
34º Congresso de Pesquisa e Ensino em Transporte da ANPET
100% Digital, 16 a 21 de novembro de 2020

AS DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS NA ACESSIBILIDADE AO TRABALHO 
EM FORTALEZA SOB DISTINTAS MÉTRICAS 

 
Davi Garcia Lopes Pinto 

Carlos Felipe Grangeiro Loureiro  
Universidade Federal do Ceará  

Francelino Franco Leite de Matos Sousa  
Centro Universitário Christus 

 
RESUMO 
Representar as desigualdades socioespaciais no acesso às oportunidades de trabalho envolve desafios em 
incorporar a complexidade dos elementos dos subsistemas de uso do solo e transportes envolvidos nesse fenômeno. 
Diante disso, o objetivo principal deste artigo é comparar representações dessa problemática em Fortaleza a partir 
da utilização de diferentes métricas de acessibilidade. Essa comparação foi feita considerando quatro tipos de 
indicadores: tempo médio de viagem às oportunidades, indicador de oportunidades cumulativas, tempo de 
equilíbrio emprego-população e logsum. As quatro representações obtidas foram comparadas quanto ao padrão 
espacial da acessibilidade, à distribuição dos níveis de acessibilidade entre os indivíduos, e aos valores de 
acessibilidade média e de sua variabilidade por região. Pelos resultados, três dos quatro indicadores apresentaram 
padrões semelhantes quanto aos aspectos analisados. Já o indicador de tempo de equilíbrio, ao incorporar a 
competitividade em sua formulação, representou distintos padrões, tanto espacialmente, quanto entre os indivíduos 
e entre as regiões.  
 
ABSTRACT 
Representing socio-spatial inequalities in the access to jobs opportunities involves challenges in incorporating the 
complexity of the land-use and transport subsystems’ elements involved in this phenomenon. Therefore, the main 
objective of this paper is to compare representations of this problematic context in Fortaleza through the use of 
different metrics of accessibility. Such a comparison considered four types of indicators: average travel time to 
opportunities, cumulative opportunities measure, balancing time and logsum. The four resulting representations 
were compared in respect to the spatial pattern of accessibility, to the distribution of accessibility levels among 
individuals, and the average values and their variability by region. The results indicated that three of the four 
indicators represented similar patterns regarding the analyzed aspects. The balancing time indicator, however, by 
incorporating competitivity in its formulation, represented distinct patterns, spatially as well as among individuals 
and regions.  
 
1. INTRODUÇÃO 
A ocorrência de desigualdades socioespaciais na acessibilidade ao trabalho é um fenômeno que 
acomete grande parte das metrópoles brasileiras. Em comum, essas grandes cidades 
caracterizam-se por uma alta concentração das oportunidades de emprego nas suas regiões 
centrais (Pereira et al., 2019), acompanhada por um processo de espraiamento urbano. No caso 
de Fortaleza, tem-se observado processos de periferização por segregação imposta a segmentos 
de baixa renda, e de descentralização da população de alta renda por autossegregação (Lima et 
al., 2019; Andrade et al., 2020), os quais contribuem para a ocorrência na cidade do fenômeno 
do spatial mismatch, que vem se agravando nas últimas duas décadas (Castro, 2019). Outro 
fator relevante para a intensificação dessas desigualdades são os desequilíbrios na sua oferta de 
transportes.  
 
A multiplicidade de elementos e relações envolvidas nessa problemática torna complexa a 
tarefa de selecionar um único indicador que seja adequado para caracterizar as desigualdades 
no acesso às oportunidades de trabalho, incorporando tanto a dimensão espacial quanto a social 
desse fenômeno. Pela descrição e classificação dos indicadores de acessibilidade mais comuns 
encontrados na literatura (Baradaran e Ramjerdi, 2001; Geurs e van Wee, 2004; Curtis e 
Scheurer, 2010; Cheng et al., 2013) é possível afirmar que cada tipo de indicador tende a 
incorporar apenas uma parcela dos elementos envolvidos na representação dessas 
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desigualdades, de tal modo que, a depender do indicador utilizado, pode-se obter diferentes 
retratos da mesma problemática.  
 
Nesse contexto, o objetivo principal deste artigo é comparar a representação das desigualdades 
socioespaciais na acessibilidade ao trabalho em Fortaleza a partir da utilização de diferentes 
tipos de indicadores. Para tanto, será elaborada inicialmente uma síntese da caracterização dessa 
problemática em Fortaleza (Seção 2). Na Seção 3, serão discutidos os principais desafios na 
mensuração dessas desigualdades. A partir disso, a proposta metodológica para a sua análise 
será detalhada na Seção 4. Já a Seção 5 apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos. 
Por fim, a Seção 6 traz as principais conclusões da análise e recomendações para trabalhos 
futuros.  
 
2. DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS NA ACESSIBILIDADE AO TRABALHO 
EM FORTALEZA 
A acessibilidade pode ser entendida como a facilidade que os indivíduos possuem para alcançar 
atividades utilizando uma combinação de modos de transportes (Geurs e van Wee, 2004). De 
acordo com esses autores, os níveis de acessibilidade não são iguais para todos, de modo que 
diferentes grupos de indivíduos possuem restrições e percepções distintas sobre as condições 
de acesso, provocando assim desigualdades socioespaciais nos níveis de acessibilidade. Essas 
desigualdades tornam-se problemas quando os grupos mais vulneráveis da população 
encontram-se com os piores níveis de acesso, sendo impostos, em uma situação limite, a uma 
condição de exclusão social (van Wee e Geurs, 2011). O nível de renda familiar é uma das 
características que acabam por limitar os níveis de acesso da população (Pereira, 2019). 
Ressalta-se que não é o fato de um indivíduo ter uma renda maior que modifica 
instantaneamente suas condições de acessibilidade, mas sim as novas oportunidades que essa 
condição lhe proporciona, como residir mais próximo às atividades que deseja realizar, ou 
adquirir um veículo motorizado para deslocar-se mais rapidamente, por exemplo. 
 
Em Fortaleza, as condições de renda também são determinantes nos níveis de acessibilidade da 
população em decorrência das limitações impostas às decisões locacionais e de viagens 
oriundas dessa característica. Verifica-se que os processos de periferização da população de 
baixa renda para o lado Oeste da cidade (Figura 1a), de descentralização residencial da alta 
renda para o lado Leste (Figura 1b) e de concentração de empregos na região Central reforçam 
na cidade o spatial mismatch (Lima et al., 2019), termo utilizado para descrever um amplo 
conjunto de barreiras geográficas que resultam de uma disparidade, ou incompatibilidade, entre 
os locais onde as pessoas residem e onde estão localizadas suas respectivas oportunidades de 
emprego (McLafferty, 2015).  
 

 
Figura 1: Densidade domiciliar da população de baixa renda (a) e de alta renda (b) 
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Esse spatial mismatch, combinado às expansões da malha viária do lado Leste e da rede de 
transporte público no lado Oeste da cidade, tem reforçado essas desigualdades socioespaciais 
no acesso às oportunidades de trabalho na cidade (Lima et al., 2019), representadas na Figura 
2. A concentração de empregos na região Central faz com que a acessibilidade daqueles 
localizados nessa região seja bem superior a daqueles que residem em quaisquer das regiões 
periféricas, independente do grupo de renda considerado, configurando uma situação de 
desigualdade espacial no acesso às oportunidades de trabalho (Andrade et al., 2020). Essa 
desigualdade é intensificada pelas diferenças nos níveis de acessibilidade entre as regiões 
periféricas ao Norte e Sul, pois as primeiras possuem infraestrutura de transportes consolidada 
e estão mais próximas da região Central, o que lhes confere níveis melhores de acessibilidade 
do que as regiões periféricas na parte Sul da cidade (Andrade et al., 2020). Além disso, os 
processos de periferização residencial e de dependência da rede de transporte público, a que 
vem sendo submetida a população de baixa renda, fazem com que os grupos mais vulneráveis 
sejam forçados a residir nas zonas com os piores níveis de acessibilidade, enquanto os 
segmentos de alta renda localizam-se nas regiões mais privilegiadas, caracterizando assim uma 
situação de desigualdade entre grupos de renda (Lima, et al., 2019). 
 

 
Figura 2: Representação da problemática das desigualdades socioespaciais na acessibilidade ao trabalho 

 
3. DESAFIOS NA MENSURAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS NA 
ACESSIBILIDADE AO TRABALHO 
Representar os diversos componentes da acessibilidade por meio de um único indicador é uma 
tarefa complexa, sendo ainda mais desafiador caracterizar as desigualdades no acesso às 
oportunidades de trabalho, que tendem a variar sobre o espaço e entre grupos de indivíduos. 
Geurs e van Wee (2004) classificam os indicadores de acordo com a parcela da acessibilidade 
que conseguem representar em medidas baseadas em infraestrutura, medidas baseadas em 
localização e medidas baseadas no indivíduo. 
 
As medidas baseadas em infraestrutura, como tempo de viagem ou velocidade de deslocamento, 
permitem avaliar os níveis de acessibilidade por meio do desempenho das redes viária e de 
transporte público (Geurs e van Eck, 2001). Esse tipo de medida possibilita a compreensão do 
impacto que cada modo de transportes possui sobre as desigualdades espaciais da 
acessibilidade. Entretanto, para que sejam avaliados os efeitos dessas redes sobre os níveis de 
acessibilidade de grupos distintos de indivíduos, torna-se necessário assumir que a 
acessibilidade provida por determinado modo de transportes representa as condições de acesso 
de determinado segmento populacional. Na comparação entre segmentos socioeconômicos em 
grandes cidades brasileiras, pode-se assumir que a acessibilidade da rede de transporte público 
representa melhor o grupo de baixa renda, enquanto adota-se o grupo de alta renda se 
deslocando majoritariamente na malha viária. Entretanto, comparações de outras características 
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individuais, como gênero ou idade, por exemplo, podem ser comprometidas ou inviabilizadas 
ao se utilizar esse tipo de indicador. 
 
Já os indicadores baseados em localização incorporam os desempenhos dos subsistemas de 
transportes e do uso do solo; o segundo aqui entendido como a distribuição espacial dos 
domicílios e das atividades. Por conta disso, possibilitam a compreensão de como processos 
como a concentração dos empregos ou a periferização da população interferem nas 
desigualdades na acessibilidade urbana. O tempo de viagem ponderado pelas oportunidades de 
trabalho é um dos exemplos mais simples desse tipo de indicador; no entanto, um dos 
indicadores mais utilizados para representar a acessibilidade de uma localidade é o indicador 
de oportunidades cumulativas, pelo qual se estima a quantidade de atividades acessíveis dentro 
de um raio de impedância (El-Geneidy et al., 2016; Boisjoly et al., 2017; Pereira et al., 2017; 
Pereira, 2019). 
 
Esses dois indicadores, entretanto, falham ao desconsiderar a distribuição espacial da 
população, de tal forma que a representação das desigualdades socioespaciais no acesso ao 
trabalho não seria capaz de incorporar o fenômeno do spatial mismatch. Além disso, quando há 
uma forte concentração espacial das oportunidades de emprego, eles acabam tornando-se uma 
proxy da distância até a região em que ocorre a concentração das atividades (Carneiro et al., 
2019). Para incorporar a distribuição socioespacial dos domicílios e permitir uma análise mais 
completa do spatial mismatch sobre as desigualdades na acessibilidade, pode-se utilizar o 
indicador de tempo de equilíbrio (Barboza et al., 2019), pelo qual mensura-se o tempo de 
viagem necessário para se acessar um número de oportunidades de emprego igual à população 
de determinada região. 
 
Em comum, os indicadores baseados em localização podem ainda incorporar funções de 
decaimento para reduzir a atratividade das oportunidades de emprego mais afastadas. Permitem 
também que sejam utilizadas apenas as oportunidades específicas de cada grupo populacional, 
criando assim um indicador mais representativo das suas condições particulares de 
acessibilidade. Nesse esforço, a dificuldade reside na coleta dessa informação, já que os 
microdados da RAIS e do CAGED, fontes mais desagregadas de informações sobre os 
empregos formais no Brasil (disponibilizados anualmente pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego), são espacializados apenas no nível dos domicílios. Além disso, as bases oficiais não 
incorporam os empregos informais, que representam cerca de 50% da ocupação nas metrópoles 
brasileiras.  
 
Apesar do avanço trazido na incorporação da distribuição espacial das atividades, a utilização 
de métricas baseadas na localização para caracterizar desigualdades entre grupos 
socioeconômicos ainda requer a associação de um grupo a um determinado modo de transporte. 
Essa limitação é superada ao serem considerados indicadores baseados no indivíduo, em 
especial os formulados com base no conceito de utilidade, pois permitem incorporar as 
diferenças de percepção entre indivíduos pertencentes a grupos socioeconômicos distintos 
sobre os atributos das alternativas de deslocamento (Geurs, 2018). O logsum (Geurs et al., 2010) 
é o indicador desse tipo mais utilizado, o qual é fundamentado na teoria da utilidade econômica 
para incorporar as percepções de diferentes grupos sociais na distribuição espacial da 
acessibilidade (Miller, 2018). Por outro lado, a ausência de escala do valor numérico absoluto 
desse tipo de métrica impossibilita a realização de uma comparação direta entre os níveis de 
acessibilidade de indivíduos pertencentes a distintos grupos socioeconômicos (Souza e 
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Loureiro, 2018). 
 
Diante dessa variedade de indicadores, assim como dos diferentes aspectos relacionados às 
desigualdades socioespaciais na acessibilidade ao trabalho incorporados por eles, mostra-se 
relevante a análise comparativa dos padrões de desigualdades caracterizados por métricas 
distintas. Como destacado por Curtis e Scheurer (2010), não existe uma medida perfeita de 
acessibilidade, de tal forma que é necessário a combinação de vários indicadores para se obter 
informações substanciais acerca do fenômeno analisado.  
 
4.  DESCRIÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 
Considerando os desafios metodológicos em representar desigualdades socioespaciais no 
acesso às oportunidades de trabalho, o método proposto neste trabalho consiste em caracterizar 
essa problemática observada atualmente na cidade de Fortaleza a partir de métricas distintas, 
comparando as respectivas representações obtidas. Como a problemática de interesse envolve 
a comparação dos níveis de acessibilidade entre grupos socioeconômicos, foi necessário 
classificar os indivíduos com base nesse critério. Desse modo, foram considerados nessa análise 
indivíduos de baixa e alta renda, classificados com base em sua renda domiciliar, de acordo 
com o método proposto por Sousa (2019). Pelo método de classificação utilizado, indivíduos 
com renda domiciliar igual ou inferior a 3,1 salários mínimos (60º percentil de renda domiciliar) 
foram classificados como de baixa renda (BR). Já o grupo de alta renda (AR) foi composto 
pelos indivíduos com renda domiciliar igual ou superior a 10,1 salários mínimos (90º percentil 
de renda domiciliar). A distribuição espacial desses dois grupos foi realizada a partir dos dados 
da PNAD-C (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) de 2017. 
 
4.1.  Seleção dos indicadores de acessibilidade 
Buscou-se selecionar indicadores que apresentassem diferentes níveis de complexidade e que 
incorporassem aspectos distintos da problemática. Dessa forma, foram descartados indicadores 
baseados em infraestrutura por não considerarem a distribuição espacial das atividades. Com 
base nesses critérios, foram selecionados quatro indicadores de acessibilidade: tempo médio de 
viagem às oportunidades de emprego (TV); indicador de oportunidades cumulativas (OC); 
tempo de equilíbrio emprego-população (TE); e indicador do tipo Logsum (LOG). Os três 
primeiros são baseados em localização, enquanto o último baseia-se na utilidade percebida 
pelos indivíduos. A Tabela 1 apresenta a formulação matemática desses indicadores. 
 
Os quatro indicadores foram calculados no nível de 241 zonas, com raio médio de 500 m, de 
acordo com o zoneamento proposto por Lima (2017) para Fortaleza. Esse zoneamento agrega 
os setores censitários em busca de homogeneidade das condições de renda da população. Os 
dados populacionais foram obtidos pela PNAD-C (2017), as oportunidades de empregos 
formais a partir do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), e os totais das 
oportunidades de empregos informais obtidas com a PNAD-C  e espacializadas com o auxílio 
da RAIS e da distribuição espacial do uso e ocupação do uso do solo de Fortaleza, tendo sido 
classificados de acordo com o grupo socioeconômico ao qual era destinado (Pinto, 2020). Já os 
tempos de viagem entre as zonas foram coletados para a hora-pico da manhã, através da API 
Distance Matrix da Google, considerando a tabela programada de GTFS (General Transit Feed 
Specification) para o transporte público e dados do Google Maps para o automóvel. A 
calibração das funções de utilidade foi realizada a partir de uma pesquisa de preferência 
declarada com 1556 observações e o logsum obtido considerando duas rotas de deslocamento: 
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a rota mais rápida entre cada par de zonas utilizando o ônibus e a rota mais rápida utilizando o 
carro (Freire, 2019). 
 
Algumas premissas foram consideradas para viabilizar o cálculo dos indicadores TV, OC e TE 
de forma distinta para a baixa e a alta renda: o grupo de BR é melhor representado pela 
acessibilidade calculada a partir de deslocamentos por ônibus e o grupo de AR é melhor 
representado pelo automóvel. Com isso, espera-se representar a situação extrema dessas 
desigualdades com relação às diferenças no desempenho dos respectivos modos; premissa essa 
que não é necessária para o LOG, pois esse incorpora as diferentes percepções dos grupos de 
indivíduos sobre as alternativas e seus atributos. Além disso, para o indicador de oportunidades 
cumulativas, foram utilizados limites de tempo de 30 e 45 minutos, respectivamente para o 
automóvel e transporte público, com base nos tempos médios de viagens observados para cada 
modo em Fortaleza, reconhecendo as diferenças de acesso de cada grupo populacional.  
 

 
Tabela 1: Formulação matemática dos indicadores de acessibilidade  
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4.2.  Análise comparativa das diferentes representações 
Uma vez calculados os níveis de acessibilidade para os dois grupos socioeconômicos, foram 
realizadas análises com o intuito de comparar essas representações quanto: (1) ao padrão 
espacial observado, a partir da distribuição dos quintis de acessibilidade de cada indicador; (2) 
a diferenças nesse padrão espacial entre os grupos socioeconômicos, através de análise de 
correlação espacial bivariada, global (Índice de Moran) e local (Mapas BiLisa); (3) a diferenças 
na média e na dispersão dos valores de acessibilidade por região, a partir da análise de 
diagramas de boxplot; e (4) quanto à distribuição dos níveis de acessibilidade entre os 
indivíduos dos respectivos grupos socioeconômicos, observada através de histogramas. Para 
fins de comparação, os valores dos indicadores foram padronizados pelo seu escore Z.  
 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A distribuição espacial da acessibilidade está apresentada na Figura 3, na qual subdivide-se as 
zonas pelos quintis dos quatro indicadores analisados, destacando-se os melhores níveis de 
acessibilidade com as tonalidades mais fortes de cada cor. São apresentados também os 
resultados de correlação espacial global e local entre os valores de acessibilidade da baixa e da 
alta renda. 
 

 
Figura 3: Distribuição espacial dos quintis de acessibilidade 
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Pelas distribuições espaciais, percebe-se uma semelhança na representação da acessibilidade 
para ambos os grupos populacionais quando caracterizada pelos indicadores TV, OC e LOG. 
Em todos os casos, verificam-se desigualdades espaciais, configuradas pela concentração dos 
melhores níveis de acessibilidade na região Central e pelos piores níveis nas áreas mais 
periféricas da cidade. As correlações espaciais reforçam essa semelhança pelos altos valores de 
Índice de Moran e pela existência de aglomerados de alta acessibilidade ocupando a totalidade 
da região Central e de aglomerados de baixa acessibilidade nas franjas periféricas da cidade. 
 
Pelo indicador TE, a população de baixa renda apresenta um padrão espacial concêntrico na 
distribuição da acessibilidade, mas mais disperso do que aquele verificado com os outros três 
indicadores. Por sua vez, o grupo de renda mais alta passa a apresentar uma distribuição espacial 
bem mais dispersa da acessibilidade. O baixo índice de correlação espacial entre o tempo de 
equilíbrio da baixa e da alta renda (Índice de Moran = 0,041) reforça a distinção no padrão 
observado para os dois grupos socioeconômicos por esse indicador. Apesar disso, são 
observados alguns aglomerados de alta acessibilidade à oeste da região Central e de baixa 
acessibilidade em zonas das regiões Sudoeste e Sudeste. 
 
Ao incorporar a competitividade pelas oportunidades de emprego, o indicador TE classifica 
algumas zonas da região Central com baixos níveis de acessibilidade e algumas zonas das 
regiões periféricas com altos níveis para a alta renda, por considerar apenas a razão entre 
demanda e oferta dessas oportunidades, desconsiderando seus valores absolutos. Dessa forma, 
uma oferta de 8000 empregos para uma demanda de 4000 indivíduos resulta no mesmo nível 
de acessibilidade que 800 empregos para 400 indivíduos, exemplo que reflete situações reais 
de zonas centrais e periféricas, respectivamente.  
 
Se por um lado as diferenças espaciais agregadas e mais qualitativas apontam para similaridades 
entre a representação da acessibilidade dos indicadores TV, OC e LOG, uma análise mais 
desagregada e quantitativa dos diagramas de boxplot da Figura 4 possibilita a identificação de 
diferenças entre eles na representação da acessibilidade média por região.  
 
Para a população de baixa renda, os indicadores TV e OC apresentaram a mesma hierarquização 
de acessibilidade média entre as regiões, com a região Central apresentando o melhor valor, 
além de menor dispersão dos valores entre as zonas, e a região Sudoeste como a de menor 
acessibilidade média. Esses dois indicadores apontam para melhores níveis de acessibilidade 
média nas regiões mais ao Norte da cidade, em detrimento das regiões ao Sul, nas quais também 
são observadas maior variabilidade entre as zonas.  
 
O diagrama do LOG para a baixa renda também indica uma maior desigualdade entre as regiões 
Central e Sudoeste, como a de melhor e pior acessibilidade média, respectivamente. Essa 
desigualdade se reflete de maneira até mais intensa, se comparado aos outros dois indicadores, 
evidenciada por uma maior diferença observada entre as médias dessas duas regiões. 
Considerando as outras regiões, não é possível perceber, pelo LOG, diferenças destacadas na 
acessibilidade média entre as regiões Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sul, as quais apresentam 
níveis semelhantes de média e de variabilidade.  
 
De forma semelhante aos outros indicadores, pelo TE a região de melhor acessibilidade e menor 
variabilidade também é a Central. Porém, esse indicador representa a região Sul como a de pior 
acessibilidade para a baixa renda, diferentemente dos outros. Ainda seguindo os mesmos 
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padrões representados pelos indicadores TV e OC, percebem-se melhores níveis de 
acessibilidade média nas regiões ao Norte da cidade, em relação às regiões mais ao Sul. 
Também é possível verificar, pelo TE, uma predominância de melhores níveis de acessibilidade 
média a Leste, onde há uma baixa concentração de indivíduos de baixa renda. 
 

 
Figura 4: Diagramas de boxplot por região 
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com o melhor resultado. Percebe-se, entretanto, que a diferença entre essas duas regiões, de 0,6 
desvios padrões da média, não é tão grande quanto a observada pelos outros indicadores, da 
ordem de 2 desvios padrões. Isso reflete o efeito da competitividade em reduzir os níveis de 
acessibilidade em regiões com alta concentração de indivíduos desse grupo. Percebe-se, 
também, melhores valores de acessibilidade média em zonas periféricas a Oeste, como efeito 
do baixo adensamento da população de alta renda nessas regiões.  
 
Pelos histogramas da Figura 5, plotados com o percentual de indivíduos de cada classe 
submetido a diferentes níveis de acessibilidade, foi possível identificar diferenças na 
distribuição não-espacial da acessibilidade entre os indivíduos dos dois grupos de renda. A 
assimetria à direita na distribuição da acessibilidade da baixa renda observada com o uso dos 
indicadores TV, OC e LOG reflete uma maior parcela desses indivíduos sujeitos aos piores 
níveis de acessibilidade. Comparativamente, há uma maior concentração de indivíduos da alta 
renda em áreas de melhor acessibilidade, já que suas distribuições são assimétricas à esquerda. 
Esse padrão reflete a concentração da população de baixa renda no lado Oeste de Fortaleza e 
da ocupação prioritária da sua região Central pelo grupo de alta renda (Lima et al., 2019), 
sugerindo uma desigualdade na acessibilidade ao trabalho entre diferentes grupos de renda, uma 
vez que o grupo mais vulnerável reside nas localidades de menor acessibilidade. 
 

 
Figura 5: Histogramas dos indicadores normalizados 

 
Por sua vez, o indicador TE mais uma vez destoa dos outros três, pois não reflete diferenças na 
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Nos dois casos, observa-se uma certa simetria das distribuições, indicando que existem 
percentuais similares de indivíduos que residem em zonas com níveis elevados e reduzidos de 
acessibilidade. 
 
6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
O objetivo deste trabalho foi comparar as distintas representações das desigualdades 
socioespaciais na acessibilidade ao trabalho em Fortaleza a partir da utilização de diferentes 
métricas. A problemática descrita foi caracterizada por quatro indicadores de acessibilidade 
distintos (TV, OC, TE e LOG), cujas representações para os grupos de baixa e alta renda foram 
comparadas quanto à distribuição espacial da acessibilidade, à distribuição entre os indivíduos 
e aos níveis de acessibilidade médios e de variabilidade nas regiões de Fortaleza. 
 
Quanto à distribuição espacial da acessibilidade em cada grupo, os indicadores TV, OC e LOG 
apresentaram um padrão semelhante. Essa semelhança se manteve ao se comparar as 
distribuições dos dois grupos socioeconômicos, a partir da análise de correlação espacial. Era 
esperado que os indicadores TV e OC, por sua formulação, apresentassem o padrão observado 
para os dois grupos, dado o caráter monocêntrico da distribuição das oportunidades de emprego 
em Fortaleza. Já a incorporação das preferências individuais dos dois grupos pelo LOG não 
produziu diferenças na representação do padrão espacial da acessibilidade entre eles. Por outro 
lado, o indicador TE reproduziu padrões espaciais distintos para a baixa e para a alta renda. 
Enquanto para o primeiro grupo ainda se nota um padrão espacial concêntrico, para a alta renda 
esse padrão é bem mais disperso, refletindo a incorporação da característica de competitividade. 
Entretanto, esse indicador não reflete possíveis diferenças na forma como essa competitividade 
se manifesta, de modo que regiões com alta oferta e alta demanda por oportunidades apresentam 
os mesmos níveis de acessibilidades de áreas com baixos valores de oferta e demanda.  
 
Quanto aos níveis de acessibilidade média por região, os quatro indicadores destacaram a 
melhor condição de acessibilidade da região Central, refletindo a alta concentração de empregos 
nessa área. Por outro lado, foram encontradas diferenças na representação da região de pior 
acessibilidade para a baixa e para alta renda. Para o primeiro grupo, os quatro indicadores 
denotaram uma maior dicotomia norte-sul. Já para a alta renda, os indicadores TV, OC e LOG 
destacaram melhores condições a Leste, além da região Central, refletindo a maior parcela de 
indivíduos de alta renda sujeitos às melhores condições de acessibilidade, uma vez que se 
concentram mais fortemente nessas regiões. Pelo TE, não se percebe uma grande variação nos 
níveis de acessibilidade médios por região, de modo que esse indicador não reflete 
desigualdades espaciais para a alta renda. 
 
Finalmente, com relação à distribuição da acessibilidade entre os indivíduos, os indicadores TV, 
OC e LOG refletiram a maior concentração dos indivíduos de baixa renda em áreas de menor 
acessibilidade, de modo que há uma maior proporção de pessoas dessa categoria sujeitas a 
piores de níveis de acessibilidade, se comparados aos indivíduos de alta renda. Pelos 
indicadores TV e OC, essa conclusão foi direta, uma vez que foi possível comparar 
numericamente a acessibilidade entre os dois grupos. Pelo indicador LOG, entretanto, a 
impossibilidade de se comparar diretamente os valores numéricos obtidos para os dois grupos 
só permitiu uma comparação de forma relativa, dificultando uma análise mais aprofundada sob 
uma perspectiva de equidade social. Já o indicador TE, novamente apresentou um padrão 
distinto dos outros indicadores quanto à distribuição da acessibilidade entre os indivíduos, a 
partir da qual não foram observadas diferenças significativas entre os grupos socioeconômicos. 
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Como já destacado, esse padrão é reflexo do modo como a competitividade é incorporada por 
esse indicador, desconsiderando eventuais diferenças na forma como ela se manifesta entre 
esses grupos de indivíduos.  
 
A partir dessas conclusões, recomenda-se, para trabalhos futuros, analisar diferenças na 
representação desse fenômeno através de métricas que incorporem outros aspectos relacionados 
à problemática, como o decaimento da atratividade das oportunidades pela distância, ou por 
meio de uma função de custo generalizado, além de indicadores que incorporem a 
competividade pelas oportunidades de empregos de formas mais complexas que o indicador 
TE, por exemplo. Sugere-se, ainda, fazer a mesma análise em contextos nos quais o fenômeno 
se comporte de maneira distinta à realidade de Fortaleza, como em grandes cidades de países 
desenvolvidos com estruturas morfológicas policêntricas.  
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