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Resumo: A expansão das cidades, aliada a políticas ineficientes de planejamento, pode implicar 

em uma ocupação desordenada do espaço urbano, o que vem a acarretar o surgimento de 
problemas relacionados à acessibilidade e mobilidade urbana. De acordo com o paradigma do 
planejamento integrado, os problemas de acessibilidade resultam de inadequações na distribuição 
espacial do uso do solo e de uma oferta ineficiente do sistema de transportes. Uma das 
dimensões dessa problemática é a ocorrência de desigualdades no acesso às oportunidades de 
atividades, que podem ser observadas em uma escala espacial, social e temporal. Diante desse 
contexto, o objetivo geral desta dissertação é compreender as desigualdades socioespaciais na 
acessibilidade ao trabalho, formal e informal, em Fortaleza. Para se atingir esse objetivo, propõe-
se, primeiramente, realizar uma caracterização da distribuição espacial de distintos grupos 
socioeconômicos em Fortaleza e das oportunidades de empregos formais e informais a eles 
direcionadas. Além disso, pretende-se caracterizar espacialmente os elementos da oferta de 
transportes, para então, a partir da seleção de um indicador adequado, mensurar os níveis de 
acessibilidade dos grupos de baixa e alta renda ao longo do território. Finalmente, será feita uma 
análise de diagnóstico, de modo a quantificar as relações de causalidade entre as restrições nos 
sistemas de transportes e de uso do solo e as desigualdades socioespaciais na acessibilidade ao 
trabalho. Espera-se, ao final dessa dissertação, gerar uma melhor compreensão sobre os 
aspectos determinantes para a manutenção dessas desigualdades e, em especial, quais os 
impactos do trabalho informal na sua redução ou agravamento. 
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