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Com a finalidade de monitorar o
comportamento espacial da COVID-19 em
escala intramunicipal no município de
Maringá, foram elaboradas algumas
análises a partir dos boletins
epidemiológicos semanais do município
divulgados entre meses de maio e agosto
de 2020. Os resultados aqui apresentados
se diferem das análises geográficas já
disponibilizadas nos boletins
epidemiológicos semanais feitos pela
Secretaria Municipal de Saúde, pois além
do número de casos confirmados de
COVID-19, foram considerados três
variáveis do IBGE (2010): i) renda média
mensal do responsável por domicílio
particular permanente; ii) número médio
de moradores por domicílio; iii) raça e cor.
Além disso, buscou-se analisar apenas os
dados com total divulgação pela
Secretaria, sendo assim, não foi possível,
por exemplo, analisar os óbitos ao longo
do período nas unidades de abrangência
das UBS porque foram divulgados
somente nos meses de maio e junho.
Apesar de ter sido observado em outros
municípios um padrão de dissipação
espacial do tipo centro-periferia dos casos
confirmados, em Maringá foi observado
que a variação dos casos confirmados,
normalizada pela população residente na
área de abrangência se concentra na
região central desde o registro dos
primeiros casos. 
Foi observado que a variação dos casos
confirmados é explicada em 38% pelo
número de moradores por domicílio, em
uma relação diretamente proporcional.

Essa variação ainda pode ser explicada
em 66% pelo rendimento domiciliar
médio.
Foram verificadas as possibilidades de
incluir uma análise, a partir dos dados
disponíveis, da raça/cor. Observamos que
os procedimentos executados, bem como
os dados disponíveis, não são suficientes
para responder se a incidência dos casos
confirmados é maior na população negra
e indígena ou na branca e amarela.
Esperamos que isso seja possível nos
próximos meses, se a divulgação do
município apresentar este recorte.

A cidade de Maringá, hoje com aproxi-
madamente 430.000 habitantes, foi
fundada em 1947 pela Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná – CMNP,
empresa que colonizou a região e
comercializou os primeiros terrenos aos
proprietários, provenientes principalmen-
te de São Paulo, a procura de “terra roxa”
(antiga denominação dos Nitossolos
Vermelhos) e facilidades na compra. O
projeto urbano foi idealizado pelo
engenheiro Jorge Macedo Vieira que
inspirado em bairros e cidades jardins,
planejou generosas áreas livres e amplas
avenidas, onde distribuiu equipamentos,
áreas residenciais, comerciais e indus-
triais, bem como um centro cívico. É
notável ao percorrer a cidade, sua ampla
arborização, calçadas largas e ótima
mobilidade urbana.   
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A confirmação de casos por COVID-19 em

Maringá entre os meses de maio e agosto

apresentou uma variação positiva em

todas as áreas de abrangência das UBS

(Figura 1). A área da UBS de Floriano

apresentou a menor variação de casos

confirmados durante este período (20

casos), na representação gráfica localiza-

se no eixo linear sobre a marcação que

indica uma variação ‘baixa’, enquanto a

área referente à UBS Zona 07 apresentou

a maior variação (351 casos). No gráfico

está representado como o ponto

localizado no canto direito, classificado

como variação muito alta. A mediana de

variação de casos confirmados no

município é de 135 casos, no gráfico a

caixa em marrom, também classificado

como variação média (Figura 1).

No que tange à distribuição espacial

desse dado (Figura 2), foi observado que

oito áreas de abrangências de UBS

apresentam uma variação baixa de casos

confirmanos (entre 20 e 92 casos), 18 uma

Outra característica é o fato de
constituir uma cidade com economia
agroindustrial, que passou por diversas
transformações no território com
processo de urbanização acelerado
vindo a ser sede de uma região
metropolitana desde o final da década
de 1990. (RESCHILIAN & UEHARA, 2012).
De acordo com Silva (2015), a
segregação socioespacial esteve
presente desde a gênese da cidade de
Maringá, quando já no projeto original
apresentava um zoneamento caracteri-

Figura 1: Boxplot da variação de casos confirmados.
As marcações identificam a classificação utilizada
nas demais análises.

variação média (entre 95 e 186 casos), 7
uma variação alta (entre 207 e 283 casos)
e 1 com variação muito alta (351 casos). É
possível observar um grupo com alta
variação de casos confirmados em uma
porção ao norte (Quebec, Alvorada III e
Pinheiros) e ao sul da área urbana (Zona
Sul, Aclimação e Iguaçu). Há também um
grupo com baixa variação de casos
confirmados próximo ao limite do
município com Sarandi (Internorte, Céu
Azul, São Silvestre e Paraíso) e outras
áreas dispersas com a mesma variação
(Iguatemi, Floriano, Paris VI e Portal das
Torres).
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zado por diferentes usos e classes sociais,

sendo que as Zonas 1 e 2 foram destinadas

às pessoas com renda alta, a Zona 3

destinada à classe operária e Zonas 4, 5 e 6

média e baixa renda. Com a expansão da

cidade, esta segregação se acentuou e a

população de baixa renda somente

encontrou possibilidade de moradia nas

bordas da cidade de Maringá, sendo parte

delas fora dos limites do município, nas

cidades limítrofes de Sarandi e Paiçandu

(SILVA, 2015).



Figura 3: Variação de casos confirmados de COVID-19 por 10.000 habitantes entre maio e agosto de 2020:
renda média dos responsáveis (IBGE, 2010) por área de abrangência.
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Considerando a hipótese de que a renda
atua como um determinante à
propagação do vírus em Maringá, foi
elaborado um mapa da variação dos casos
confirmados e a renda média para cada
área de abrangência de UBS (Figura 3).
Nesta figura é possível observar que as
áreas das UBS Zona 07 e Zona 6 possuem
a maior renda média, e também altos
valores de variação, dando indícios de que
a hipótese é verdadeira.
Através de uma regressão simples foi
avaliado o grau de correlação entre o log
da variação normalizada pela população
residente na área abrangente e a renda
média dos responsáveis e quantidade de
moradores por domicílio (Figura 5). A
regressão simples entre renda e o log da
variação dos casos indicou uma correlação   
significativa para alfa de 5% (valor-p = <
0,005) com R² de 0,62. Ou seja, a renda e a

taxa de variação de casos confirmados

estão correlacionadas, sendo que a renda

explica 62% desta variação. Como esta

relação é diretamente proporcional,

pode-se dizer que quanto maior a renda

maior a variação dos casos confirmados.

O mesmo foi realizado com a quantidade

de moradores por domicílio. Neste caso,

apesar da correlação também ser

significativa (valor-p = < 0,005), a

correlação foi menor (R² = 0,38). Ou seja, a

quantidade de moradores por domicílio e

o log da variação dos casos confirmados

estão correlacionadas, sendo que este

parâmetro explica 38% desta variação.

Neste caso a relação é inversamente
proporcional, ou seja, quanto maior a
quantidade de moradores por domicílio
menor a variação dos casos.
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Através da divisão entre a renda média dos
responsáveis e o número de moradores por
domicílio obteve-se um índice, que foi
denominado por renda domiciliar média. A
correlação entre a variação dos casos pela
renda domiciliar média apresentou-se
como estatisticamente significativa (valor-
p = < 0,005). Além disso, essa variável
explica 66% da variação dos casos (Figura
6). Neste caso a relação é diretamente
proporcional, ou seja, quanto maior a
renda domiciliar média, maior a variação
dos casos confirmados.

Figura 5: Regressão simples entre a variação dos
casos confirmados: a) número de moradores por
domicílio; b) renda média dos responsáveis;

Figura 6: Regressão entre a variação dos casos e a
renda domiciliar média (razão entre a renda
média e o número de moradores por domicílio).

A título de contextualizar a situação

geográfica destas localidades, pode-se

observar que na região central há uma

maior concentração de estabelecimentos

do setor comercial e de prestadores de

serviços (Figuras 7 e 8). 
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Data de Emissão Decreto Nº Implicações Gerais

13 de março 445/2020

Declarada situação de emergência:
suspensão por 30 dias o funcionamento de
estabelecimentos comerciais e prestadores
de serviço, cultos religiosos, atividades
culturais, etc.

18 de abril 566/2020

Funcionamento limitado: drive-thru dos
bares, restaurantes, lanchonetes e afins,
também dos setores da construção civil,
prestadores de serviço, comércio de rua,
atividades religiosas. Abertura de mercados,
açougues, padarias e afins. Permanecem
suspensas academias, teatros, salões de
beleza e barbearias, área de lazer publica,
casas noturnas, etc. 

05 de agosto 1057/2020

Funcionamento com menores restrições:
Salões de beleza e barbearia, restaurantes,
bares e afins, feira do produtor, eventos ao ar
livre (prática esportiva e apresentações
musicais), prestadores de serviços em geral,
etc.

22 de abril 578/2020
Funcionamento limitado: salões de beleza e
barbearias, feira do produtor e feira orgânica e
hotéis.

Fo
n

te
: P

re
fe

it
u

ra
 M

u
n

ic
ip

al
 d

e 
M

ar
in

g
á,

 2
0

20
.

Tabela 1: Amostra de decretos oficiais do município relativos à pandemia.
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inclusive municipal e diariamente. O
índice é apresentado no formato
percentual (eixo Y), tendo como linha de
base (eixo X = 0) a média de
deslocamento antes da pandemia, assim,
a variação pode ser de aumento ou
diminuição. Como apresentado pela
Figura 9, podemos observar a variação do
deslocamento de cada atividade
segmentada por este levantamento e os
decretos (Tabela 1) indicados em
vermelho. Desse modo, nota-se que há
uma redução na variação da mobilidade
em todas as atividades, salvo, é claro, a
residencial, após o decreto 445/2020.
Conforme os decretos flexibilizam os
horários de funcionamento e abertura
dos estabelecimentos, foi possível
observar um aumento na mobilidade,
principalmente no segmento de
mercados e farmácias, estações de
transporte e local de trabalho. As ativida-

Desse modo, é possível inferir que com a
reabertura destes estabelecimentos em 18
de abril e, com ampliação do horário de
funcionamento e tipos de
estabelecimentos em 05 de agosto de
2020, aumentou a circulação de pessoas,
desdobrando no aumento dos casos no
município (Tabela 1), principalmente na
região central onde estão estes
estabelecimentos. Aqui destacamos os
decretos mais importantes, para conferi-
los acesse: https://gmconline.com.br/
noticias/covid-19-em-3-meses-prefeitura-
de-maringa-publicou-19-decretos/

No início da pandemia a Google passou a
disponibilizar um índice da variação do
deslocamento segmentado para as
atividades de:  i) comércio e recreação; ii)
mercados e farmácias; iii) parques; iv)
estações de transporte; v) locais de
trabalho; e vi) residência. Este é
apresentado em diversas escalas espaciais,  
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des comerciais e recreativas também

apresentam um aumento, porém com

uma variação relativamente maior.

Por fim, apesar do censo disponibilizar

dados de raça/cor, uma avaliação entre

este dado espacializado com o número de

habitantes negros (pretos e pardos) e

indígenas, por exemplo, pode distorcer a

compreensão real do fenômeno sobre os

habitantes devido a certas características

demográficas do município. Segundo o

censo de 2010 cerca de 70% da população

de Maringá é branca, desse modo, a

correlação entre a variação de casos e a

proporção entre brancos e amarelos sobre

negros (pretos e pardos) e indígenas seria

inversamente proporcional, como foi

observado (Figura 7). Ou seja, o resultado

indica que o coronavírus atinge mais a

população branca do que negros (preto e

pardos) indígena juntas. Em números 

 absolutos isto é verdadeiro, mas deve-se 

considerar a predominância de

habitantes brancos no município.

Sendo assim, este tipo de análise

impede a compreensão do que se busca

avaliar: a incidência de casos na

população negra (preto e pardos) e

indígena é maior ou menor do que na

população branca e amarela? Esse

resultado só seria alcançado através de

uma avaliação direta entre os casos

confirmados e a raça/cor. Como a

presente análise avaliou somente dados

do tipo espacial, porque até o momento

dispomos somente deles, isto não foi

possível.

Importante também destacar que

mesmo com os dados disponibilizados,

os mesmos poderão não ser fiéis, pois

será necessário considerar que esta

população muitas vezes não tem acesso

aos postos públicos com facilidade, ou

mesmo que o tenha, existe o medo de

ao ser positivado, ser estigmatizado pela

sociedade e até mesmo nos ambientes

em que possui relações diretas.

A população residente na área central
atua como um vetor do vírus por 

Foi observado pelos autores, no
município de Maringá, uma correlação
direta inesperada, e até então não
identificada em outros municípios, entre
o aumento da quantidade de casos com
a renda domiciliar média. A partir disto,
foram levantados hipóteses e
questionamentos que devem direcionar,
em alguma medida, análises futuras:
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Qual papel os atrativos de interação e
encontro localizados na área central -
como pista de caminhada, bares e
restaurantes, teve (ou ainda tem?)
sobre o aumento temporal e na
concentração espacial dos casos?
Uma possível maior circulação na área
central pode explicar o aumento dos
casos, sendo um ponto de
convergência, mesmo não havendo
grande dissipação dos casos para
outras regiões do município?
Como a percepção da população
residente nas diferentes localidades e
as condições socioeconômicas, por
exemplo, influenciam no
comportamento dos indivíduos? Ou
seja, há uma sensação de segurança

       circular em outras escalas com mais                    
       frequência e facilidade?

Os óbitos por COVID-19 em Maringá

são maiores na área periférica ou

central?

A dissipação do vírus se espalhou

para as cidades periféricas à Maringá

e por isso não foi observada na

presente análises?

  

Espera-se algumas destas respostas com

um maior período de análise, a ser

divulgada posteriormente no próximo

boletim do GT AÇÕES COVID 19.

RESCHILIAN, P. R.; UEHARA, A. Y.
Desafios à questão metropolitana: o
processo de organização do espaço
urbano e regional de Maringá. REVISTA
OCULUM ENSAIOS 15, Campinas, p.76-87,
2012.

SILVA, B. F. e. A recente produção
imobiliária no aglomerado metropo-
litano de Paiçandu-Maringá-Sarandi:
novos arranjos, velha lógica. Tese
(Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2015.

https://www.google.com/covid19/mobility/

http://www2.maringa.pr.gov.br/saude/?
cod=boletimcorona/3
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Decreto 445/2020 - http://www2.maringa.
pr.gov.br/cdn-imprensa/decreto445.pdf

Decreto 566/2020 - http://www2.maringa.
pr.gov.br/cdn-imprensa/decreto566.pdf

Decreto 578/2020 - http://www2.maringa.
pr.gov.br/cdn-imprensa/decreto578.pdf

Decreto 1057/2020- http://www2.maringa.
pr.gov.br/cdn-imprensa/decreto1057.pdf

maior em relação ao acesso à saúde
entre aqueles que possuem a maior
renda domiciliar média, implicando
em uma maior exposição ao vírus e,
portanto, na maior contração? As
condições financeiras garantem
maior  testagem desta população?


