução de técnicas e artefatos de enrocamento, 
macrodrenagem, dragagem e desassoreamento de rio. Esta manifestação se baseia em todo o percurso 
conceituai e regulamentar exposto neste documento. Note-se que as deliberações do CAU/SC não 
emitem maior detalhamento quanto ao nível de complexidade ou escala territorial de tais artefatos (se 
referentes a microbacias hidrográficas urbanas inteiras, a quilômetros de extensão de orla marítima ou 
fluvial ou a lotes urbanos individuais); caso houvesse, a reflexão contida neste documento poderia 
considerar, por exemplo, que enrocamento de pedra, solo e vegetação, madeira e/ou concreto, para lotes 

12 BRASIL (República Federativa; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civl). Programa nacional de 
dragagem PND. Brasíia-DF: MTPA, 23 nov. 2017. Disponível em: < 
http://www.transportes.qov.br/dragagem.html>. Acesso em: 17 ago. 2018. 
13 

LARA; Márcia; BAPTISTA, Márcio. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. 3. ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
2014. 
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individuais de pequeno e médio porte (nos termos da legislação urbanística local vigente), por exemplo, 
poderiam estar cobertos pelas atribuições profissionais de arquitetos, arquitetas e urbanistas. Entretanto, 
uma vez que a demanda da Deliberação 010/2018 CEP-CAU/SC, finalmente, indica a possibilidade 
irrestrita de atuação de profissionais de Arquitetura e Urbanismo inclusive em obras e projetos de 
macrodrenagem (a saber, o diagnóstico hidráulico da bacia hidrográfica, o projeto, dimensionamento, 
especificação técnica, planejamento e responsabilidade técnica pelo complexo processo de execução de 
obra civil de drenagem urbana em artefatos de condução e controle de grande porte); dragagem (retirada 
de volume de solo, detritos e demais elementos sólidos, lodosos e sedimentares dispostos em leitos e 
taludes de cursos d'água) e desassoreamento (retirada de detritos e sedimentos de leito e talude de curso 
d'água para fins de correção de vazão e recuperação ambiental, com impacto em toda a bacia 
hidrográfica), somos de parecer desfavorável à atuação de profissionais vinculados ao CAU-BR, 
arquitetos e arquitetas e urbanistas, em projeto e execução de enrocamento, macrodrenagem, dragagem 
e desassoreamento. 

VOTO: 

1) Que embora profissionais de Arquitetura e Urbanismo tenham em suas atribuições profissionais
a atuação em projeto e execução de obra civil de Urbanismo, de Gestão Ambiental e
Recuperação Ambiental, de Saneamento Básico e Ambiental, voto desfavorávelmente à atuação
e Responsabilidade Técnica de profissionais de Arquitetura e Urbanismo para projeto e
execução de técnicas e artefatos de enrocamento, macrodrenagem, dragagem e desassoreamento
de rio, podendo, entretanto, compor equipe para atuação conjunta e sob coordenação de
profissional habilitado.

2) Que embora a demarida da Deliberação 010/2018 CEP-CAU/SC indica a possibilidade irrestrita

de atuação de profissionais de Arquitetura e Urbanismo inclusive em obras e projetos de
macrodrenagem (a saber, o diagnóstico hidráulico da bacia hidrográfica, o projeto,
dimensionamento, especificação técnica, planejamento e responsabilidade técnica pelo
complexo processo de execução de obra civil de drenagem urbana em artefatos de condução e
controle de grande porte); dragagem (retirada de volume de solo, detritos e demais elementos
sólidos, lodosos e sedimentares dispostos em leitos e taludes de cursos d'água) e
desassoreamento (retirada de detritos e sedimentos de leito e talude de curso d'água para fins de
correção de vazão e recuperação ambiental, com impacto em toda a bacia hidrográfica), voto
desfavoravelmente à atuação de profissionais vinculados ao CAU-BR, arquitetos e arquitetas e
urbanistas, em projeto e execução de enrocamento, macrodrenagem, dragagem e
desassoreamento.

Brasília - DF, 30 de agosto de 2018. 

JULIA�;:fu�x�s PONTE 
Conselheiro Relator 
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