
 
 
ERRATA 
No material anterior, a Área de Planejamento que abrange bairros da chamada Zona Norte estava identificada 
equivocadamente como AP 4. O correto é AP 3. Este material já está com o texto corrigido. 

 
Proposta de análise e reflexão a partir do Coronavírus e das desigualdades intraurbanas no Brasil 

 
 No material enviado anteriormente, datado do final de abril, nos propomos a seguinte reflexão: como as 
desigualdades regionais, raciais, de gênero, de classe e geracional ampliam os impactos da COVID-19 em 
determinados seguimentos mais vulneráveis da sociedade brasileira? Algumas pesquisas, especialmente da Fiocruz, 
já indicavam um deslocamento do vírus das classes mais altas e dos brancos em direção aos mais pobres, 
especialmente negros e pardos. Esses dados eram relativos aos números de mortes, aos números de internação e 
aos números de contaminados (para relembrar os gráficos, acessar o material anterior). 
 Passadas duas semanas, vamos voltar a este cenário, mas dessa vez olhando especificamente para as 
desigualdades regionais na escala intraurbana. Será que os dados permanecem os mesmo? A reflexão levantada se 
confirmou? Permanece pertinente? Para isso, vamos primeiro ler três textos publicados sobre o tema. O primeiro é 
da Revista Piauí, o segundo é do jornal Folha de São Paulo e o terceiro é do portal Uol. Depois, seguiremos com 
algumas análises. 
 

Texto 1 

DE MÁSCARA NO ÔNIBUS LOTADO 

No distrito paulistano onde a taxa de mortes por Covid-19 mais acelera, sobra gente no transporte público e faltam 
hospitais 

CAMILLE LICHOTTI 
12maio2020_16h39 

Na última sexta-feira, 8 de maio, Luana de Santana saiu de casa às seis da manhã para trabalhar. Ela é 
educadora em um abrigo para crianças e adolescentes em São Mateus, distrito vizinho a São Rafael, onde mora – 
ambos são parte da periferia Leste da cidade de São Paulo. Luana não pode fazer home office, pois seu trabalho, 
além de essencial, é presencial – ela tem de ir até o abrigo, cuidar da higiene e das atividades das crianças e auxiliar 
na organização da casa. Naquela manhã, Luana não conseguiu carona e precisou esperar por um ônibus que em 
vinte minutos a deixaria no trabalho. O ônibus veio lotado. Tão lotado que ela precisou entrar pela porta de trás do 
veículo. A única coisa que fazia Luana lembrar que a cidade estava em quarentena por causa da epidemia de Covid-
19 eram as máscaras que ela e os outros passageiros usavam no rosto. Fora isso, do transporte cheio às lojas 
abertas, tudo parecia normal. Naquele dia (8), o índice de isolamento na cidade de São Paulo foi de 46% – o menor 
desde que as medidas de distanciamento começaram a ser implementadas, no dia 24 de março. Com a 
implementação nesta segunda-feira (11) do rodízio de veículos mais restritivo na cidade, a lotação dos transportes 
públicos tende a piorar.  

Luana trabalha doze horas por dia, em dias intercalados. “No começo da quarentena as ruas estavam mais 
vazias”, conta Luana. Agora, ela observa pontos de ônibus cada vez mais cheios, lojas de roupas e móveis abertas e 
bares lotados. “As pessoas estão anestesiadas”, explica. Isso acontece justamente em um momento crítico para a 
periferia. No final de abril, dos dez distritos com maior taxa de mortes por Covid-19 a cada 100 mil habitantes, cinco 
eram na Zona Leste. Na última semana do mês, a taxa de morte que mais acelerou foi a do distrito de São Rafael – o 
crescimento chegou a 7% por dia. Na semana anterior, era um crescimento de 1% por dia. No último dia 30, São 
Rafael tinha 15,7 mortes por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. Um mês antes, no dia 28 de março, a prefeitura 
notificou as duas primeiras mortes do distrito. Nesse curto período de tempo, a taxa de mortes por 100 mil 
habitantes já ultrapassou as de homicídios e acidentes de trânsito de todo o ano de 2017, somadas. Apesar de não 
ter um número muito alto de casos – o que pode esconder uma realidade muito pior graças à subnotificação e à falta 
de testes – o ritmo de crescimento das mortes na região de São Rafael é preocupante, principalmente quando se 
leva em conta a infraestrutura de saúde local.  

Com cerca de 160 mil habitantes, São Rafael é um distrito de classe média e média baixa. As construções são 
majoritariamente horizontais, com casas contíguas e ruas sinuosas. A população é equivalente à de São Caetano do 
Sul, município da região metropolitana de São Paulo, a cerca de 11 km de São Rafael. Enquanto São Rafael não tem 
sequer um hospital no distrito, São Caetano tem sete, e um foi transformado em hospital de campanha para tratar 
exclusivamente pacientes de Covid-19. No dia 23 de abril, São Rafael tinha 86 casos da doença, entre confirmados e 

COLÉGIO PEDRO II – UNIDADE ESCOLAR REALENGO II 
MATERIAL DE GEOGRAFIA – 3ª SÉRIE 
DESIGUALDADES REGIONAIS E CORONAVÍRUS  ANO: 2020 

https://piaui.folha.uol.com.br/em-35-dias-virus-mata-mais-que-bala-e-transito-em-um-ano/
https://piaui.folha.uol.com.br/em-35-dias-virus-mata-mais-que-bala-e-transito-em-um-ano/


suspeitos. São Caetano tinha 612. Uma semana depois, no dia 30, São Rafael tinha 25 mortes e São Caetano, 23. Ou 
seja, mesmo com menos casos de Covid-19, o número de óbitos no distrito da Zona Leste já era maior. As últimas 
informações das mortes em cada distrito são do dia 30 de abril e foram fornecidas pela Prefeitura de São Paulo. A 
assessoria da prefeitura informou à piauí que não tem dados atualizados e não publicará mais boletins semanais – 
que, diferentemente dos boletins diários, mostram os casos e mortes separados por distrito. A partir de agora, esse 
tipo de informação só estará disponível a cada duas semanas. 

Até o dia 30 de abril, São Mateus, onde Luana trabalha, era o terceiro distrito com maior número absoluto 
de mortes, 72. Ficou atrás somente de Brasilândia, com 103, e Sapopemba, região próxima à São Rafael que já tinha 
101 mortes. O ritmo da doença é diferente na periferia, e a doença é mais letal nas regiões mais pobres – embora 
ainda não seja possível afirmar que as regiões mais ricas já atravessaram totalmente a crise. O Alto de Pinheiros, 
distrito de classe média alta da Zona Oeste, tinha, até o dia 30, a sexta maior taxa de mortes por 100 mil habitantes 
da cidade, 48,8. Isso é quase sete vezes a taxa de homicídios e acidentes de trânsito de todo o ano de 2017 somadas. 
E nada garante que os bairros vizinhos estejam imunes a uma segunda onda de contágio e mortes.  
Até ontem, dia 11 de maio, a cidade de São Paulo concentrava 28.089 casos e 2.305 óbitos, segundo o boletim diário 
da prefeitura. As UTIs estão com uma taxa de ocupação de 82%. Segundo os dados fornecidos pela assessoria da 
Secretaria de Saúde, o hospital de campanha do Pacaembu já está com 71% dos leitos ocupados. O hospital de 
campanha do Anhembi está com 30%.  
Na semana passada, Luana ficou sabendo pelo Facebook de mais uma morte no seu bairro – por enquanto, só 
conhecidos distantes adoeceram. “Mas eu sempre espero o pior”, conta. Para ela, as coisas não vão melhorar tão 
cedo. Como precisa sair de casa e, consequentemente, se expõe à contaminação, ela deixa a filha de 4 anos na casa 
da mãe, em quarentena. Na sua quebrada, Luana diz não ver medidas de apoio à população por parte do poder 
público. “Parece que dificultam de propósito”, desabafa. A única campanha de conscientização é feita nos postos de 
saúde, com cartazes e orientações. Segundo Luana, são movimentos praticamente imperceptíveis. As pessoas que 
precisam de alguma renda para sobreviver continuam a sair de casa. Mas às vezes também saem sem necessidade. 
Ao voltar do trabalho na última sexta-feira, o vizinho estava dando uma festa. Luana contou cerca de quinze pessoas 
reunidas. “Aqui na periferia as pessoas já estão acostumadas com essas tragédias”, diz. “Isso já não afeta mais.” 
 
Texto 2 
NA EUROPA, IDADE FOI MAIOR FATOR DE RISCO DE MORTE POR COVID-19; NO BRASIL E EM SÃO PAULO É O CEP 
 
O endereço como tradução das desigualdades estruturantes da sociedade e das cidades 

 Jorge Abrahão13. mai. 2020 
Saber qual a percepção da população na pandemia é importante tanto para a superação da crise como para 

medidas de enfrentamento de problemas estruturantes de nossas cidades e país. Na última semana, a Rede Nossa 
São Paulo e o Ibope Inteligência lançaram uma pesquisa que mostra como a população da capital paulista está 
percebendo e vivenciando a crise da Covid-19. Além dos dados, dela surgem reflexões que podem ser orientadoras 
para o futuro. 
 
Saúde 

Como não poderia deixar de ser, a saúde apareceu como ponto relevante: o investimento no Sistema Único 
de Saúde foi a resposta mais votada como prioridade para enfrentar a crise e 63% responderam que, sem ele, a crise 
seria muito pior. O SUS, que vinha sofrendo retrocessos até fevereiro, surge como elemento central para o 
enfrentamento da crise. No Brasil, três em cada quatro pessoas dependem do SUS e, portanto, o investimento 
público em saúde terá que ser prioridade. Mas como isso é possível com as atuais políticas de austeridade 
econômica? 
 
Renda 

Na pesquisa, duas em cada três pessoas disseram que perderam renda durante a crise e a renda básica 
emergencial é apontada como importante fator para a superação deste momento. A renda básica, que foi muito 
pouco discutida pela sociedade, ganhou relevância na crise. Se já vinha sendo cogitada como alternativa à onda de 
desemprego que surgirá da revolução tecnológica em curso — que combina automação e inteligência artificial— na 
pandemia se torna urgente e ganha visibilidade diante de um modelo econômico excludente e que mantém grande 
parte da população em situação de vulnerabilidade. Em um cenário pós-pandemia, com grande número de 
desempregados, a discussão da renda básica e o desafio de seu financiamento ganhará corpo. 
 
Desigualdade 

Cerca de 81% dos entrevistados responderam que quem mais vai sofrer com a pandemia será os que moram 
na periferia. A consciência das desigualdades surge de maneira muito clara. O endereço é a síntese de desigualdades 
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acumuladas e determinantes para a expansão da Covid-19. Fatores com a renda baixa, habitações precárias, 
fornecimento de água intermitente e falta de acesso ao esgotamento sanitário impossibilitam a adoção da higiene e 
do isolamento social necessários. É possível que, em pleno século 21, cerca de 35 milhões não tenham acesso à água 
e 100 milhões, ao esgotamento sanitário? 
 
Política 

A pesquisa revela também uma aproximação entre a política e a sociedade quando mostra um alto índice de 
aprovação (70%) das decisões do Governo do Estado e da Prefeitura no enfrentamento ao coronavírus. Já o 
presidente da República é reprovado por uma maioria —57% julgam inadequadas suas medidas frente à crise. 
É a política que está protagonizando — para o bem e para o mal— as ações na crise. A identificação com o governo 
estadual e municipal, rara nos últimos tempos, remete a uma valorização da política, o que é importante para o 
fortalecimento da democracia. 

O Brasil é a nona economia do mundo e, ao mesmo tempo, uma das 10 nações mais desiguais do planeta. 
Habituamo-nos a viver em um país escandalosamente desigual à ponto de banalizar esta injustiça. No sistema em 
que vivemos, nos acostumamos às diferenças que se evidenciam em sinais exteriores de riqueza como carros, 
roupas ou adereços de luxo. Mas não é possível é que a desigualdade chegue ao ponto de cobrar com vidas suas 
vítimas. Isto é inadmissível! 

Chegamos ao limite de uma sociedade que necessita urgentemente reconstruir um pacto para a superação 
deste que é seu maior problema. Impressionante que a grande maioria da elite econômica e política não perceba 
que, sem resolvermos a desigualdade crônica do país, não conseguiremos avançar minimamente como sociedade, 
fadados a permanecer em isolamento, hoje pela Covid-19 e depois, como sempre, pela insegurança provocada pela 
nossa incapacidade de construir uma sociedade menos desigual. 

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Existem recursos. É preciso termos a coragem de inverter as 
prioridades para reduzir as desigualdades e proporcionar condições de vida digna para a maioria da população. Essa 
é uma das lições desse momento. 

E todos, sem exceção, se beneficiarão com isso! 
 
Texto 3 
COVID: MORTES AVANÇAM EM FAVELAS E SUPERAM 3ª CIDADE COM MAIS ÓBITOS NO RJ 

Herculano Barreto Filho 
Do UOL, no Rio10/05/2020 04h00 

 
A epidemia do coronavírus avançou sobre as favelas cariocas, que já concentram ao menos 81 mortes e 422 

casos confirmados da covid-19. Levantamento feito pelo UOL com dados da Prefeitura do Rio mostra que os óbitos 
causados pela doença aumentaram dez vezes em um mês — em 8 de abril, haviam sido registradas sete mortes e 43 
casos em 13 comunidades. O total de mortes já supera Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em 3º lugar no ranking 
do estado com 60 casos. O cenário é mais preocupante do que indicam os números oficiais. Estudos paralelos 
coletados nas unidades de saúde da Rocinha e do Complexo da Maré, dois dos maiores conjuntos de favela da 
capital fluminense, indicam que os óbitos podem chegar a 74, mais que o triplo em comparação aos 24 registros 
oficiais nessas áreas. 

Especialistas citam contudo um problema mais grave do que a subnotificação: o ambiente propício para a 
proliferação rápida do vírus, agravado em áreas com maior circulação de pessoas em espaços reduzidos. "A 
transmissão comunitária está absolutamente fora de controle. É uma transmissão verticalizada e descontrolada, que 
atinge sobretudo as camadas menos favorecidas da sociedade", analisa a pneumologista Margareth Dalcolmo, 
pesquisadora da Fiocruz que também integra um grupo encarregado de prestar consultoria ao governo do RJ sobre 
alternativas para lidar com a pandemia. Hermano Castro, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, diz 
acreditar que a situação de vulnerabilidade social obriga moradores de favelas a saírem de casa para trabalhar, 
agravando o problema. "Há pessoas mais vulneráveis, que precisam de sustento e não conseguem ficar em 
quarentena. As pessoas se aglomeram para buscar algum tipo de recurso", explica. 

O levantamento feito pela reportagem considerou os registros divulgados pela prefeitura da capital 
fluminense até sexta-feira (8) para fazer a comparação com os dados de 8 de abril. O UOL verificou casos 
confirmados em 16 áreas com grande concentração de favelas. 
 
Mortes superam cidades da Grande Rio 

Hoje, Rocinha, na zona sul da capital, Senador Camará, na zona oeste, e Complexo da Maré, na zona norte 
carioca, concentram 171 pessoas infectadas por covid-19, o equivalente a 40%. O levantamento elaborado pelo UOL 
com dados da Prefeitura do Rio também identificou outras áreas com predomínio de favelas que registram números 
preocupantes. É o caso de Vigário Geral, Manguinhos, Mangueira, Costa Barros e Jacaré, comunidades da zona 



norte. 
 
As mortes nas favelas cariocas superam a maior parte dos municípios da Grande Rio, como Niterói e São 

Gonçalo. Durante a epidemia, morreram mais pessoas nas comunidades do que em Nova Iguaçu, cidade com mais 
de 820 mil moradores. Com 60 mortes até sexta-feira (8), segundo o governo do RJ, Nova Iguaçu é o 3º município 
com mais mortes por covid-19, atrás apenas da capital fluminense (1.002) e de Duque de Caxias (96). 

 

 
 
Médicos falam em 30 óbitos na Rocinha 

Com cerca de 200 mil moradores, a Rocinha tem 18 óbitos e 92 casos confirmados pela Prefeitura do Rio. 
Mas um painel mantido por profissionais de três unidades de saúde na favela confirma ao menos 30 óbitos de 
pessoas que testaram positivo para a covid-19 e outras 26 mortes ainda em apuração. Se todos os casos de mortes 
suspeitas forem confirmados, a Rocinha chegaria a 56 óbitos, o triplo em comparação aos dados oficiais. O 
levantamento ainda registrou 35 pacientes que aguardam o resultado da testagem para covid-19 e outros 185 
pacientes com síndrome gripal, sintoma compatível com a doença. 

“A divulgação deste painel visa compartilhar informações específicas da situação da Rocinha de forma mais 
detalhada e em tempo real, com o objetivo de empoderar a população com uma noção realista dos dados e reforçar 
a importância de estratégias de isolamento social.” Painel assinado por médicos do CMS (Centro Municipal de 
Saúde) Albert Sabin e das clínicas da família Maria do Socorro Silva e Souza e Rinaldo Delamare. 

 A analista de mídias sociais Rosemary da Silva Freitas conviveu com a covid dentro da própria casa. Nas 
últimas semanas, ela precisou cuidar da mãe e da avó, que testaram positivo para a doença. "Fiz o possível para não 
levá-las para o hospital. Cuidei delas dentro de casa. Elas só levantavam da cama para ir ao banheiro", lembra. 

Na semana passada, as duas foram levadas para o Américas Barra Hotel, que abriga mais de cem idosos, em 
uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. “Estava difícil segurar a minha avó 
em casa. Lá no hotel, elas estão mais seguras. Na favela, tem muita gente com sintomas de covid”, diz Rosemary da 
Silva Freitas, moradora da Rocinha. 

O líder comunitário William de Oliveira diz que a associação de moradores conta com uma equipe de 
profissionais de saúde que fornece o primeiro atendimento para pessoas com sintomas de covid-19 na Rocinha. Ele 



diz que o desrespeito da população ao isolamento atrapalha o combate à doença. Mas só isso não adianta. “Ainda 
tem muita gente pelas ruas, agindo como se nada estivesse acontecendo. As pessoas estão circulando pelo comércio 
e pelos bares. A chance de contaminação é maior nas favelas, onde as pessoas estão mais agrupadas. No começo, 
eram números. Agora, são nomes”, diz William de Oliveira, líder comunitário. 

Nos últimos dias, William está se dedicando à distribuição de cestas básicas, alimentos e kits de higiene para 
os moradores. Na última quinta (7), por exemplo, participou da entrega de cerca de 500 sopas nas áreas de maior 
vulnerabilidade social da favela. 

 
Maré alerta para subnotificação 

Profissionais de saúde em atuação no Complexo da Maré, conjunto de favelas com cerca de 140 mil 
moradores na zona norte do Rio de Janeiro, também apontam para uma elevada subnotificação de pessoas 
infectadas e de mortes por covid-19, apesar do aumento nos registros oficiais nos últimos dias. 

O UOL teve acesso ao boletim "De olho no corona", elaborado pela equipe da Redes da Maré, que confirmou 
18 mortes nas 16 comunidades do conjunto de favelas —o triplo em comparação aos dados oficiais, que apontam 
seis mortes. Mas a subnotificação pode ser ainda maior, já que o último levantamento da Redes da Maré foi feito há 
uma semana. Esses dados podem refletir o que acontece e pressionar por melhorias nas políticas públicas. “O poder 
público não está como deveria estar na Maré. A gente espera que o estado repense a forma de lidar com a 
pandemia nas favelas e periferias”, diz Lidiane Malanquini, coordenadora do projeto Maré de Direitos. 

Segundo ela, os dados também revelam o sucateamento das unidades de saúde. "Há um enxugamento de 
recursos humanos, escassez de produtos e materiais necessários para o atendimento à população. E isso, no período 
da pandemia, se agrava ainda mais", critica. 

 
Ações nas favelas 

O governo do RJ informou que faz ações de desinfecção das ruas e comunidades do Rio desde o fim de abril, 
organizadas pela Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro). Em nota, a Prefeitura do Rio 
informou que foram intensificadas as ações de orientação para a população nas comunidades, com informações 
passadas por agentes comunitários de saúde. A Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) também faz 
operações de higienização. A iniciativa, segundo a administração municipal, começou na Rocinha, há um mês. 
 

  
Como você deve ter percebido pelos textos, o cenário levantado há duas semanas atrás está se delineando 

com mais força, ou seja, está se consolidando de fato um deslocamento do vírus no sentido da periferia e das 
favelas. No caso dos textos, São Paulo e Rio de Janeiro são os municípios abordados, mas também é possível verificar 
o espraiamento das áreas centrais e das capitais em direção às periferias e aos municípios do interior em outros 
estados brasileiros. 
 Com graves problemas para manutenção do isolamento social, seja por questões econômicas que obrigam 
as pessoas a trabalharem fora de casa, seja pela incompreensão de como funciona um processo de transmissão viral 
ou até mesmo pela negação da gravidade da doença, a difusão do vírus já era esperada. 
 No entanto, estamos aqui tentando estabelecer reflexões sobre como um mesmo vírus pode impactar de 
forma diferente os indivíduos, dada sua condição de classe, raça, gênero, idade e, claro, seu local de moradia, como 
cita o texto sobre o CEP – Código de Endereçamento Postal. Mas por que estamos chamando atenção para todas 
essas diferentes variáveis? 

Por que o fenômeno da desigualdade ocorre com base na interseccionalidade, ou seja, não é possível olhar 
para a desigualdade apenas pelo aspecto da renda, pois mesmo que hajam trabalhadores pobres negros e brancos, 
existe uma diferença razoável que coloca os negros em piores condições. Quando observamos ainda o corte de 
gênero, são as mulheres negras que estão em sua maioria em condição de renda ainda pior do que os homens 
negros e, sobretudo, do que os brancos. Ou seja, a desigualdade ocorre a partir de uma série de condições que 
existem relacionadas entre si, não é possível falar sobre ela olhando apenas um aspecto. 
 Quando falamos da COVID nas favelas, estamos falando também sobre raça, pois a maior parte da 
população que vive nelas é negra ou parda. Mas nessa tentativa de levantamento de dados para entender os 
impactos diferenciais da COVID-19 na população, nos deparamos com uma série de problemas ligados a produção 
dos números sobre a doença. O primeiro deles é a subnotificação em áreas de favela e o segundo é a ausência da 
identificação racial dos infectados e dos mortos nos dados oficiais da prefeitura do Rio. 

Atualmente temos dois principais painéis elaborados por moradores de favela para tentar acompanhar os 
casos da doença. Um é o #CoronaNasFavelas e outro é o painel do jornal “Voz das Comunidades”. Segundo eles, os 
dados de mortes por Coronavírus em 13 favelas é 41% maior do que os registros oficiais realizados pela prefeitura do 
Rio. É muito importante dizer que a dificuldade de obtenção desses dados compromete, e muito, as análises 
estatísticas. Eles até permitem o desenho de cenários sobre a doença, mas nos limitam na elaboração de teorias e 



observações mais complexas sobre esse quadro. 
Já sobre o local de moradia, temos alguns outros problemas. Primeiro há uma denúncia de moradores de Rio 

das Pedras sobre casos de mortes por COVID que não foram territorialmente registrados com o endereço da favela. 
Segundo integrantes da comissão de moradores, os doentes foram atendidos no Hospital Municipal Lourenço Jorge, 
na Barra da Tijuca, e podem ter entrado para as estatísticas deste bairro. Essa hipótese é também levantada por 
médicos que atuam na Clínica da Família Zilda Arns, no Complexo do Alemão. A vinculação dos pacientes ao 
atendimento em outras unidades de saúde pode estar mascarando o número de mortes reais do Complexo. 

Outro problema ligado ao registro do local de moradia dos infectados e dos óbitos, é a localização por 
bairros pura e simples, ao invés da utilização do endereço exato. Numa cidade como o Rio de Janeiro, isto é capaz de 
mascarar a condição social e racial dos atingidos pela COVID, porque em um mesmo bairro existem áreas de classe 
média e alta coexistindo lado-a-lado com favelas. Quando observamos os dados de óbitos e infecções na Tijuca, 
estamos falando de pessoas que moram na área nobre da Praça Saens Peña ou no Morro do Salgueiro? Os mortos 
em Ipanema moravam na Vieira Souto ou no Morro do Cantagalo? E em Bangu? Os números são de moradores do 
Parque Leopoldina ou da Vila Aliança? 
 A segregação socioespacial na cidade do Rio de Janeiro não permite que o bairro seja uma fonte exata sobre 
a origem social ou racial dos atingidos pela COVID-19. Se nos dados da prefeitura constasse o componente racial, 
este seria um indicador capaz de ajudar a identificar com mais precisão onde vivem os atingidos pela COVID, ao 
menos em lugares como a zona sul da cidade, onde a segregação racial é mais definida.  Observe o mapa abaixo. Ele 
apresenta com bastante precisão a concentração de negros e pardos em morros e o predomínio de brancos no 
“asfalto”. 
 

 
  

Já percebemos que os dados oficiais têm alguns problemas. Eles não levam em consideração o componente 
racial, localizam apenas por bairro sem considerar a segregação e subnotificam os casos, seja porque apenas os 
casos graves são testados ou porque muitas pessoas estão morrendo sem o diagnóstico de COVID-19, mas com o 
diagnóstico de SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Mesmo assim, a prefeitura tem disponibilizados seus 
números no site DataRio. 

Quando fomos trabalhar com os dados para elaborar alguns mapas para este material, percebemos que dos 
11.025 infectados ou óbitos que constam nos levantamentos oficiais, a identificação do bairro está disponível em 
apenas 7.207 casos, ou seja, são mais de 3.500 indivíduos que não puderam ser contabilizados para a elaboração dos 
mapas. 
 Mesmo assim, com todas essas dificuldades, se juntarmos os registros oficiais, os dados fornecidos pela rede 



organizada de favelas, inclusive sobre mortes que aconteceram em casa, e também os registros de mortes por 
Síndrome Respiratória Aguda Grave, maior esse ano do que no ano passado, conseguimos perceber o rápido avanço 
da doença pelas áreas mais pobres. Agora, com uma quinzena de diferença em relação à primeira análise que 
fizemos no final de abril, já podemos observar a consolidação do padrão citado anteriormente, qual seja: há um 
deslocamento espacial, social e racial cada vez mais expressivo. Ele ocorre das áreas centrais, mais nobres e de 
população branca, para as favelas e periferias, mais pobres e de população majoritariamente negra e parda. 
 Nas próximas páginas, você vai acompanhar a evolução quantitativa e espacial da COVID-19 pela cidade do 
Rio de Janeiro desde um período que chamamos de pré-quarentena, anterior ao dia 16 de março, até o final de abril. 
Como os dados demoram a ser contabilizados pelo sistema, por hora não foi possível elaborar um mapa desta 
primeira quinzena de maio. 

Considerando que dificilmente vocês conhecem a localização de todos os bairros da cidade, primeiro segue 
um mapa com a localização de cada um deles para que você possa melhor entender a distribuição espacial da 
doença. 
 



 



PARA ENTENDER A ORGANIZAÇÃO DOS MAPAS E A REGIONALIZAÇÃO DA CIDADE  
 

Conforme você pode observar no mapa, a cidade do Rio de Janeiro é dividida em 163 bairros que estão 
agrupados em 5 Áreas de Planejamento, as AP’s. Embora nós estejamos acostumados a regionalizar a cidade em 
zonas – centro, zona sul, zona norte e zona oeste – esta divisão não é oficial e nem utilizada pela prefeitura para 
realizar o planejamento urbano, implementar políticas públicas ou alocar verbas. 

Como as AP’s reúnem muitos bairros, inclusive alguns com algumas consideráveis diferenças entre si, elas 
apresentam subdivisões internas. Por exemplo, a AP 5, que compreende aproximadamente o que chamamos de 
zona oeste, divide-se em AP 5.1, 5.2, 5.4 e 5.5. Existe ainda uma subdivisão em regiões administrativas, mas por 
hora, vamos ficar na escala das AP’s, pois é essa regionalização que constará nos próximos mapas. Combinando sua 
observação com o mapa da página anterior, você vai conseguir identificar quais são os bairros que pertencem a cada 
uma das 5 áreas de planejamento. 

É importante lembrar que a regionalização é um produto do método de dividir o espaço em regiões, 
seguindo critérios estabelecidos pelo pesquisador. Esse agrupamento se dá pela semelhança entre aqueles que se 
reúnem numa mesma região e pela diferença em relação aqueles que ficam de fora. Esse é o caso, por exemplo, das 
regiões brasileiras, onde os estados estão agrupados em uma região por possuírem algumas características pré-
delimitadas em comum. São essas características que conferem unidade entre eles, mas também que os diferenciam 
dos demais estados que fazem parte de outras regiões. 

Esse método é muito utilizado para descentralizar o levantamento de dados e possibilitar a elaboração e 
execução de políticas públicas orientadas para problemas regionais. Se nos voltarmos para a escala do município do 
Rio de Janeiro, certamente muitos problemas que afligem a região de planejamento 3, que abrange os bairros que 
chamamos de zona norte, não são os mesmos verificados na região de planejamento 2, onde estão os bairros que 
chamamos de zona sul. 

Agora que você já sabe minimamente como a cidade está regionalizada e qual a importância do ato de 
regionalizar, vamos aos mapas sobre a difusão espacial da COVID-19 pelo nosso município. A título de facilitar a 
leitura, vamos trabalhar também utilizando a divisão por zonas, pois é com ela que estamos mais acostumados. 
 



 



 



 



 



 
Apesar de todas as limitações impostas pelos dados, há uma tendência de espraiamento do vírus que já 

podemos afirmar com alguma segurança. Os mapas reafirmam a porta de entrada da doença como sendo os bairros 
mais elitizados da cidade. Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema e Leblon foram incialmente os principais vetores de 
transmissão interna. 

Como a circulação municipal e intermunicipal é intensa e a população dos bairros mais pobres tende a se 
movimentar em busca de empregos e serviços no sentido das áreas onde há maior disponibilidade deles, 
rapidamente a epidemia se espraiou dos bairros mais nobres, seguindo incialmente o sentido da zona norte (AP 3). É 
importante lembrar que a primeira morte no estado do Rio de Janeiro foi justamente uma empregada doméstica 
moradora do município de Miguel Pereira que trabalhava no Leblon e contraiu a doença de sua patroa.  

No terceiro e quarto mapa já é possível visualizar o aumento de casos na zona norte (AP 3) e o crescimento 
em direção à zona oeste (AP 5), enquanto os números da zona sul permanecem estabilizados. Nesse sentido, as 
lacunas nos dados não nos permite ir além nas análises e muitos questionamentos ficam em aberto. Não é possível 
saber, apenas com os dados que foram fornecidos pela prefeitura, porque há uma estabilidade nos números em 
áreas mais nobres onde predomina uma população branca, quando outros dados do Ministério da Saúde e da 
Fiocruz indicam uma diminuição na internação desse grupo. 

Contudo, se ainda não temos informações suficientes para analisar esse padrão, do outro lado, a tendência 
está mais bem definida. Enquanto há uma estabilidade nos bairros nobres, o mesmo não podemos dizer da zona 
oeste (AP 5) que expandiu o numero de contaminados e de mortos. A área da AP 3, zona norte, passou por um leve 
declínio em alguns bairros do mapa três ao mapa quatro, mas não é possível saber os motivos apenas com os dados 
da prefeitura. É também importante lembrar, que o tempo entre a contaminação pelo vírus, a manifestação da 
doença e o diagnóstico, pode ser de algumas semanas. Logo, estamos trabalhando com dados de pessoas que 
adoeceram em grande parte no período inicial da quarentena, quando o isolamento social teve mais adesão. Do final 
de abril até essa segunda quinzena de maio, o isolamento social tem declinado, mas os dados sobre os 
contaminados nesse período só aparecerão daqui a duas ou três semanas. 

Mas se a falta de dados limita algumas análises, ela também abre espaço para a realização de outras. O que 
a escassez de dados fala sobre a nossa realidade? Será que apenas faltam dados ou será que eles são levantados 
parcialmente por que alguns indicadores não são percebidos como relevantes? O fato de a prefeitura do Rio não 
computar o componente racial diz menos sofre a falta de dado e mais sobre a prefeitura não considerar essa variável 
como relevante o suficiente para constar no levantamento oficial. 

O fato de o levantamento ocorrer por bairro, explicita a omissão com as disparidades internas da cidade ao 
desconsiderar que um mesmo bairro é capaz de abrigar uma cobertura no valor de 7 milhões e meio de reais, mas 
também uma casa de um quarto na favela. Pior ainda, é se o levantamento estiver de fato sendo feito em grande 
parte considerando o local de morte ou diagnóstico da infecção, ao invés do local de moradia. 

Outra questão é o porquê de as mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave, claramente mais elevadas 
em comparação com o ano anterior, não entrarem nas estatísticas como morte suspeita por COVID-19. Este é um 
dado que está fortemente ligado à subnotificação e que ajuda a elucidar, somado ao aumento do número de 
funerais, que as mortes por Coronavírus são maiores do que os dados oficiais conseguem computar. 

Não nos faltam instrumentos para a coleta de dados, são muitos os órgãos disponíveis e as formas que eles 
possuem para levantamento, tabulação e análise. A questão é o que e quem se consideram como relevantes na hora 
de traçar uma pesquisa, que no caso tratado aqui, seria a do sistema de saúde e dos impactos da COVID-19 no Brasil. 
Considerar que um país com um dos mais alarmantes índices de desigualdade social do mundo pode descartar 
informações como local de moradia e raça, é assumir que não estamos comprometidos enquanto sociedade com um 
combate real das desigualdades estruturantes. Não há política pública eficaz de combate a qualquer mazela quando 
não se reconhecem os problemas, onde eles são mais graves e quem são os mais atingidos. 
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