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Memo. 01/2013 – CEP-CAU/BR 

Brasília (DF), 15 de janeiro de 2013. 
 
Ao Sr. 
EDSON CEZAR MELLO JR. 
Gerente Técnico do CAU/BR 
 
Assunto: Orientação acerca da especificação de sistemas ou instalações de prevenção contra incêndio 
e pânico no Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). 
Ref.: Memo. 012/2012 - SICCAU. 

Prezado Senhor:  

1. Conforme solicitado, encaminhamos a V.S. entendimento da Comissão de Exercício 

Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CEP-CAU/BR) referente à questão 

acima exposta.  

2.  Considerando o disposto no Ofício nº 0058/2012-DIEAP/DESEG, encaminhado via 

Ofício nº 117/GAB/CAU/DF, que solicita providências para que conste nos RRT referentes a projetos de 

incêndio a especificação de todos os sistemas de segurança contra incêndio, a saber: SPH - Sistema de 

Proteção por Hidrante; SPE - Sistema de Proteção por Extintores; SSE - Sistema de Saída de 

Emergência; SPK - Chuveiros Automáticos; SIE - Sistema de Iluminação de Emergência; SSS - Sistema 

de Sinalização de Segurança; SPDA - Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica; GLP - Gás 

Liquefeito de Petróleo; SEE - Sistema de Elevador de Emergência; SAM - Sistema de Alarme Manual; 

SDA - Sistema de Detecção Automática; e BI - Brigada de Incêndio, temos a ponderar o que segue: 

3. Primeiramente, cumpre-nos reconhecer a importância da iniciativa do Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em uniformizar as informações referentes às atividades 

de projeto e execução de sistemas ou instalações de combate a incêndio e pânico nos documentos que 

atestam a responsabilidade técnica das atividades. Deve-se esclarecer, por oportuno, que as atividades, 

atribuições e campos de atuação profissional dos arquitetos e urbanistas encontram-se definidas no art. 

2º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e na Resolução CAU/BR nº 21, de 5 de abril de 2012. 

4. Considerando que, no dia-a-dia da prática profissional, as atividades técnicas elencadas 

na legislação supra podem ser desenvolvidas através de etapas (por exemplo, no caso de projeto 

arquitetônico: estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo etc.), se for o caso, estas devem ser 

especificadas, quando do preenchimento do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no campo 

Descrição.  

5. Considerando as seguintes definições: 

5.1. Instalações prediais de prevenção e combate a incêndio: atividade técnica 

que consiste em projeto ou execução das instalações que constituem o sistema de 
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proteção contra incêndio e pânico nas edificações, incluindo hidrante de recalque, coluna 

de incêndio, central de GLP, hidrante de parede e reserva técnica de incêndio; 

5.2. Sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes: atividade 

técnica de projeto ou execução de sistemas de proteção contra incêndio e pânico das 

edificações, incluindo extintores de incêndio, sinalização de segurança contra incêndio e 

pânico, saídas de emergência, iluminação de emergência e área de refúgio. 

6. Considerando, ainda, que as seguintes atividades: Sistema de Proteção por Hidrante 

(SPH); Sistema de Proteção por Extintores (SPE); Sistema de Saída de Emergência (SSE); Chuveiros 

Automáticos (SPK); Sistema de Iluminação de Emergência (SIE); Sistema de Sinalização de Segurança 

(SSS); Gás Liquefeito de Petróleo (GLP); Sistema de Alarme Manual (SAM); Sistema de Detecção 

Automática (SDA); e Brigada de Incêndio (BI), enquadram-se nos itens 1.5.5 (projeto de instalações 

prediais de prevenção e combate a incêndio); 1.5.6 (projeto de sistemas prediais de proteção 

contra incêndios e catástrofes); 2.5.5 (execução de instalações prediais de prevenção e combate 

a incêndio); e 2.5.6 (execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes), 

da Resolução CAU/BR nº 21, de 2012, estas devem ser especificadas no campo Descrição do formulário 

de RRT. 

7. Considerando, finalmente, que as atividades técnicas inerentes a Sistema de Proteção 

contra Descarga Atmosférica (SPDA) e Sistema de Elevador de Emergência (SEE) não competem aos 

arquitetos e urbanistas. 

8. A CEP-CAU/BR orienta que: 

a) nos casos em que o serviço realizado constitua etapa de uma das atividades 

técnicas constantes da Resolução CAU/BR nº 21, de 2012, deve-se, quando do 

preenchimento do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), selecionar a atividade 

correspondente e, no campo Descrição, especificar a etapa a ser desenvolvida, 

conforme descritas no item 6 deste memorando; 

b) nos casos em que, quando do preenchimento de RRT, sejam selecionadas 

quaisquer das atividades constantes da Resolução CAU/BR nº 21, de 2012, e no campo 

Descrição forem especificadas atividades técnicas de SPDA ou SEE, o RRT deverá ser 

considerado nulo, conforme dispõe o inciso II, do art. 30, da Resolução CAU/BR nº 24, 

de 6 de junho de 2012. 

9. Sendo o que se apresenta na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente, 

Arquiteto e Urbanista ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 
Coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR 


