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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 09.04.2019 

EVENTO 
Reunião Especial Análise da Consulta Nacional do Projeto de Emenda da 

ABNT NBR 9050 da ABNT/CE-040:000.001 

LOCAL: 
FDE - Fundação para Desenvolvimento da Educação 

Endereço: Av. São Luís, 99 - Centro, São Paulo – SP 

NOME ARQ. URB. JOSÉ ANTONIO LANCHOTI 

2. REPRESENTAÇÃO: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

A NBR9050 da ABNT aborda as questões de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos, definindo os parâmetros antropométricos para a garantia de acesso, utilização e 

manuseio de objetos, ambientes e espaços por pessoas com deficiência.  

Esta Norma é invocada pela Lei Federal nº 13.146/2015 e pelo Decreto Federal nº 5.296/2004 e atribui 

ao profissional arquiteto e urbanista a obrigatoriedade de atender as questões definidas pela ABNT, sob 

pena de discriminação por ação ou omissão.  

Desde a sua primeira versão em 1985 até os dias de hoje, foram 4 versões e sempre a presença de 

arquitetos e urbanistas em seu comitê de revisão tem trazido contribuições importantes na conquista da 

equidade social e na igualdade nos direitos das pessoas com deficiência à cidade. 

A atual revisão em percurso iniciou-se em 2017 e encontra-se próximo à sua etapa final. 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

Participam desta reunião técnica representantes do Sistema CONFEA/CREA, SICOVE, SINDUSCON, 

Prefeituras diversas, Ministério Público, Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

da Presidência da República, Universidades, etc. 

5. OBJETIVOS: 

Defender os interesses dos arquitetos e urbanistas nas questões ligadas ao tema “acessibilidade” na 

revisão desta Norma de forma a garantir-lhes o justo e correto exercício profissional com exequibilidade 

dos parâmetros estabelecidos pela Norma. Com isso, poder discutir e impedir que procedimentos e 

dimensionamentos inexequíveis possam ser ventilados na discussão para não prejudicar as atividades 

profissionais dos arquitetos e urbanistas, ao mesmo tempo em que garante a este profissional a liberdade 

projetual e sua parcela de contribuição social para com o tema e o respeito às pessoas com deficiência. 

6. PROGRAMAÇÃO: 

A reunião é tem formato de audiência contínua com discussões sobre as contribuições recebidas no 

período de Consulta Pública e passa pela análise dos técnicos participantes, expondo-se defesas ou 

alterações às propostas trazidas. Este processo é submetido por votação pelos presentes quando não se 

chega há algum consenso. 

7. RELATO:  

A participação dos arquitetos e urbanistas oriundos de diversos setores e organizações impõem um 

equilíbrio na revisão e nas proposituras, trazendo a visão que a classe tem se exposto e trabalhado para a 

construção de espaços mais democráticos. 
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Conseguimos evitar, por exemplo, que a rampa de acesso ao meio fio recebe nova intervenção em seu 

modelo urbano e ficasse ainda maior ao que se tem hoje, de forma desnecessária. Outras situações 

ligadas a piscinas, sanitários, mobiliário foram defendidas sob nossa óptica e acatadas pelo pleno. 

Os assuntos tratados e alterados tem reflexo direto com a prática profissional e, com isso, é importante o 

acompanhamento a estas modificações de forma a serem viáveis e exequíveis nos projetos 

arquitetônicos e urbanísticos. Vale destacar que o tema acessibilidade é descrita no artigo 2º da Lei nº 

12.378/2010. 

 

8. CONCLUSÃO: 

A presença do CAU nesta discussão tem trazido segurança e confiabilidade nos parâmetros técnicos e 

antropométricos definidos na Norma. Milhares de projetos elaborados por arquitetos e urbanistas do 

Brasil tem se mostrado preocupados com o atendimento à Norma, principalmente para quem tem 

deficiência ou mobilidade reduzida. Participar da discussão enriquece a matéria e fortalece a 

importância da nossa participação de forma qualificada e com propriedade técnica. Além disso, permite 

que façamos divulgações rápidas e compreensivas da matéria em discussão. 

 

 

 

 

 

 

Brodowski/SP, 09 de abril de 2019 

 

José Antonio Lanchoti 

Arquiteto e Urbanista 


