
EDWIGES LEAL
Arquiteta e Urbanista

Coordenadora da 
COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL – CEP-CAU/MG



– 5000 AC – Uma das profissões mais antigas – primeiras manifestações
no período neolítico.

– 1933 - Decreto Federal 23.569 regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Agrimensor.

– 1966 - Lei n° 5.194 - regula o exercício das profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo.

– 1998 - ABAP, ABEA, FNA e IAB formam o Colégio Brasileiro de
Arquitetos – CBA - anteprojeto de lei para criação de um Conselho.

HISTÓRICO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO



– 2010 - Após audiências públicas na Câmara, Senado Federal aprova
projeto de lei e encaminha para sanção presidencial.

– 31 de dezembro de 2010 - Lei 12.378 sancionada - regulamenta o
exercício da Arquitetura e do Urbanismo, cria o CAU, Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dos Estados e Distrito Federal.

1ª MARCA DO CAU

HISTÓRICO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO



Da Natureza do Conselho

O CAU/MG é autarquia federal uniprofissional,
constituindo serviço público federal

Todo arquiteto e urbanista é obrigado a se
registrar no Conselho

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
de Minas Gerais – CAU/MG



- Orientadoras, disciplinadoras, fiscalizadoras, regulamentadoras, com relação às
demandas instauradas dentro do Conselho

- Informativas sobre questões de interesse público

- De atendimento ao profissional e à sociedade

- Promotoras de discussão de temas relacionados à Arquitetura e Urbanismo quanto
às políticas urbana, ambiental e profissional e de fomento ao desenvolvimento de
ações relativas a esses temas

- �Buscar a melhoria da qualidade de vida

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
de Minas Gerais – CAU/MG

Ações do CAU/MG no desempenho de seu papel institucional em Minas Gerais:



CONSELHEIROS CAU/MG
GESTÃO 2018-2020

GESTÃO 2018-2020 | Presidente Danilo e Conselheiros Titulares



Atribuições dos Arquitetos E Urbanistas
RESOLUÇÃO 21 CAU/BR DE 21/04/2012

Atribuições do arquiteto e urbanista :

I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;

II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;

III - 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;

VII - desempenho de cargo e função técnica



VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;

IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e

controle de qualidade;

X - elaboração de orçamento;

XI - produção e divulgação técnica especializada;

XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.

Atribuições dos Arquitetos E Urbanistas
RESOLUÇÃO 21 CAU/BR DE 21/04/2012



As atribuições aplicam-se aos seguintes campos de atuação:

I - da Arquitetura e Urbanismo; 

II - da Arquitetura de Interiores; 

III - da Arquitetura Paisagística;

IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico;

V - do Planejamento Urbano e Regional;

VI - da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos;

VII - da Tecnologia e resistência dos materiais;

VIII - dos sistemas construtivos e estruturais;

IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo; 

X - do Conforto Ambiental;

XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, 

Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável.

Campos de atuação dos Arquitetos E Urbanistas
RESOLUÇÃO 21 CAU/BR DE 21/04/2012



• Análise de Editais;

• Diligências;

• Comunicações pelos Aplicativos 
Arquiteto Protagonista ou MobiArq 
Protagonista e Denúncia no site;

• Levantamento de pessoas físicas e 
jurídicas inadimplentes;

• Convênio com prefeituras, 

• Tecnologia a serviço das cidades.

FRENTES DE FISCALIZAÇÃO



Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura

Colegiados de Entidades Estaduais 
de Arquitetos e Urbanistas

CEAU
MINAS GERAIS

Instituto de Arquitetos
do Brasil

Sindicato dos Arquitetos
e Urbanistas 

Entidades criadas livremente pelos profissionais, com o objetivo 

de defender seus interesses comuns, sejam eles profissionais, 

sociais, políticos, econômicos ou de lazer.



BRASIL
157.466
PROFISSIONAIS ATIVOS

MINAS GERAIS
14.690 PROFISSIONAIS

1.722 EMPRESAS

FONTE: SICCAU e ACHE UM ARQUITETO

PERFIL DOS PROFISSIONAIS

ARQUITETOS E URBANISTAS
COM REGISTRO NO CAU

Belo Horizonte
6.192 PROFISSIONAIS



Pesquisa inédita ouviu mais de 2.400 pessoas em todo o 
país para entender as percepções da sociedade sobre 

Arquitetura e Urbanismo

PESQUISA CAU/BR E DATAFOLHA

caubr.gov.br/pesquisa2015
CONFIRA A PESQUISA COMPLETA



Dentre os entrevistados, 54% já fizeram reformas ou construções, sendo 31%
de reformas e 20% de construções residenciais, e 1% de reformas e 2% de
construções comerciais.

Dentre os que fizeram reformas ou construções, menos de 15% contrataram
arquitetos e urbanistas ou engenheiros na obra.

Dentre os entrevistados, 24% afirmaram que não utilizariam os serviços de
arquitetos e urbanistas e 70% afirmaram que utilizariam. Apenas 7% já
utilizaram esse tipo de serviços.

Como o brasileiro constrói

Na análise por regiões, foram 
verificados os seguintes 
índices de utilização de 
arquitetos e urbanistas:
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		Região Sul - 25,9%

		Região Sudeste - 16,4%

		Região Centro-Oeste - 10,5%

		Região Norte - 10%

		Região Nordeste - 7,1%
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				Colunas1

		Região Sul - 25,9%		25.90%

		Região Sudeste - 16,4%		16.40%

		Região Centro-Oeste - 10,5%		10.50%

		Região Norte - 10%		10%

		Região Nordeste - 7,1%		7.10%







O arquiteto e 
urbanista é importante 
no planejamento das 
cidades?

Arquitetos e urbanistas no planejamento das cidades

O governo só pode 
contratar uma obra 
pública se antes tiver 
um projeto completo 
e bem detalhado?

A falta de planejamento e 
de projetos detalhados é a 
maior causa de atrasos e 
aumentos de custos em 
obras públicas?

CONCORDA

DISCORDA

NÃO OPINOU

CONCORDA

DISCORDA

NÃO OPINOU

CONCORDA

DISCORDA

NÃO OPINOU
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		3º Tri		3%







• Garante para a sociedade o exercício 
legal da profissão de arquiteto e urbanista

• Permite que o profissional registre 
atestados de serviços executados, 
essenciais para comprovação técnica em 
licitações públicas

A importância do RRT

O RRT é o documento que comprova que
projetos, obras ou serviços técnicos de
Arquitetura e Urbanismo possuem um
responsável devidamente habilitado e com
situação regular perante o Conselho para
realizar tais atividades.

Resolução nº 21 de 05 de abril de 2012



• Papel orientador, fiscalizador, regulador e disciplinador

• Garantia do exercício legal da profissão de arquiteto e
urbanista.

• Valoriza a cidade e os espaços públicos, ao promover
iniciativas voltadas para o planejamento sustentável
urbano e regional.

• Papel essencial na proteção do patrimônio histórico,
cultural e artístico, cujos projetos são exclusivos de
arquitetos e urbanistas.

Importância do CAU para a sociedade



CAU nas ESCOLAS

• Belo Horizonte
• Bocaiúva
• Coronel Fabriciano
• Governador Valadares
• Ipatinga
• Itaúna

MUNICÍPIOS DAS IES COM AS QUAIS 
O CAU/MG TEVE CONTATO:

Projeto que tem por objetivo ampliar a relação entre as 

Instituições de Ensino Superior – IES e o  CAU/MG tanto 

para os professores, estudantes e recém-formados em 

arquitetura e urbanismo, quanto para a sociedade civil 

em geral.

QUANTIDADE DE CURSOS DE 
ARQUITETURA E URBANISMO:

Brasil: 637 • Minas: 75
Fonte: MEC 2018

• Ouro Preto
• Pará de Minas 
• Patos de Minas
• Pirapora
• Poços de Caldas
• Teófilo Otoni

• Juiz de Fora
• Lagoa Santa
• Lavras
• Mariana
• Montes Claros
• Muriaé

• Três Pontas
• Uberaba
• Uberlândia
• Viçosa



O ARQUITETO E URBANISTA         
E A CIDADE

O QUE ELE PODE FAZER PELO MUNICÍPIO



ARQUITETOS E URBANISTAS
Profissionais generalistas

“Respeitamos todos os demais saberes, coordenamos e nos

envolvemos nas discussões de interesse prioritário da sociedade.

Se todas as prefeituras tivessem o arquiteto, como tem

profissionais de outras áreas da administração, as cidades

estariam melhores e as prefeituras não estariam perdendo

recursos por falta de capacitação para o planejamento urbano .”



ARQUITETOS E URBANISTAS
Pensadores da Cidade

Observação          escuta         fala         compartilhamento de ideias

Colaboração       investigação          documentação               reflexão  

Ideias         desenho            plano              parceria                   adaptação 

Desenvolvimento     difusão     debate     construção      implementação

Pensando com a comunidade  - antes, durante e depois.

Domínio e acompanhamento do processo do início ao fim



Arquitetos e Urbanistas
Nova Agenda Urbana 

Cidades , o maior desafio do século XXI
O Planejamento Urbano melhora nosso lugar no mundo.

Concorda , Prefeito?

Apenas com esforço coletivo e boas ideias 
vamos produzir cidades justas, seguras, 

saudáveis, acessíveis e economicamente 
dinâmicas, resilientes e sustentáveis



NOVA AGENDA URBANA

10 medidas recomendadas pela ONU 

1. Os moradores devem estar no centro do planejamento urbano

2. Planejamento regional, ou seja para além da visão restrita do território do município

3. Criação de um sistema de governança metropolitana

4. Planos urbanos devem ter força de lei

5. O tempo de viagem entre casa e o trabalho tem um enorme impacto sobre a
qualidade de vida dos moradores

6. Gestão de terras

7. Controle do equilíbrio de direitos coletivos da sociedade e interesses privados no
desenvolvimento urbano

8. Mecanismos legais para estabelecer e manter espaços públicos são fundamentais
para a comunidade

9. Um bom planejamento inclui a previsão para o comercio local e o crescimento
econômico

10. Um rígido planejamento de crise reduz o tempo de recuperação da cidade em
situações emergenciais e assegura a rápida restauração da vida normal.



A PRAÇA

“Por seu caráter cotidiano, pela importância vital e 
estratégica urbana, 

-TERRITÓRIO LIVRE - a Praça é o bem cultural mais 
disponível à fruição da população. 

Constitui ponto referencial nos percursos do dia-a-dia e 
nos eventos sendo importante vetor de coesão social, 

orientação e identidade.”



PRAÇA DA ESTAÇÃO
CONTEXTO HISTÓRICO

Final século XIX, Belo Horizonte

“Porta
de entrada“
da cidade



PRAÇA DA ESTAÇÃO
CONTEXTO HISTÓRICO

Polo irradiador de vida na 
Capital mineira - primeiros 50 
anos

Trem : principal meio de 
transporte. 

Palco da primeira industrialização da cidade, do início do século à década de 40.



PRAÇA DA ESTAÇÃO
CONTEXTO HISTÓRICO

A partir de 60 e 70 : crescimento e a
expansão desorganizados

Processo de degradação e sucessivas
descaracterizações.

Jardins, lagos e monumentos foram
mutilados.

1988, o tombamento do seu conjunto
urbanístico e edificações.

Canalização do Ribeirão Arrudas
substitui as antigas balaustradas por
uma mureta de concreto.





PRAÇA DA ESTAÇÃO
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO



PRAÇA DA ESTAÇÃO
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

Monumentos restaurados, os jardins remodelados,
retornando ao risco original



PRAÇA DA ESTAÇÃO
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO



PRAÇA DA ESTAÇÃO
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

Conjuntos de fontes sem formação de espelhos d’água
Grandes eventos e concentração de público



PRAÇA DA ESTAÇÃO
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

Organização da iluminação com postes de grande altura,

Delimitação do espaço físico de forma cenográfica ,

Liberação do espaço para sua utilização plena



PRAÇA DA ESTAÇÃO
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO



PRAÇA DA ESTAÇÃO
USO E OCUPAÇÃO



PRAÇA DA ESTAÇÃO
USO E OCUPAÇÃO



PRAÇA DA ESTAÇÃO
USO E OCUPAÇÃO: PRAIA DA ESTAÇÃO



PRAÇA DA ESTAÇÃO
USO E OCUPAÇÃO: PRAIA DA ESTAÇÃO



PRAÇA DA ESTAÇÃO
USO E OCUPAÇÃO: PRAIA DA ESTAÇÃO



OUTRA PRAÇA
ANTES DA OBRA E DIAGNÓSTICO



PRAÇA
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO



PRAÇA
ANTES DA OBRA E DIAGNÓSTICO



PRAÇA
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO

Geração espaços públicos adequados,
Convívio das pessoas e a realização de eventos.



PRAÇA
USO E OCUPAÇÃO



PRAÇA
USO E OCUPAÇÃO



PRAÇA
USO E OCUPAÇÃO: PRAIA 



PRAÇA
USO E OCUPAÇÃO : PRAIA



PRAÇA
USO E OCUPAÇÃO:



PRAÇA 
USO E OCUPAÇÃO: PRAIA



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE
CENÁRIO INICIAL

Drenagens Urbanas
Preservação de cursos d´água em seus leitos naturais,
Melhoria da qualidade de vida da população.



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE
CENÁRIO INICIAL

Proposta : reverter a degradação nos córregos ainda não canalizados
Despoluição das águas e fundo de vales
Solução de problemas de esgotamento sanitário



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE
CENÁRIO INICIAL



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE
CENÁRIO INICIAL





RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
PROPOSTA
PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL   

Soluções para o problema das enchentes e demandas de saneamento.
Espelho d’água para conter a vazante.
Quadras poliesportivas, pista de skate, quiosques,
Espaço de convivência democrático e produtivo.
A área tratada : 59.000m².



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
O PARQUE HOJE



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
O PARQUE HOJE



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
O PARQUE HOJE



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
O PARQUE HOJE



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
O PARQUE HOJE



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
O PARQUE HOJE



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
O PARQUE HOJE



/caumgoficial

• INFORMAÇÕES
• LEGISLAÇÃOcaumg.gov.br

acesse

/caumg1

• NOTÍCIAS 
• DOWNLOADS

/caumgoficial
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