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EVOLUÇÃO DOS
CONTÁGIOS E
CAMINHOS DA
DESIGUALDADE
NO RIO DE JANEIRO
Aruan Braga, Jorge Luiz Barbosa e Lino Teixeira

O olhar sobre os mapas de contágio do novo coronavírus (COVID-19) na cidade do Rio de Janeiro remete às tendências observadas nas grandes metrópoles do mundo. Em sua característica essencialmente urbana, a
dinâmica de propagação do
coronavírus se dá a partir das regiões com forte circulação e tráfego aéreo com cidades interna1
cionais . Observamos, portanto,
que a dispersão dos casos confirmados tem início na importação
do vírus por parte dos bairros e
regiões mais ricas da cidade na
primeira fase, seguida pelo espraiamento territorial do contágio em direção aos bairros populares, periferias e favelas.

As condições de circulação na
cidade, de moradia, de infraestrutura básica, entre outras, aliadas à desigual distribuição de renda que empurram as populações de subúrbios
e regiões periféricas para o trabalho
2
vulnerável ao vírus – impossibilitando
o isolamento – acentuam a já acelerada velocidade de contágio na direção das áreas mais populares.
Este cenário, portanto, revela como
a manifestação da doença acompanha os caminhos das desigualdades socioespaciais características do
Rio de Janeiro. Este fato evidencia a
distinção no comportamento da
pandemia no tecido urbano e reforça a necessidade de considerarmos
as desigualdades nas ações de enfrentamento à COVID-19.

https://www.latimes.com/california/story/2020-04-02/coronavirus-cases-wealthy-rich-test-la-county
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/04/bairros-ricos-da-capital-paulista-tem-mais-casos-do-novo-coronavi
rus.shtml
2
Aquele realizado longe de casa, impossibilitado de home office, em lugares com aglomeração de pessoas e que
seja acessível apenas por transporte público lotado.
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EVOLUÇÃO DA COVID-19 NA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO
Os mapas de contágio demonstram que no dia 17 de março,
quando o Rio de Janeiro contava 29 casos confirmados, o vírus
estava concentrado sobretudo nos bairros mais abastados das
zonas centrais da cidade.

Barra da Tijuca, São Conrado,
Leblon, Ipanema, Lagoa, Copacabana e Botafogo (com rendas
per capita respectivamente de
R$ 4.373,00; R$ 4.609,00; 4.702,00;
4.523,00; 5.635,00; R$3.032,00; R$
3.014,00) formam um cinturão da concentração de renda na
cidade - responsável pela importação da COVID-19 no Rio de Janeiro.

Avançando até o dia 10 de
abril, o novo coronavírus já
atingia praticamente todos os
bairros da cidade e, além do já
esperado aumento nos bairros
em que se iniciou o contágio,
observa-se um rápido aumento nos subúrbios da Leopoldina
e, principalmente, nos bairros
da Zona Oeste.
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As desigualdades sociais na cidade
do Rio de Janeiro impõem ao movimento de contágio o fluxo centro3
-periferia . As periferias cariocas não
são marcadas pela ocupação das
franjas ou bordas da cidade, sendo
comum serem realidades presentes
no mesmo bairro. Assim, falamos de
centro como território de concentração de bens, emprego, serviços
e renda, ao passo que as periferias
se constituem sobretudo como território majoritariamente ocupados
por grupos populares de trabalhadores.
Um triste exemplo do fluxo centro-periferia é o caso da trabalhadora
doméstica, moradora do bairro de
Japeri queatuava profissionalmente

como diarista no bairro da Lagoa
em uma residência familiar de alta
renda.
Neste caso, os empregadores,
tendo contraído o vírus em viagem
ao exterior, mantêm a profissional
atuando dentro da casa, onde ela
veio a contrair o vírus. Ao apresentar sintomas graves, ela retorna
para sua residência em Japeri,
onde veio a falecer em decorrências do Covid-19. Este caso emblemático, tristemente evidenciado
pelo óbito, revela um fenômeno
urbano que possivelmente marcou
o espalhamento do vírus na
cidade do Rio de Janeiro, em
grande medida de forma silenciosa e assintomática.

A análise desenvolvida aqui não deve servir, a exemplo de intervenções públicas do passado tanto no Rio de Janeiro
como em outras cidades do Brasil, como uma justificativa sanitária para a remoção e eliminação das favelas e bairros
populares. Não devem nunca reforçar preconceitos, instigar a marginalização e a criminalização destes territórios e
seus moradores. Busca-se, no sentido inverso, ressaltar as condições de vida desiguais na cidade e demandar ações
condizentes com este diagnóstico para assegurar o Direito à Vida da população.
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No terceiro momento mapeado
do contágio, já no dia 03/05, observamos a inversão do número
de casos dos bairros mais ricos
para os de menor renda. Este movimento de transferência da concentração do contágio das regiões Sul e Centro para as regiões
4
Norte e Oeste demarca o sentido centro-periferia como característica fundamental do espalhamento da doença numa cidade

marcadamente desigual como
o Rio de Janeiro.
Nesta etapa, a Zona Oeste se
destaca como o principal
centro de contágio entre as regiões da cidade e como veremos,
também com a maior taxa de
letalidade, tendo o bairro de
classe média/média alta da
Barra da Tijuca como principal
vetor de espalhamento por contiguidade.

Embora Barra da Tijuca e Tijuca estejam localizadas na Zona Oeste e na Zona Norte, respectivamente, a disparidade de renda e acesso à direitos fundamentais destes bairros comparados ao conjunto dos bairros destas regiões
da cidade revelam que eles podem ser considerados como bairros centrais, responsáveis pela importação e disseminação inicial da COVID na cidade.
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O quarto retrato cartográfico da evolução da pandemia obtido no dia 01
de junho, somando 26.343, corrobora a tendência de inversão das cores,
ou seja, da concentração dos casos confirmados da Zona Sul – onde se
deu o início da contaminação na cidade – para a Zona Norte e Oeste.
São nestas regiões da cidade que se dão aumentos significativos no
número de contágio, ao passo que percebemos a tendência para a estabilização na contagem de novos casos na zona sul e na Barra da Tijuca.

A inversão na progressão da contaminação indica as divergências
no comportamento da doença
nos diferentes territórios da cidade,
o que implica em curvas de contágio antagônicas a depender de
fatores variados: fluxos e ponto
nodais da mobilidade urbana,
áreas de comércio e intensa circulação, localização de hospitais,
perfil demográfico, densidade populacional, entre outros.
5

Um exemplo objetivo deste fato
pode ser percebido na relação da
disponibilidade de leitos em hospitais privados em comparação à
grande ocupação dos leitos do
5
SUS . Alguns hospitais das regiões
mais abastadas da cidade estão
fechando leitos dedicados aos
casos de COVID-19 em função da
redução da demanda.

https://apublica.org/2020/05/enquanto-leitos-de-uti-do-sus-chegam-ao-limite-ha-vagas-nos-hospitais-privados/
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Tal cenário revela a necessidade da
análise territorial e georreferenciada da
doença para que se possa compreender seu comportamento e atender as
necessidades específicas de cada realidade. A visualização precisa da evolução da pandemia nos permite entender o que está acontecendo em cada
lugar e, consequentemente, orientar
respostas capazes de assegurar o Direito à Vida de forma consistente em cada
contexto.

COVID-19 APROFUNDA RISCOS À VIDA DAQUELES
QUE MANTÊM A CIDADE FUNCIONANDO
De maneira geral, trabalhadores de
origem popular estão expostos ao
maior risco de contágio, uma vez
que realizam, na maior parte das
vezes, seus deslocamentos para
chegar aos postos de trabalho por
meio de transportes públicos de pés6
sima qualidade e superlotados . Seja
para a manutenção das atividades
essenciais das cidades (transporte
público, serviço de entregas, manutenção e conservação, etc.), seja
para realizarem atividades laborais
frágeis do ponto de vista da imposição patronal (diaristas, empregadas
domésticas, porteiros, etc.) cujas
possibilidades de contato com o
vírus é definitivamente superior para
essa parcela da população.

Tais condições de precarização do
trabalho impõem para cerca de
26% dos habitantes da cidade um
tempo de deslocamento entre a
casa e trabalho maiores do que
uma hora. Constatamos, portanto,
que ao menos um quarto dos habitantes do Rio de Janeiro em idade
ativa ficam por mais de 2 horas
todos os dias no transporte. Convivem com esta realidade, majoritariamente, os trabalhadores com
local de residência mais distante
dos centros econômicos que concentram a maior oferta de trabalho.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/10/onibus-e-brt-tem-aglomeracao-de-passageiros-e-filas-nestaquinta-apos-flexibilizacao-de-medidas-restritivas.ghtml e https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/06/5934064-transportes-lotados-nos-primeiros-dias-de-flexibilizacao.html#foto=1
6

3ª Edição I 07

Moradores de favelas, periferias e
bairros populares têm sobre seus
corpos a sobreposição de elementos
da desigualdade que põem em risco
sua saúde e sua vida, como a inade7
quação dos domicílios , são 141.717
unidades habitacionais que somam
8% do total, e o déficit habitacional,
estimado em 362.335 residências na
cidade, que leva à grande taxa de
adensamento habitacional excessivo,
os domicílios com mais de três pessoas
por dormitório. São mais de 300 mil
moradias nessas condições na região
metropolitana do Rio de Janeiro.
Por fim, destacamos mais uma vez o
impacto determinante das desigualdades de acesso a serviços públicos e
de garantia de direitos fundamentais
na trajetória devastadora da pandemia do novo coronavírus na cidade
do Rio de Janeiro.

Como observado, os principais
vetores da COVID-19 nas favelas
– mobilidade, precariedade das
habitações, infraestrutura, condições de trabalho – são resultado
das desigualdades socioespaciais da cidade e estão necessariamente ligados a um histórico
de políticas públicas ineficientes,
incapazes de superar, por vezes
aprofundando, as desigualdades
urbanas.
Uma vez mais, é inadiável construir caminhos para rompermos
com esse ciclo. E mais do que
nunca, a solução só será possível
se incluir as lutas, os saberes, as inventividades e as lideranças das
favelas.

Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água proveniente de poço ou nascente ou outra forma,
sem banheiro e sanitário ou com escoadouro ligado a fossa rudimentar, vala, rio, mar ou outra forma, e lixo queimado,
enterrado ou jogado em terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar ou outro destino e mais de 2 moradores por
dormitório.
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