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Essa edição traz um olhar a partir 
de diferentes escalas de dados no 
intuito de ampliar as reflexões tra-
çadas até o momento. Consideran-
do que a partir da quinta edição 
observou-se a importância de con-
textualizar o município do Rio de Ja-
neiro em sua conjuntura regional, 
desenvolvemos o atual boletim 
tendo por objetivo oferecer uma 
análise complementar às edições 
anteriores, no intuito de enriquecer 
as reflexões já traçadas.

Dessa forma, procuramos retomar 
elementos trabalhados nas edições 
anteriores incorporando outros, ao 
tempo que buscamos inseri-los em 
outras escalas de análise. Para isso, 
optamos por duas escalas de análi-
se. A primeira considera a relação 
regional do município do Rio de Ja-
neiro com os demais municípios do 
Estado. A segunda reduz a escala e 
toma por base a Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro. Neste pro-
cesso, análises sobre os fluxos de 
deslocamento intermunicipal, seja 
motivado pela procura de leitos e 

assistência médica, e as condi-
ções de acesso de acesso a servi-
ços públicos e infraestrutura 
urbana serão utilizados para de-
marcar como as desigualdades so-
ciais instaladas no Estado do Rio 
de Janeiro fazem aprofundar os 
impactos hierarquizados da pan-
demia nesta região. 

Como ponto de partida é preciso 
pontuar que qualquer análise de 
um município do porte do Rio de 
Janeiro necessita de um esforço 
no jogo de escalas geográficas, 
objetivando compreender o lugar 
e outras dinâmicas mais amplas, a 
exemplo da Região Metropolitana, 
Nacional e inclusive Mundial. No 
âmbito do lugar, é importante sa-
lientar o que os dados não reve-
lam, uma vez que as informações 
obtidas na escala dos bairros ou 
municípios tendem a generalizar 
as particularidades através de 
médias espaciais. Por outro lado, 
quando nos limitamos ao que está 
dentro do Município perdemos a 
possibilidade de visualizar a influ-
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ência das conexões do mesmo, seja com o seu entorno ou em es-
calas mais amplas. 

Portanto, a presente publicação deve ser considerada em diálo-
go com as demais a fim de uma compreensão mais ampla e signi-
ficativa da dinâmica da pandemia do novo coronavírus no Rio de 
Janeiro. 

De acordo com a Hierarquia 
de Classificação de cidades 
do IBGE, o Rio de Janeiro está 
classificado como uma metró-
pole nacional. Isso significa 
que a cidade polariza e 
exerce influência em todo o 
território brasileiro. Em termos 
práticos, a título de exemplifi-
cação, existem serviços que só 
podem ser encontrados no Rio 
de Janeiro, ou que talvez 
sejam mais baratos nesta 
cidade. Um exemplo é o Aero-
porto. Alguns voos internacio-
nais necessariamente passa-
rão por alguns poucos aero-
portos do Brasil, sendo o 
Galeão um desses. Além disso, 
quando vão para outra 
cidade brasileira, muitas vezes 
fazem escala no Rio, em São 
Paulo ou Brasília (ainda que 
em alguns casos torne o per-
curso mais longo).Outro exem-
plo é o do trabalho, por con-
centrar uma parcela conside-
rável dos investimentos no país, 
a região sudeste e com ela o 
Rio de Janeiro, termina por 
reter uma maior oferta de tra-

balho, o que por consequên-
cia faz dessa região um polo 
atrator de migrações. No caso 
específico do município do 
Rio, essas migrações muitas 
vezes ocorrem de forma pen-
dular, ou seja, as pessoas tra-
balham na capital fluminense, 
mas residem em outros municí-
pios e em alguns casos até em 
outros estados.

Se considerarmos apenas 
esses três fatores: fluxo popula-
cional, trabalho e concentra-
ção de serviços, já podemos 
extrair uma série de inferências 
que contribuirão na análise 
dessa edição. É justamente 
partindo desses pressupostos 
que pretendemos seguir. Para 
isso, faremos uma primeira re-
flexão, considerando o Mapa 
dos equipamentos de Saúde 
(da quinta edição do boletim) 
em comparação com o Mapa 
da Origem dos Hospitalizados 
pela Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) que 
foram internados no município 
do Rio de Janeiro. (MAPA 01)

a região sudeste e com ela o 
Rio de Janeiro, termina por 
reter uma maior oferta de tra
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Um dos elementos preponderantes que precisa ser conside-
rado quando traçamos a análise sobre a COVID-19 é a so-
brecarga dos serviços de saúde. Uma análise mais completa 
exige um conjunto complexo de fatores, como a demanda 
objetiva dos profissionais e dos equipamentos de saúde para 
o atendimento adequado à população em meio a presente 
crise. Auxiliamos essa reflexão à luz da ineficiência do sistema 
de saúde local por um lado, e da superlotação dos leitos de 
UTI disponíveis, por outro, fatores que fizeram com que pa-
cientes fossem encaminhados para outros municípios. Aliado 
a este fato, testemunhamos também a cruel escolha sobre 
quem receberia o tratamento ou seria encaminhado para 
casa, pela insuficiência de infraestrutura instalada e de políti-
cas ineficientes, por vezes inexistente, para o enfrentamento 
da pandemia.
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Neste sentido, as conclusões reveladas para a cidade do Rio 
de Janeiro também se ampliam para a escala mais ampliada. 
Os desafios para o acesso a equipamentos de saúde não estão 
expressos somente na distribuição geográfica ou até mesmo 
em suas condições de atendimento, mas se referem, especial-
mente, nas possibilidades distintas de alcançar alternativas de 
tratamento, assim como de chegar até às mesmas. Em outras 
palavras, a população mais abastada, consegue se deslocar 
de forma ágil e confortável e tem acesso aos leitos particulares, 
seja pagando diretamente ou pelos planos de saúde. Já a po-
pulação empobrecida precisa esperar pelo sobrecarregado 
serviço público, que no caso do Rio de Janeiro, passou a sofrer 
com a demanda de municípios vizinhos. Fato evidenciado no 
mapa 01. 
Todavia, ainda que revelador, o mapa 01 precisa de mais ins-
trumentos para que seja possível dimensionar o impacto da 
COVID-19 no estado do Rio de Janeiro e por consequência em 
sua capital. É importante salientar que esse mapa revela 
apenas as internações no município do Rio, mas uma série de 
outras análises nos permitiram ver que em determinado mo-
mento a própria capital fluminense começa enviar pacientes 
para outros municípios e, além disso, existem as demandas sub-
-regionais, a exemplo de Volta Redonda e Macaé, para não 
nos estendermos a outros exemplos também evidentes nos 
dados.
Portanto, compreender o peso dos fluxos rodoviários na disse-
minação da COVID-19 no Rio de Janeiro auxilia a visualização 
da negligência governamental em assumir ações enérgicas no 
isolamento social buscando conter o avanço da pandemia no 
Brasil. Precisamos observar a sua disseminação através do 
tempo e para isso, precisamos recorrer a mais dois conjuntos de 
mapas. Os mapas da série temporal de manifestações de sinto-
mas da SRAG (Mapa 02) e essa mesma série somando-se os 
meses (Mapa 03).



1  http://of.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Mapa-Social-do-Corona-05.pdf
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Neste quadro, os meses de 
Janeiro e Fevereiro com-
põem peças chaves para 
que possamos compreender 
os quatro meses subsequen-
tes. Primeiramente é preciso 
frisar que as informações co-
letadas registraram o inicio 
do sintoma da SRAG, sendo 
que em Janeiro e Fevereiro a 
pandemia ainda não havia 
sido decretada mundial-
mente e até onde se sabe, o 
primeiro caso registrado no 
Rio ocorreu em Março. Neste 
mês, detectamos um au-
mento vertiginoso dos casos 
de hospitalizados no Grande 
Rio bem como o registro de 
casos em praticamente 
todo território fluminense. 

Esse seria o momento para se tomar uma atitude enérgica, combinada 
e inteligente de isolamento, haja vista os exemplos internacionais, para 
preparar ações efetivas de combate ao contágio. No entanto, o que 
ocorreu foi a negligência do Presidente da República, diante de todos 
os avisos e alertas (inclusive de seu ministro da saúde), enfraquecendo 
e desconstruindo as tentativas estaduais e municipais de conter o 
avanço da epidemia e minimizando os casos já estampados em outros 
países do mundo, a exemplo da Itália e dos Estados Unidos. A consequ-
ência disso, fica latente nos três meses subsequentes, no qual os casos 
não somente aumentaram, como tiveram um impacto em cadeia em 
todo o país. Assim, o mapa que espacializou o Índice de Proteção à 
COVID-191, ainda que considerando os fatores dos bairros, sozinho não 
conseguiu revelar o que apenas o olhar nas escalas do lugar e regional, 
de forma combinada, pode explicar: a sobrecarga dos equipamentos 
pelas demandas regionais atendidas pela capital fluminense.



Para melhor compreender a sobrecarga no sistema de saúde, podemos 
nos valer de uma outra sequência de mapas, nos quais, o número de in-
ternados se somam de um mês para o outro. Obviamente, que essa 
análise não condiz com a realidade, uma vez que o tempo de interna-
ção de um paciente pode variar de dias para semanas, mas nos permi-
te um outro olhar sobre os números brutos (MAPA 03).

A sequência temporal somando um mês após o outro, nos revela duas 
realidades. A primeira estampada no número absurdo de casos de hos-
pitalizados em um espaço curto de tempo e a segunda na concentra-
ção de casos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Contudo, essa 
análise se combinada com a da sequência anterior (mapa 02) nos per-
mite também, visualizar que há um vetor de expansão dos casos, se-
guindo os municípios que são cortados pela principal rodovia federal no 
Rio de Janeiro, a BR-101. Ao mesmo tempo, depois dos municípios da 
Grande Rio, os municípios de maior número de contágio são os que são 
pólos sub-regionais de trabalho, a exemplo de Volta Redonda e 
Campos dos Goytacazes.
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Segundo dado mais recen-
te, levantado pelo Mapa da 
Desigualdade na Metrópole 
da Casa Fluminense de 
2020, quase 20% do total da 
população metropolitana 
não possui serviço e infraes-
trutura regular de abasteci-
mento de água. 

Avançando mais uma etapa 
neste jogo de escalas, entende-
mos como crucial pautar as refle-
xões a partir deste momento na 
escala metropolitana, levando em 
conta a centralidade da capital 
na região. É preciso considerar 
não só as dinâmicas socioespa-
ciais que conformam o estado do 
Rio de Janeiro mas também, 
como procuramos ressaltar ao 
longo do texto, a dinâmica da 
própria pandemia que vem das 
zonas e bairros centrais da cidade 
no primeiro momento para na se-
quência avançar para as perife-
rias e interiores. 
Neste sentido, é preciso levantar 
algumas informações que possam 
dar um panorama dessas dinâmi-
cas na metrópole, as quais reve-
lam a estrutura socioespacial pro-
fundamente desigual. Em primeiro 
lugar, em função das própria ca-
racterísticas da pandemia, desta-
camos alguns números sobre a dis-
tribuição da infraestrutura de sa-
neamento básico disponível para 
a população residente em cada 
município. Uma olhada em um 
dado ainda de 2015, selecionado 
pela Casa Fluminense a partir da 
SNIS, mostrava que a média de 
pessoas atendidas por esgoto tra-
tado na região metropolitana era 
de 46% total. Ou seja, menos da 
metade da população pesquisa-
da tinha qualquer tipo de trata-
mento esgoto, dado que está de 
acordo com a triste realidade que 
esse repete em escala nacional. 

Os municípios menos cobertos por in-
fraestrutura de esgoto são Maricá 
(12%), Tanguá (31%) e Seropédica 
(33%) e entre os que possuem mais 
acesso a esse direito estão Nilópolis 
(99%), Niterói (93%) e Rio de Janeiro 
(83%).

O outro dado que compõe a infor-
mação de saneamento básico, o 
abastecimento de água, também é 
um fator importante de desigualda-
de e impacta diretamente nas possi-
bilidades de prevenção básica ao 
coronavírus. 

Este elemento, básico em qualquer 
agenda de direitos mínimos em um 
centro urbano, é crucial para se 
compreender a conformação desi-
gual da região metropolitana e do 
estado do Rio de Janeiro. Os três mu-
nicípios com maior taxa de acesso à 
água são Niteroi (100%), Nilópolis 
(97,7%) e Rio de Janeiro (97,4%), En-
quanto entre os municípios com 
menos acesso estão Maricá 
(41,60%),Tanguá (51,7%) e Guapimi-
rim (70,80%). A média na região me-
tropolitana de pessoas com acesso 
à água é de 80,8%. 
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A próxima camada de análise da região metro-
politana tenta se aproximar das possibilidades de 
proteção ao coronavírus, a partir de alguns ele-
mentos centrais. Inspirados no IPC (Índice de pro-
teção à Covid-19), desenvolvido pelo grupo Açà 
COVID-19, juntamos algumas informações cru-
ciais que compõem a cartografia apresentada a 
seguir (Mapa 04). Nesse mapa, vemos sobrepos-
tas as seguintes informações: Índice de Desenvol-
vimento Humano (cor de fundo), densidade de-
mográfica (pontos) e população total (números).

O IDH oferece um primeiro parâ-
metro para compreender as pos-
sibilidades de proteção à Covid-
-19. Também é importante ressal-
tar que dentro dos próprios muni-
cípios, o IDH se apresenta de ma-
neira desigual entre os bairros, 
evidenciando como a dinâmica 
centro-periferia se reproduz nas 
diversas escalas. Somado a esse 
dado básico, é necessário sobre-

por a camada de densidade de-
mográfica que, associada à po-
pulação total, permite ver o grau 
de vulnerabilidade dos municí-
pios metropolitanos em relação 
ao coronavírus. A densidade de-
mográfica, compreendida em 
relação à população total e IDH, 
se apresenta como o elemento 
central para o rápido avanço da 
Covid-19 e com ela seu impacto 
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devastador sobre o sistema de saúde. O contato entre grandes contin-
gentes de população, seja pela aglomeração em fluxos de mobilida-
de, trabalho ou lazer, são os catalisadores do rápido contágio da pan-
demia.

Avançando nas camadas temáticas de análise, segundo números do 
Censo IBGE 2010, dois milhões de pessoas se deslocam de seus municí-
pios de origem em busca de opções de trabalho, lazer ou estudo na 
capital fluminense todos os dias. Ou seja, essa parcela da população 
metropolitana, cerca de um sexto do total, se desloca diariamente 
para o município do Rio de Janeiro na busca por equipamentos, opor-
tunidades e serviços que não estão disponíveis em seus territórios de 
origem. Se prosseguirmos nosso exercício de aproximação do nosso 
foco, veremos que em 2017, 51% do total dos empregos oferecidos na 
metrópole estão concentrados entre os bairros da Barra da Tijuca e o 
Centro da capital, região onde moram apenas 19% do mesmo total 
(Casa Fluminense, 2017). Esse número evidencia a desigual concen-
tração dos fluxos de trabalho ilustrando um dos pontos centrais da di-
nâmica centro-periferia da atual pandemia. 
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Tal reflexão nos leva a mais uma 
análise que é a do deslocamento 
populacional no estado do Rio de 
Janeiro. Para isso, nos debruçamos 
sobre a Região Metropolitana - 
Grande Rio, partindo do mapa de 
fluxos populacionais para trabalho 
na RMRJ, tendo por referência as 
pessoas que trabalham na capital e 
residem em outros municípios 
(mapa 04). Como podemos obser-
var, os municípios da região metro-
politana apresentam uma forte liga-
ção com a cidade do Rio de Janei-
ro no que se refere ao deslocamen-
to diário. A maior parte dos municí-
pios apresenta uma porcentagem 
de pessoas que trabalham na capi-
tal do estado acima da faixa entre 
16% e 30%, evidenciando essa rela-
ção de desequilíbrio. Em destaque 
estão os municípios da baixada flu-
minense que por relação de conti-
guidade compõem majoritariamen-
te esse número. 

Quando cruzamos essa informa-
ção com o contágio por SRAG ob-
servamos, com algumas exce-
ções, como os fluxos de desloca-
mento à capital exercem uma in-
fluência considerável no avanço 
da pandemia e seus impactos. No 
entanto, como destacamos ante-
riormente, alguns dados influen-
ciam diretamente a dinâmica pro-
pagação da COVID-19 que são 
definições de seu impacto, como 
por exemplo as mencionadas 
densidade demográfica e IDH.

O último mapa de análise da 
região metropolitana apresenta o 
número total de óbitos e a propor-
ção de óbitos por 100.000 habitan-
tes (mapa 06). A combinação 
desses dois números, um absoluto 
e um relativo, possibilita uma 
mirada mais precisa sobre a ocor-
rência de óbitos especificamente 
por COVID-19 na região.
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Levando em consideração as su-
cessivas aproximações que fizemos 
tanto das escalas estaduais e me-
tropolitanas e das diversas cama-
das que compõem a desigualdade 
no Rio de Janeiro, podemos com-
preender com mais precisão o 
mapa de óbitos da região metropo-
litana. A primeira informação que 
salta aos olhos diz respeito à sobre-
posição entre as maiores incidên-
cias de óbitos com as maiores taxas 
de densidade de cada município. 
Esse dado básico, somado às con-
dições infraestruturais e de acesso 
ao sistema de saúde, reforçam os 
principais fatores de letalidade que 
ressaltamos ao longo desta edição. 

No entanto, uma segunda mirada 
permitirá ver que existem exceções 
alarmantes de municípios com alto 
número de óbitos em relação à po-
pulação total, evidenciando a pre-
ponderância das condições sociais 
para o impacto da pandemia. Entre 
os municípios de maior centralidade 
e complexidade socioespacial, 
como a capital fluminense, confir-
ma-se a grande concentração de 
óbitos, conforme previsto. 

Se tomarmos como base 
Niterói que, além de ser um 
município com altas taxas 
de saneamento básico e o 
único com IDH alto, adotou 
medidas de isolamento 
mais restrita, veremos que 
o número de óbitos relati-
vos cai consideravelmente 
comprovando mais uma 
vez a eficácia desse tipo 
de política sanitária. 

Por outro lado, é importante res-
saltar o quanto esse dado de 
óbitos sobre 100.000 habitantes 
revela diferenças consideráveis 
do impacto de um mesmo vírus 
em condições distintas. Entre os 
municípios com taxa alta de 
óbitos proporcionalmente estão 
Itaboraí, Guapimirim e Itaguaí. 
Inicialmente, é importante ressal-
tar que Itaboraí e Guapimirim se 
encontram com IDH baixo, o pri-
meiro indicador desse quadro. 
Guapimirim, por sua vez, apre-
senta ainda uma taxa de quase  
30% da população sem acesso à 
abastecimento de água, o que 
revela as péssimas condições in-
fraestruturais para o item mais 
básico de defesa contra o coro-
navírus. Guapimirim também 
apresenta uma alta porcenta-
gem de pessoas que se deslo-
cam diariamente para a capital 
fluminense.

Outros municípios que apresen-
tam taxas de óbito que mere-
cem reflexão são Magé e Duque 
de Caxias. Além da alta densida-
de demográfica desse dois muni-
cípios, mais uma vez é importan-
te ressaltar o acesso ao sanea-
mento básico. Enquanto em 
Duque de Caxias 15,5% da popu-
lação não é contemplado pela 
infraestrutura e serviço da rede 
de água, em Magé esse número 
sobe para cerca de 27%. No que 
diz respeito ao deslocamento 
diário para a capital fluminense, 
ambos apresentam um número 
considerável na faixa entre 30% 
a 44% da população total.
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Aprofundamento das desigualdades sociais pela pandemia se 
confirma na escala estadual e metropolitana do Rio de Janeiro

As reflexões trazidas nesta nona edição do boletim Mapa 
Social do Corona revelam que as dinâmicas que compõem as 
desigualdade urbanas, apresentados circunscritas à cidade 
do Rio de Janeiro até aqui, também se aplicam em escalas 
maiores, abarcando a Região Metropolitana bem como na di-
mensão estadual, envolvendo os 92 municípios.
Há, portanto, um cenário de fragilidade das estruturas urbanas 
nas cidades mais distantes das centralidades econômicas e 
financeiras do Estado. Fato revelado tanto pela incapacidade 
de tratamento médico e hospitalar em nível local como pelos 
menores Índices de Desenvolvimento Humano e o necessário 
deslocamento de sua população residente para alcançar 
oportunidades de trabalho e lazer em outras cidades, com 
destaque fundamental para a capital fluminense. 
Ou seja, combinado à desigual distribuição de equipamentos 
e oportunidades percebe-se condições diferentes de circula-
ção e acesso a bens e serviços públicos. Em outras palavras, 
comprova-se iniquidades na distribuição de direitos funda-
mentais, as quais, em contexto de pandemia, ceifam vidas de 
determinadas pessoas, com marcações corpóreo-territoriais 
bem nítidas. São, em especial, negras e negros, moradores de 
favelas e periferias. 
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