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Os níveis alarman-
tes da incidência de 
dengue no Brasil - que 
no ano passado re-
gistrou 1,5 milhão de 
casos - chamaram a 
atenção do Crea-SP 
para um importante 
foco de proliferação do 
mosquito transmissor 
da doença: os cantei-
ros de obras da cons-
trução civil.

Para alertar os enge-
nheiros responsáveis 
técnicos pelas obras 
que são tocadas dia-
riamente nos canteiros 
em diversas partes do 
Estado, o Crea-SP de-
senvolveu uma campa-
nha de apelo bastante 
direto, com dicas sim-
ples para armazenar os 
materiais, reduzir o en-
tulho e evitar o acúmu-
lo de água em calhas, 
carriolas, lonas e latas.
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“A Dimenção Humana” 
Por décadas, a dimensão humana tem 

sido um tópico do planejamento urbano 
esquecido e tratado a esmo, enquanto vá-
rias outras questões ganham mais força 
como a acomodação do vertiginoso au-
mento do tráfego de automóveis. Além 
disso, as ideologias de planejamento – 
em especial o modernismo – deram baixa 
prioridade ao espaço público, às áreas de 
pedestres e ao papel do espaço urbano 

como local de encontro dos moradores da 
cidade. Por fim, gradativamente, as forças 
do mercado e as tendências arquitetôni-
cas afins mudaram seu foco, saindo das 
inter-relações e espaços comuns da cida-
de para os edifícios individuais, os quais, 
durante o processo, tornaram-se cada vez 
mais isolados, autossuficientes e indife-
rentes.

José Alberto
Arquiteto e Urbanista

Cidades para 
Pessoas
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Projeto, projeto básico 

e projeto executivo

A Decisão Normativa nº 106 conceitua 
o termo “projeto”, ao esclarecer as etapas 
de um projeto básico, atividades típicas 
da Engenharia e da Agronomia. 

A Decisão Normativa estabelece que 
cabe exclusivamente ao Sistema Confea/
Crea definir as áreas de atuação, as atribui-
ções e as atividades dos profissionais a ele 
vinculados, não possuindo qualquer efeito 
prático e legal resoluções ou normativos 
editados e divulgados por outros conse-
lhos de fiscalização profissional tendentes 
a restringir ou suprimir áreas de atuação 
atribuições e atividades dos profissionais 
vinculados ao Sistema Confea/Crea. 

Conforme a Decisão:
Projeto – é a somatória do conjunto 

de todos os elementos conceituais, técni-
cos, executivos e operacionais abrangidos 
pelas áreas de atuação, pelas atividades 

e pelas atribuições dos profissionais da 
Engenharia e Agronomia, nos termos das 
leis específicas, dos decretos-lei e dos de-
cretos que regulamentam tais profissões e 
a Constituição Federal de 1988. O termo 
genérico “Projeto” é definido como um 
conjunto constituído pelo Projeto Básico 
e pelo Projeto Executivo.

Projeto básico - os principais conteú-
dos e elementos técnicos correntes apli-
cáveis às obras e serviços sem restringir 
as constantes evoluções e impactos da 
ciência, da tecnologia, da inovação, do 
empreendedorismo e do conhecimento e 
desenvolvimento do empreendimento so-
cial e humano nas especialidades: levan-
tamento topográfico; sondagem; projeto 
arquitetônico; projeto de fundações; pro-
jeto estrutural; projeto de instalações hi-
dráulicas, projeto de instalações elétricas; 

projeto de instalações telefônicas, dados 
e som; projeto de instalações de preven-
ção de incêndio; projeto de instalações 
especiais (lógicas, CFTV, alarme, detecção 
de fumaça); projeto de instalações de ar 
condicionado; projeto de instalações de 
transporte vertical e projeto de paisagis-
mo.

Projeto executivo - consiste no conjun-
to dos elementos necessários e suficientes 
à execução completa da obra ou do ser-
viço, conforme disciplinamento da Lei no 
8.666, de 1993, e das normas da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

O Confea tipifica desde 1991 as eta-
pas de um “Projeto Básico”, por meio da 
Resolução nº 361. Em abril deste ano, o 
Plenário aprovou a Decisão Normativa nº 
106 para conceituar o termo mais amplo 
“Projeto”.



4


