
Mobilidade Urbana e 
Acessibilidade

“Limites existem para serem superados.”
                                             Chris Burkard

“Se um espaço não é capaz de acolher a diversidade, esse espaço é deficiente!” 
                                                                               DUARTE & COHEN, 1996



Mobilidade Urbana e 
Acessibilidade

Ou seria Mobilidade Humana?

Mobilidade Urbana
                & 
Mobilidade Humana

Acessibilidade



O que é Acessibilidade?

1- DF 5296/04.                                                                                                                                                                                                                                             
Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, 
total ou assistida dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas 
e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

2- Definição no dicionário.                                                                  Acessibilidade 
: qualidade ou caráter do que é acessível. Facilidade na aproximação, 
no tratamento ou na aquisição.  

3- Acessibilidade é um dever social pelo qual demonstro ao mundo                                                                                                                  
o  quanto respeito, considero e cuido do meu próximo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                     Teresa    Balbino                                                                                                                                   



Acessibilidade é um conceito em evolução. 
Modificação no Símbolo Internacional de Acessibilidade(SIA)  

Em 2015 a ONU(Organização das Nações 
Unidas) criou um novo símbolo para 
acessibilidade. Uma figura geométrica,  simétrica 
conectada por quatro pontos a um círculo que 
representando a harmonia entre os participantes 
da sociedade que está  com os braços abertos , 
simbolizando a inclusão das pessoas com todas 
as habilidades e em todos os lugares. Chamada 
de “A Acessibilidade”, a logomarca foi criada pelo 
departamento de Informações Públicas da ONU, 
em Nova Iorque, para aumentar a consciência 
sobre o universo da pessoa com deficiência.



Mobilidade Urbana, 
O que é isso?

É quando as pessoas se movem de um ponto a outro 
em uma cidade ou em qualquer meio ambiente 
construído pelo homem.   



O que é Mobilidade ?
Surge da necessidade de realizar uma atividade.





Mobilidade humana? Será?

A Política Nacional de Mobilidade Urbana 
está fundamentada nos princípios da acessibilidade universal e na equidade 
quanto ao  acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo.
Institui diretrizes para a integração entre os diferentes modais e melhoria da 
acessibilidade e mobilidade das pessoas no território do Município.



SERÁ?

Prioridade e preferência 
para o pedestre.





BRT  x  Ônibus comum.

Defendo o BRT como transporte 



 7 Diferenças fundamentais:

1- É um sistema integrado de Alta Capacidade;

2- Alinhamento das passagens dos ônibus;

3- Infraestrutura segregada;

4- Cobrança de tarifa fora do veículo;

5- Tratamento das interseções (prioridade de passagem);

6- Embarque e desembarque através de plataforma em nível;

7- Emite menos poluentes uma vez que transporta mais pessoas utilizando menor 
número de veículos, queima menor quantidade de combustível.





Quem sou.
Teresa Balbino - Arquiteta e Urbanista.
Empresária.
Formada a 35 anos.
25 anos como servidora concursada no Rio de 
Janeiro - RJ:

● 18 anos na Secretaria de Urbanismo
●   7 anos na Secretaria de Obras.

12 anos em empresas privadas.

Aprofundando Conhecimentos
Pós Graduação:

● Engenharia de Segurança do Trabalho e 
● Neurociência aplicada à Arquitetura.

Me tornei:
● Especialista em Legislação Urbana 
● Especialista em Acessibilidade

Desenvolvo:
● Homologação e Licenciamento de Projetos Comerciais e Residenciais, 

Parcelamento do Solo;
● Laudos, Projetos e Certificados em Acessibilidade. 
● Pós graduanda em Neurociência e Psicologia aplicada(UPM)


