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Observatório mapeia a disseminação 
da Covid-19 em rodovias federais

 

Ideia é utilizar 
a cartografia 
para 
representar a 
informação

O Observatório do Li-
toral Paranaense (OLP) realiza 
uma análise semanal a partir de 
dados referentes ao avanço da 
Covid-19 em âmbito mundial, 
nacional, bem como na região 
Sul do Brasil, destacando o Esta-
do do Paraná. O material é cons-
tituído em uma série de análises, 
abrangendo determinado perí-
odo, pautando-se nas informa-
ções disponibilizadas pelo Minis-
tério da Saúde (MS), secretarias 
de Saúde, por meio de boletins 
diários e, também, nas fontes 
jornalísticas e em instituições de 
divulgação de informação. 

O professor Dr. Ricardo 
Rodrigues Monteiro, da UFPR 
Litoral, e vice-coordenador do 
Observatório do Litoral Parana-
ense (OLP), explica como são 
realizados os mapas. “No caso 
em questão, a pandemia do Co-
ronavírus é um fenômeno glo-
bal e nós estamos trabalhando 
com mapas na escala do mundo 
e agora, nos últimos dias, na es-
cala dos municípios brasileiros. 
O Brasil tem 5.572 municípios 
e estamos representando os 

Professor da UFPR Litoral, e 
vice-coordenador do Obser-
vatório do Litoral Paranaen-
se (OLP), Ricardo Monteiro 

mapas nessa totalidade dos mu-
nicípios, o que está nos ajudando 
a compreender bastante como 
está o fenômeno do Coronavírus 
no território nacional”, destaca 
Monteiro, explicando que no 
último levantamento aparece-
ram os casos concentrados nas 
rodovias. “Foi na semana passa-
da que nós tivemos a revelação, 
por meio dos mapas da região 
Sul, de que os casos estão mui-
to concentrados ao longe em 
alguns trechos rodoviários, não 
são todas as rodovias, e se ob-
servarmos no mapa a gente vai 
ver que são poucas rodovias na 
região Sul, principalmente ao 
longo da 386 no trecho que liga 
Passo Fundo a Porto Alegre, e a 
ligação entre Porto Alegre e Curi-
tiba, passando pela ‘Freeway’ 
e pela BR-101.  A gente observa 
que a grande maioria dos casos 
está concentrada nesses trechos 
rodoviários. Tem também uma 
incidência significativa no oeste 
catarinense, principalmente nos 
arredores de Concórdia e Cha-
pecó, que possuem atividades 
frigoríficas muito intensas, e o 
norte do Paraná, na ligação de 
Londrina com Maringá e indo 
em direção a Paranavaí. Outros 
seguimentos que também não 
são de menor importância, mas 
onde aparece com menor quan-
tidade que nos casos anteriores”, 
completa.  “Ampliando a análise 
anteriormente apresentada, o 
OLP divulgou, em 15 de maio, 7 
mapas reveladores da concen-
tração de casos da Covid-19 nos 
municípios brasileiros. Os da-
dos indicam que 93% dos casos 
ocorrem em apenas 22% dos 
municípios, onde habitam 53% 
da população. Como os mapas 
ilustram, as maiores incidências 
ocorrem ao longo de trechos e 
cruzamentos importantes do sis-
tema rodoviário, principalmente 
no acesso às regiões metropoli-
tanas”, destaca Monteiro, que é 
doutor em cartografia pela USP 
(Geografia Humana) e responsá-
vel pela elaboração dos mapas. 

•Mapas
Os sete mapas podem 

ser acessados no endereço:   http://
www.litoral.ufpr.br/portal/obser-
vatoriolitoral/wp-content/uploads/
sites/20/2020/05/Mun_Brasil-e-Ro-
dovias-7-Mapas-14Maio.pdf


