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APRESENTAÇÃO

Raul Borges Guimaraes

Prof Titular do Departamento de Geografia

Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP

 Quando a pandemia da COVID-19 alcançou o Brasil, a partir de março de 

2020, as geógrafas e os geógrafos de diferentes regiões do país souberam se 

aglutinar no que foi denominado pelo grupo de “Força tarefa” para discutir os 

dados disponíveis e elaborar uma leitura geográfica acerca da difusão da doença 

pelo território nacional. Esta “Força tarefa” era muito representativa. Estava 

constituída por professores doutores de todas as unidades da federação, docentes 

das universidades federais e estaduais, institutos federais, órgãos de pesquisa 

como a FIOCRUZ e diversas programas de pós-graduação. E a produção deste 

grupo foi importante para o processo de tomada de decisão seja de municípios e 

estados, assim como estreitou ainda mais a relação da Geografia da saúde com 

a Epidemiologia.

 Tocantins não ficou alheio a este movimento. O grupo de extensão 

universitária “Observatório Socioespacial do COVID-19 no Tocantins” da 

Universidade Federal de Tocantins (UFT), coordenado pela professora Olívia Maia 

e pelos professores Rodolfo Alves e Rosemberg Ferracini, participou ativamente 

da chamada “Força tarefa”. O resultado deste trabalho coletivo foi reunido aqui 

nesta obra cartográfica. 

 O que este esforço coletivo significou diante da maior crise sanitária da his-

tória do país?  

 Sars-Covi-2 significa, em inglês, “severe acute respiratory syndrome coro-

navirus 2” (Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2, em tradução 

livre), e é o responsável pela COVID-19. Uma espécie de parente próximo de 
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outro vírus denominado simplesmente de Sars, ele faz parte de uma família de 

vírus que causa muitas doenças respiratórias. Ainda que a COVID-19 seja uma 

doença nova, este tipo de patologia é resultado de processos muito antigos. 

 Os vírus surgiram há bilhões de anos. Eles já estavam na Terra antes dos 

seres humanos e convivem conosco desde os agrupamentos mais antigos. Estão 

aí as marcas das lesões causadas por varíola em múmias andinas para nos contar 

a história. Mas, de fato, estamos falando da primeira circulação viral sem controle 

dos tempos da globalização! Causou perplexidade a velocidade da transmissão 

lá do centro da China para quase 200 países em apenas alguns meses. E seu 

agente patógeno provoca muitos estragos. Sobrecarrega os pulmões, com maior 

gravidade nos alvéolos, gerando algumas formas de pneumonia. Febre constante, 

tosse seca, cansaço e dores no corpo. Mas também uma certa desorientação e 

desordem global, como parte de uma espécie de pandemia da desinformação e 

fake news que flagela o Brasil e países de outras regiões do mundo.

 Como parte de um grande esforço coletivo de compreensão da situação de 

emergência em saúde pública gerada pela pandemia da COVID-19 no Brasil, nossa 

«Força tarefa” acessou dados livres em diferentes plataformas colaborativas e 

bancos de dados públicos para analisar, conjuntamente: 1) os dados de presença 

e dispersão dos casos de COVID-19 pelo território brasileiro nas mais diversas 

escalas (intra-urbana, regional, nacional); 2) os dados do sistema de transporte 

e circulação (rodovias, aeroportos); 3) as densidades técnica e demográfica já 

analisadas e mapeadas em outros estudos.

 Estes dados mapeados, devidamente localizados no espaço – foram sub-

metidos a uma série de perguntas espaciais relacionadas à distribuição dos fenô-

menos pelo espaço, baseados na matriz de Berry (1964). Elas ajudam a construir 

uma síntese e organização do pensamento geográfico sobre o tipo de mapea-

mentos e modelagem espacial que pudemos construir,  coletivamente (Guima-

raes et all, 2020). São elas: 
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1. Qual área total da ocorrência de casos da COVID-19 no Brasil?

2. Qual é a área total da ocorrência de casos de COVID-19 nos 5.570 mu- 

nicípios brasileiros e no Distrito Federal?

3. Onde ocorrem casos da COVID-19 nas regiões brasileiras (macrorre-

giões do IBGE e espaços opacos e luminosos) no período Ti?

4. Como evoluíram os casos da COVID-19 pelo território brasileiro?

5. Como evoluiu, período a período, a ocorrência de casos da COVID-19 

em um conjunto de municípios brasileiros?

6. Qual é o grau de correspondência espacial entre as áreas de ocorrência 

de casos de COVID-19 e seus fatores de risco, bem como as vulnerabili- dades 

socioespaciais?

7. Dentre o conjunto de todos os municípios, quais são os que apresentam 

maior semelhança segundo os casos da COVID-19? E de óbitos? Considerar 

regiões metropolitanas, capitais, cidades médias e interioranas;

8. No período de Ti, como evoluiu a correspondência espacial entre a ocor-

rência de casos da COVID-19 localmente?

 Para responder a estas perguntas espaciais, a equipe de trabalho da Uni-

versidade Federal de Tocantins elaborou diversos mapas que se encontram 

disponíveis na plataforma digital do Laboratório de Geoprocessamento da UFT 

(Campus Porto Nacional) e no repositório oficial de mapas do Observatório So-

cioespacial do COVID-19 no Tocantins. Dentre estes trabalhos selecionados e 

reunidos no Atlas, destacam-se cartogramas e representações coropléticas que, 

no seu conjunto, revelam a disseminação da doença pelo território de Tocan-

tins no decorrer do período pandêmico. A coleção de mapas também permite 

relacionar a distribuição espacial da COVID-19 com aspectos demográficos e 

socioeconômicos de diferentes regiões, assim como a capacidade de resposta 

do estado diante do crescimento acelerado de internações e a cobertura vacinal. 
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Enfim, é uma obra cartográfica completa que contribui de forma relevante para a 

compreensão de um fenômeno de saúde pública de grande complexidade. 

 De fato, tais mapas produzidos não se constituíram no resultado final da 

análise, mas no ponto de partida para o aprofundamento do raciocínio geográfi-

co, referenciados em importantes teóricos da tradição geográfica, tais como Max 

Sorre, Torsten Hagerstrand, Roger Brunet, Brian Berry e Milton Santos.

 Tomando como referência essa compreensão dos eventos em saúde em 

suas conexões com a totalidade, ressaltamos que a distribuição  espacial da 

COVID-19 no estado de Tocantins não se trata de um problema de saúde pública 

nos mesmos moldes que outras pandemias trouxeram, mas de um desafio a ser 

enfrentado cada vez mais relevante no mundo globalizado em que vivemos. É 

preciso compreender o fenômeno pandêmico em sua extensão e conexão com 

outros fenômenos mapeados, tendo em vista uma ordem espacial superior, uma 

estrutura de ordem política e econômica que explica a produção social da doença 

em Tocantins. 

 Com base no conjunto de mapas reunidos no Atlas é possível identificar 

quais são as estruturas territoriais que condicionam a direção e a intensidade do 

processo pandêmico em Tocantins, identificadas pela superposição das formas 

de dispersão com as formas das estruturas territoriais preexistentes. Sugerem, 

assim, interdependência, indicando uma existência mutuamente condicionada. 

 Com base na leitura do Atlas é possível analisar quais foram os eixos de 

dispersão da doença pelo território, assim como os pontos estrategicamente 

localizado no território, como é o caso das principais cidades que comandam a 

rede urbana estadual. Articuladamente, os eixos de dispersão e esses pontos 

estratégicos podem representar uma quantidade significativa de formas e 

processos relacionados à formação socioterritorial de Tocantins. 

 Enfim, o trabalho desenvolvido pela Universidade Federal de Tocantins é 

um convite à reflexão acerca das questões que a realidade social demanda res-
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postas da saúde coletiva e que exigem o desenvolvimento do pensamento geo-

gráfico, do pensar e do fazer das geógrafas e dos geógrafos. Quando os autores 

do Atlas definem os temas mais relevantes de saúde a serem representados, 

eles estão pensando a partir dos problemas que somos levados a trabalhar e 

enfrentar a partir das demandas sociais do nosso país, assim como da forma 

como se encontra organizada a pesquisa geográfica na Universidade Federal de 

Tocantins. 

 Por causa disso, podemos observar na coleção de mapas aqui reunidos 

um sentido político das mortes e do processo de adoecer e morrer por COVID-19 

no Brasil. Afinal, sem a mão invisível do Estado, sem a ação mais efetiva das 

políticas públicas como da vacinação em massa (política de saúde que o Bra-

sil sempre foi premiado e reconhecido mundialmente, diga-se de passagem), o 

território grita! Possibilita a tomada de consciência do ridículo, do monstruoso e 

do absurdo que se transformou o Brasil diante de situações de emergência em 

saúde pública. 

 Infelizmente, o Brasil se tornou  o segundo país do mundo a superar a 

marca de 600 mil mortes confirmadas por COVID-19, atrás apenas dos Estados 

Unidos. O número foi alcançado apesar do arrefecimento da doença diante do 

avanço da vacinação e do temor pela propagação de variantes que podem se 

tornar mais transmissível. Há quem compare e justifique tais números com outras 

taxas elevadas de mortalidade no país, banalizando ainda mais a perda evitável 

da vida de tantos brasileiros. A falta de comando do governo federal, sem dúvi-

das, foi o principal fator que levou o país a esta trágica situação. Por sua vez, a 

presente obra acende uma luz de esperança. Apesar das dificuldades impostas 

pela emergência em saúde pública, as geógrafas e os geógrafos brasileiros de-

monstraram que a universidade brasileira soube responder aos anseios da po-

pulação, oferecendo ferramentas para compreender os problemas e apontando 

caminhos para suas soluções.

Boa leitura!
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INTRODUÇÃO 

Rodolfo Alves da  LUZ 1

Olivia de Campos MAIA 2

Rosemberg FERRACINI 3 

O Atlas, que ora segue, é resultado das pesquisas do grupo de extensão 

universitária “Observatório Socioespacial do Covid-19 no Tocantins”, coordenado 

pelos professores Olivia Maia, Rodolfo Alves da Luz e Rosemberg Ferracini da 

Universidade Federal do Tocantins. 

A saúde e a superação da COVID-19 não podem ser pensadas somente 

a partir de fatores epidemiológicos que ignorem variáveis sociais, econômicas 

e geográficas. Nas primeiras semanas da pandemia no Brasil, o Ministério de 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em meio a olhares 

tortuosos, reorganizou suas ações e publicou a Portaria 1.329 em 27/03 que passou 

a considerar prioritários no enfrentamento da pandemia de Covid-19 os projetos 
de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais. Paradoxalmente, o 

Ministério não trazia em sua portaria os atos concretos, e como o enfrentamento 

da pandemia proposto financiaria pesquisas para o combate ao coronavírus. Muito 

pelo contrário, o Governo Federal tem reduzido e realizado cortes de diferentes 

bolsas, persegue a ciência e a universidade e tem desmerecido seu papel em 

inúmeras ocasiões públicas. 

As atividades do observatório compreenderam a coleta, organização, 

sistematização e mapeamento dos casos e óbitos por coronavírus no Tocantins. 

1  Doutor em Geografia Física USP, professor Adjunto no curso de Geografia Porto  
Nacional-UFT. E-mail: rodolfodaluz@mail.uft.edu.br
2  Doutora em Arquitetura e Urbanismo USP, professora Adjunta no curso de Arquitetura 
de Palmas -UFT. E-mail: oliviamaia@uft.edu.br 
3  Doutor em Geografia Humana USP, professor Adjunto no curso de Geografia Uberaba-
UFTM. E-mail: rosemberg.ferracini@uftm.edu.br
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Seu objetivo foi gerar documentos cartográficos que auxiliem no combate da 

pandemia e na compreensão mais apropriada sobre a incidência do vírus nas 

populações socioeconomicamente mais vulneráveis. Assim, têm sido realizadas 

ações e reflexões que ajudam a construir e implementar políticas públicas, além 

de aprofundar o debate interdisciplinar na saúde e equidade racial na comunidade 

acadêmica e escolar.

As principais fontes de dados geográficos dos mapas estaduais são o 

Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico (IBGE) para a base cartográfica e 

Ministério da Saúde para os casos de Covid-19 e Síndrome Aguda Respiratória 

Grave (SARG), vacinação e mortalidade. Para os mapas do município de Palmas 

são acrescidos os dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal via Fundação 

Escola de Saúde Pública de Palmas (FESP) e pela plataforma GeoPalmas (http://

geo.palmas.to.gov.br/).

Todos os bancos de dados e o projeto do QGIS de referência podem 

ser acessados no seguinte link: https://bit.ly/3CxWVz4. Os procedimentos 

para alimentar e abrir o projeto do QGIS de referência podem ser visualizados 

nos seguintes vídeos tutoriais: https://youtu.be/eMYMYWRwSXE e; https://

youtu.be/GwDX_iRjjms. Para aqueles que se interessarem em aprender todo 

o procedimento, desde baixar os dados até compor os mapas de seu próprio 

estado ou região, consultar o mini-curso “Covid-19 e integração de dados 

entre o PostgreSQL/PostGIS e o QGIS, com tutoriais disponíveis em: https://

encurtador.com.br/ikGM8; e playlist de vídeos disponível em: https://encurtador.

com.br/grPVY.

Fez parte do processo de construção desta obra o contato diário com o 

grupo de estudos e pesquisa Geógrafos da Saúde, na troca de informações, 

dados, textos e reflexões a respeito da pandemia no Brasil, além de parcerias 

com órgãos públicos, vigilância sanitária, professores e terceiro setor, seja em 

contexto escolar, acadêmico ou social. Também foram trocadas informações, 

http://geo.palmas.to.gov.br/
http://geo.palmas.to.gov.br/
https://bit.ly/3CxWVz4
https://youtu.be/eMYMYWRwSXE
https://youtu.be/GwDX_iRjjms
https://youtu.be/GwDX_iRjjms
https://encurtador.com.br/ikGM8
https://encurtador.com.br/ikGM8
https://encurtador.com.br/grPVY
https://encurtador.com.br/grPVY


18 19

Atlas Covid-19 | Tocantins

dados e referências com o “Observatório de Direitos Humanos - Crise e Covid-19” 

(https://observadhecovid.org.br). Essa cooperação tem impactado positiva e 

diretamente na relação entre a Universidade Federal do Tocantins e a comunidade 

externa, seja por meio da troca de experiências com os profissionais que estão 

trabalhando cotidianamente com as informações produzidas pelo observatório, 

seja pela interlocução com a população afetada pela doença, como pode ser 

visto nas apresentações virtuais disponíveis nos seguintes links: https://youtu.be/

jbbfnaMAGXQ; https://youtu.be/4gtbm4v7z4Y.

O laboratório de geoprocessamento da UFT (Campus Porto Nacional) tem 

disponibilizado para a sociedade mapas e gráficos de forma imediata desde o dia 

16 de abril de 2020, no início da pandemia, quando o estado registrava apenas 

1 óbito em Palmas. Para tal foram usadas as redes sociais do laboratório4, e, 

posteriormente, este material foi adicionado no repositório oficial de mapas do 

observatório: https://ww2.uft.edu.br/index.php/observatorio-covid-19. 

Agora, a maior parte deste material está acessível a toda população por 

meio deste Atlas, e convidamos o leitor a problematizar as relações de poder entre 

diferentes grupos “como espaço de pertencimento dos sujeitos e de superposição 

de diversos tipos de interesse (políticos, econômicos, culturais)” (GUIMARÃES, 

2015, p. 89). Por exemplo, quando mapeados os recortes demográficos de idade, 

raça e sexo é possível identificar não somente quais populações mais sofrem com 

a contaminação do Covid-19, mas também onde estas populações residem. É 

possível refletir sobre as condições mínimas de moradia desta população, sobre 

a raça, sexo e classe socioeconômica dos trabalhadores de setores essenciais 

como supermercados, produção de alimentos, padarias, transporte, limpeza, 

manutenção e demais trabalhos que requerem grande força física.

Os mapas revelam a condição periférica desta população preta e pobre que 

precisa de cuidados e reparações com políticas distributivas na saúde, educação 

4 https://twitter.com/labgeop; https://www.instagram.com/labgeop_uft/?hl=pt-br.

https://observadhecovid.org.br
https://youtu.be/jbbfnaMAGXQ
https://youtu.be/jbbfnaMAGXQ
https://youtu.be/4gtbm4v7z4Y
https://ww2.uft.edu.br/index.php/observatorio-covid-19
https://twitter.com/labgeop
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e moradia, bem como o processo de urbanização excludente que, por sua vez, 

interfere na geração e propagação de doenças respiratórias. Estas revelações 

trazidas pelos mapas subsidiam as explicações e análises necessárias para a 

elaboração de políticas públicas que busquem combater o racismo estrutural e 

controlar uma pandemia que se arrastará por muitos anos e, talvez, décadas.

Assim, foram mapeados os casos e óbitos por Covid-19, a vacinação contra 

Covid-19 e as hospitalizações por Síndrome Aguda Respiratória Grave (SARG) 

no estado do Tocantins e no município de Palmas. Os processos socioespaciais 

revelados pelos mapas apontam para o que denominamos necropolítica do 

coronavírus no Estado do Tocantins5, e indicam caminhos, ações e reflexões que 

ajudam a construir e implementar políticas públicas protetoras dessa população 

atingida, em particular a população negra e parda

O conjunto de evidências aqui apresentadas pode ser utilizado por 

profissionais de diferentes áreas. Professores e instituições do Ensino Básico 

e Superior, bem como profissionais e órgãos de saúde, terão a oportunidade de 

colocar em destaque as questões territoriais, sociais e étnico-raciais presentes 

na pandemia. O material também pode despertar a opinião pública e gestores 

para a necessidade de se incluir as questões de saúde pública na formação de 

docente e cidadãos no Estado de Tocantins. 

Espera-se que o Atlas e as outras ações do Observatório sejam parte 

de mudanças efetivas na sociedade, que passará a se conhecer melhor e ser 

instigada a uma participação crítica e cidadã ao se envolver na produção de 

conhecimento e na busca de soluções para problemas complexos na cidade e no 

campo. Tais mudanças também são esperadas dentro da própria Universidade, 

com maior fomento por parte dos poderes públicos à pesquisa e ampliação de 

parcerias com posicionamento político e social construídos em conjunto. Uma das 

5  Achilles Mbembe (2008) denomina de necropolítica aquelas ações ou omissões do 
Estado que determinam quem deve viver ou morrer. Em síntese, uma política de extermínio 
para controle de populações.
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lições que podemos extrair da pandemia é que diálogos mais objetivos podem 

convergir de forma mais humana na construção de um estado de bem-estar social 

e de direito. Contudo, é importante que a pesquisa e o seu financiamento sejam 

de longo prazo, que a sistematização de dados seja contínua e transparente e 

que o corpo técnico seja valorizado e independente de humores eleitorais, com o 

objetivo final de superar as desigualdades estruturais tão reproduzidas no nosso 

país. 

Oportuno finalizar esta introdução agradecendo à parceria, contribuição e 

reflexões da Profa. Ana Carla Bottura. A Pró Reitoria de Extensão (Proex-UFT), em 

particular a professora Maria Santana Milhomem, no incentivo e implementação 

das bolsas. Aos bolsistas Andressa Caroline Silva Leitão Gomes, Bruno de 

Oliveira Leite, Erica Nascimento, Fabiana Gomes, 

Lucas Serafim da Silva, Mariana Emilene Arruda Azevedo. Em Porto 

Nacional a COMSAUDE na pessoa de Luciana Pereira de Souza. A Fundação 

Escola de Saúde Pública de Palmas (FESP) nas pessoas da médica Lorena 

Dias Monteiro e do biólogo Edimar Viana Cruz. Sem o apoio dos mesmos esse 

trabalho não existiria. Nosso muito obrigado.

Inclusive, gostaríamos de registrar nosso apoio aos profissionais da FESP 

na luta contra a extinção da fundação decretada pela atual gestão municipal 

(conforme Medida Provisória n° 2 de 01/04/22).

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 1886/2017.
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Os mapas aqui apresentados tratam tanto do total de casos e óbitos até 

uma determinada data, que resulta em um mapa único que ocupa toda a página, 

quanto dos valores específicos de cada mês, que resulta em vários mapas em 

uma página (coleção de mapas). Foi considerada como data limite da análise o 

mês de novembro de 2021.

Estes mapas utilizam o método de representação quantitativa das figuras 

geométricas proporcionais, onde o número total de casos e óbitos de Covid-19 é 

apresentado por meio de círculos centralizados na principal área urbana de cada 

município (sede), buscando representar assim os pontos com maior probabilidade 

para ocorrência de casos, onde a população está concentrada.
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Os tamanhos dos círculos variam proporcionalmente ao número de casos 

ou óbitos, ou seja, quanto maior o círculo mais ocorrências e vice-versa. Assim, é 

possível saber o número de casos medindo com uma régua comum o diâmetro de 

um determinado círculo no mapa e verificar na legenda qual valor correspondente 

a este tamanho.

Neste tipo de representação é possível visualizar diretamente o valor 

de casos, mesmo em municípios pequenos, uma vez que os círculos podem 

extrapolar os limites territoriais destes municípios. No entanto, a grande quantidade 

de círculos gerados e as inevitáveis sobreposições acabam poluindo os mapas, 

tornando difícil a visualização principalmente quando o número de casos aumenta 

e se espalha por todo o estado.

Os mapas acima revelam algo já esperado: a grande quantidade de casos 

em municípios com grande quantidade de habitantes. Além disso, é possível 

verificar também uma tendência de casos ao longo das principais rodovias do 

estado. No entanto, uma análise mais detalhada deve ponderar a população de 

cada município, como pode ser visto nos próximos mapas.
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Estes mapas utilizam o método coroplético, essencial para a representação 

de taxas, índices e percentuais. No caso, o número de casos e óbitos por 

Covid-19 são relativizados conforme a população de cada município por meio de 

uma gradação de valores de cores que variam do claro para o escuro, revelando 

assim as incidências de casos e a mortalidade. Os valores claros representam 

baixos índices e valores escuros os altos índices.

É possível então ponderar o fator população e revelar onde a doença está 

atingido mais pessoas por meio de uma visualização rápida, uma vez que o leitor 

consegue estabelecer facilmente uma relação entre as tonalidades claras ou 

escuras e as incidências baixas ou altas.
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Neste tipo de representação o mapa não fica tão poluído, porém os 

municípios com áreas pequenas podem ficar pouco perceptíveis para o leitor.

Assim como nos mapas anteriores, os mapas de incidência e mortalidade 

revelam uma tendência de casos ao longo das principais rodovias do estado, 

mas é possível identificar municípios que, mesmo com população pequena, 

apresentam bastante casos ou óbitos, como: Colinas do Tocantins, Xambioá, 

Tabocão e Cariri do Tocantins para os casos, e São Valério, Miranorte, Colinas do 

Tocantins, Silvanópolis e Nova Olinda para os óbitos. 
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O gráfico e os mapas apresentam a mortalidade total de 2017 a 2020, 

considerando todas as mortes naturais e destacando as mortes por Covid-19. 

Até o fechamento desta publicação o IBGE não tinha publicizado os registros de 

óbitos para o ano de 2021, por isso consta apenas uma estimativa baseada na 

média de óbitos no estado nos três anos pré-pandemia (2017, 2018 e 2019).

Fica evidente o impacto da Covid-19 na totalidade de mortes por causas 

naturais no estado. Nos três anos anteriores à pandemia (2017, 2018 e 2019) 

a média de óbitos anual foi de 6.394,33. Em 2020 o valor saltou para 7.575, ou 

seja, 18,7% acima da média dos anos anteriores. Destes 7.575 óbitos, 1.305 

foram por Covid-19, restando 6.270 óbitos por outras causas.

Em 2021 o cenário possivelmente será mais trágico, uma vez que apenas 

por Covid-19 foram registrados 2.582.

Nos mapas é possível visualizar a configuração da mortalidade nos 

municípios e é perceptível que o mapa de 2020 fica mais escuro, indicando a maior 

mortalidade naquele ano de pandemia na maioria dos municípios do Tocantins.
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Nestes mapas são apresentados os casos e óbitos por Covid-19 por sexo. 

Novamente são utilizados o método das figuras geométricas proporcionais e o 

método coroplético. 

A relação de casos e óbitos por sexo é fornecida pelo sistema do governo 

do estado do Tocantins, que não permite a análise retroativa, ou seja, não permite 

que datas anteriores ao dia que os dados foram baixados sejam recuperadas. 

Desta maneira, foram mapeados os dados até o mês de outubro de 2021, dia 

no qual os dados foram baixados, diferentemente dos mapas anteriores que 

consideram os registros até o mês de novembro de 2021. 

Nos dois primeiros mapas os totais de casos e óbitos por município 

são representados proporcionalmente pelos círculos que, desta vez, estão 

divididos entre as ocorrências em mulheres e homens. Assim, os círculos são 

transformados em gráficos de pizza e é possível comparar as ocorrências por 

sexo e por município.

Nos dois mapas seguintes é utilizado o método coroplético para 

representadas as taxas de casos e óbitos por município e por sexo. Quanto mais 

escura é a tonalidade das cores quentes (rosa e vermelho) maior é a ocorrência 

em homens e, quanto mais escura é a tonalidade das cores frias (verde) maior é 

a ocorrência em mulheres. A cor amarela indica o equilíbrio, onde as ocorrências 

são iguais em ambos os sexos.

Estes mapas evidenciam que os casos de Covid-19 são levemente mais 

comuns em mulheres, o que é esperado, uma vez que a população feminina 

no Brasil é levemente maior que a masculina. No entanto, os óbitos são muito 

mais comuns em homens, o que indica uma maior vulnerabilidade da população 

masculina às complicações oriundas da infecção por Covid-19.
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Nestes mapas são apresentadas os dados sobre a vacinação contra  

Covid-19. Nos primeiros mapas é utilizado o método coroplético para mostrar as 

taxas de vacinação da 1ª e 2ª dose e a sua evolução mensal, onde quanto mais 

escuro o tom de verde do município maior é a taxa da população vacinada.

Também é apresentado o fluxo de cidadãos vacinados entre municípios e 

unidades da federação. Primeiramente pela quantidade de vacinas dadas em 

residentes em outros municípios do Brasil por meio das figuras geométricas 

proporcionais. Nele, é possível verificar que muitos residentes de Brasília e da 

região metropolitana de Goiânia se vacinaram no Tocantins. Destaque também 

para os municípios “fronteiriços” ao Tocantins no Pará e Maranhão, principalmente 

na região do Bico do Papagaio. Outras regiões de destaque são São Paulo (capital 

e Noroeste) e Oeste do Paraná. 
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Depois são apresentados o fluxo de vacinados dentro dos municípios do 

estado do Tocantins, numa composição do método de figuras proporcionais 

(espessura das linhas proporcionais ao número de doses) e de fluxos (setas 

indicando o “trajeto”). Assim, é possível identificar os municípios que mais 

atraíram não residentes para seu serviço de saúde em busca da vacina: palmas, 

Araguaína e Gurupi. Para que o mapa não ficasse ilegível, são apresentados 

apenas os registros com mais de 500 doses.
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Nestes mapas são apresentados os dados sobre a vacinação contra 

Covid-19 por raça/cor considerando apenas os residentes no município, bem 

como a proporção da população de cada raça/cor em cada município de acordo 

com o censo de 2010 realizado pelo IBGE. Assim é possível comparar e verificar 

o quanto a vacinação em cada raça/cor está distante da população existente da 

mesma raça/cor em cada município.

Infelizmente a comparação é prejudicada por causa da falta de um 

recenseamento mais recente, uma vez que o censo que deveria ter ocorrido em 

2020 tem sido postergado pelo governo brasileiro e, no momento, prometido para 

ser realizado somente em 2022. Desta maneira, o quadro possível de análise 

e comparação das características da população é datado de 11 anos atrás, em 

2010. Esta desatualização deve ser considerada nas análises.
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Todos os mapas utilizaram o método coroplético, onde quanto mais escuro 

o tom da cor maior é a taxa da população existente ou vacinada em cada raça/

cor. A única adequação metodológica em comparação ao IBGE foi a junção das 

raças/cores preto e pardo em uma categoria só. Os mapas evidenciam que a 

população declaradamente amarela é aquela que mais teve acesso às vacinas, 

apresentando taxas de vacinados muito maiores do que as taxas de residentes. 

Com relação à população branca, há uma variação pra menos no número de 

vacinados quando comparados à população residente.

Já com relação à população preta há uma maior discrepância para menos 

entre as taxas de vacinados e a população residente na maioria dos municípios. Os 

mapas que tratam da população indígena são os menos discrepantes, indicando 

uma vacinação mais condizente com a população efetivamente residente.

Em termos gerais, é possível afirmar que há uma sobre representatividade 

na vacinação de amarelos, uma maior equidade na vacinação de indígenas, 

sub-representatividade na vacinação de brancos e uma significativa sub-

representatividade na vacinação de pretos.
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Nestes mapas são apresentadas as quantidades de doses dadas por 

nome da vacina em dois momentos diferentes da pandemia: até 31 de maio de 

2021 e até 31 de outubro de 2021. É utilizado novamente o método dos círculos 

proporcionais para indicar a quantidade de doses, separados por fatias que 

indicam o nome da vacina.

A vacinação se iniciou em janeiro de 2021 e fica claro que, no primeiro 

momento predominou o uso da Coronavac, sendo que a Pfizer começou a ganhar 

representatividade após o mês de maio. A Astrazeneca não apresentou muita 

variação relativa entre os períodos e a vacina Jansen é pouco representativa.
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Nos mapas acima são apresentados os números de hospitalizações por 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por ano de 2018 a 2021 e por mês 

para os anos da pandemia (2020 e 2021), evidenciando o aumento de casos de 

SRAG nos anos da pandemia. Nem toda SRAG é Covid-19, mas todo caso de 

Covid-19 é SRAG.

O Tocantins apresentou um aumento significativo das hospitalizações por 

SRAG em maio de 2020, que se manteve até fevereiro de 2021 quando houve 

outro salto, correspondendo aos meses da segunda onda (março e abril de 2021. 

A partir de então as hospitalizações passam a diminuir gradualmente até o último 

mês mapeados (outubro de 2021).
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Os mapas acima tratam dos casos e óbitos por Covid-19 no município 
de Palmas por quadras e/ou loteamentos6, de acordo com a nomenclatura 
utilizada pela Prefeitura Municipal de Palmas via Fundação Escola de Saúde 
Pública de Palmas (FESP). A base cartográfica foi obtida no repositório oficial 
da prefeitura, a plataforma GeoPalmas (http://geo.palmas.to.gov.br/), e teve que 
ser adaptada porque os limites e nomenclatura de alguns bairros, loteamentos 
e assentamentos, principalmente localizados na Região Sul, são diferentes das 
unidades territoriais apresentadas pela FESP. Tal adaptação foi realizada pelo 
Grupo de Estudo em Desenvolvimento Urbano e Regional (GEDUR-UFT) e 
pela equipe do observatório. Foram acrescentados aos mapas os valores com 
localização não identificada, bem como com os residentes em chácaras. Ambos 
são apresentados em posições aleatórias que não tem relação com o local de 
moradia.

Não foi possível representar as incidências e mortalidades porque não 
há dado atualizado da população de cada uma das quadras e loteamentos. Os 
dados mais recentes são do Censo de 2010, quando muitos loteamentos ainda 
não eram povoados, principalmente na periferia da cidade. Assim, a população 
da época não reflete a população atual. Por exemplo, ao calcular a incidência de 
casos no Taquari com base na população de 2010 o resultado é acima de 1.000 
casos pra cada 1.000 habitantes, ou seja, teria mais casos do que habitantes. 

Os métodos de representação utilizados são os mesmos dos mapas feitos 
para todo o estado: método das figuras geométricas proporcionais e método 
coroplético, aqui usado com os valores absolutos, sem cálculo de taxa. Em ambos 
os métodos é possível identificar que os Aurenys, o Taquari e as quadras das 
ARNOs registram a maioria dos casos, certamente pelo fato de serem os locais 
mais populosos da cidade.

Com relação aos óbitos, os locais com muitos registros são basicamente 
os mesmos, seguindo o mesmo padrão dos casos. No entanto, os locais com 
poucos óbitos não seguiram o mesmo padrão dos casos, justamente nas regiões 
da cidade onde reside a população de média e alta renda (ARSOs e ARSEs). 
Esta disparidade fica mais evidente no mapa de letalidade, a seguir. 
6  Em Palmas não é usual usar o termo bairro, mas sim quadras e loteamentos.
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O mapa de letalidade utiliza o coroplético. Ele apresenta a relação entre os 

óbitos e os casos registrados, ou seja, considera apenas a população que teve a 

doença confirmada via testagem. Nele fica evidente que a maior letalidade ocorre 

nas regiões periféricas e mais pobres da cidade.

Como este é um índice com o denominador sendo o número de casos, 

localidade com poucos casos e poucos óbitos acabam por resultar em letalidade 

alta. Por conta disso, as quadras foram agrupadas em zonas maiores, conforme 

Tabela 1, diluindo as quadras com poucos casos com a realidade de seu entorno.

Tabela 1 - Zonas utilizadas e agrupamentos de quadras

Zona Quadras e loteamentos

ARNE
106 N, 108 N, 110 N, 208 N, 212 N, 404 N, 406 N, 408 N, 506 N, 508 N, 

604 N, Lago Norte, Santo Amaro

ARNO
303 N, 305 N, 307 N, 309 N, 403 N, 405 N, 407 N, 409 N, 503 N, 603 N, 

605 N, 607 N

ARSE 1
106 S, 108 S, 110 S, 204 S, 206 S, 208 S, 210 S, 306 S, 308 S, 404 S, 

504 S, 604 S, 606 S, 612 S

ARSE 2
906 S, 904 S, 812 S, 806 S, 804 S, 712 S, 706 S, 704 S, 1504 S, 1406 S, 
1306 S, 1304 S, 1206 S, 1204 S, 1106 S, 1104 S, 1012 S, 1006 S, 1004 S

ARSO 1
201 S, 205 S, 207 S, 303 S, 305 S, 307 S, 309 S, 403 S, 405 S, 407 S, 

411 S, 501 S, 507 S, 603 S, 605 S, 607 S, Orla 14 - Graciosa

ARSO 2
1003 S, 1005 S, 1007 S, 1101 S, 1103 S, 1105 S, 1203 S, 1303 S, 1407 S, 

1503 S

SUL 1
Bertaville, Irmã Dulce, Jardim Aureny I, Jardim Aureny II, Jardim Aureny III, 

Jardim Aureny IV, Lago Sul, St. Universitário, União Sul

SUL 2
Bela vista e St. Sul, Jardim Laila, Jardim Santa Helena, Jd. Sônia Regina, 
Maria Rosa, Palmas Sul, Santa Barbara, Santa Fé 1, Santa Fé 2, Santa 
Fé 4, Sol Nascente, St. Morada do Sol, Taquaralto, Taquari, Vale do Sol.
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Acima são apresentados os casos e óbitos considerando as faixas de idade 

em gráficos e mapas.

Os gráficos apresentam os valores de todo o município, onde fica perceptível 

os picos de julho e agosto de 2020 e março e abril de 2021. Fica evidente nos 

gráficos de porcentagem que a população mais idosa foi a mais afetada pela 

doença. A porcentagem da população em cada faixa etária foi baseada no Censo 

de 2010 e é provável que após 11 anos esta configuração não tenha se alterado 

significativamente.

Os mapas de casos por faixa de idade foram elaborados com dois tipos 

de legenda: com uma legenda única para todas as faixas de idade e com uma 

legenda para cada faixa de idade. Cada um deles tem vantagens e desvantagens. 

No primeiro caso a legenda é elaborada para englobar o menor e o maior 

valor de todos os registros, possibilitando a comparação das faixas de idade, 

porém, as faixas de idade com poucos casos ficam praticamente sem variação, 

impossibilitando verificar qual foi o comportamento territorial específico daquela 

faixa. 

Já no segundo caso, onde é elaborada uma legenda para cada faixa de 

idade, ocorre o contrário, pois é possível verificar o comportamento específico de 

cada faixa, mas não é possível a comparação entre as faixas.
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Acima é possível as taxas de casos e óbitos por sexo. Assim como no mapa 

do estado do Tocantins, quanto mais escura é a tonalidade das cores quentes 

(rosa e vermelho) maior é a ocorrência em homens e, quanto mais escura é 

a tonalidade das cores frias (verde) maior é a ocorrência em mulheres. A cor 

amarela indica o equilíbrio, onde as ocorrências são iguais em ambos os sexos.

Estes mapas evidenciam novamente que os casos de Covid-19 são 

levemente mais comuns em mulheres, mas que os óbitos são muito mais comuns 

em homens. O gráfico indica que os óbitos em homens também são muito maiores 

entre os adultos e idosos (40 a 70 anos), com tendência a um maior equilíbrio 

nas idades mais avançadas. Entre os jovens (20 a 40 anos) houve mais óbitos 

em mulheres.
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Acima são apresentados os mapas com a distribuição proporcional da 

população por raça/cor (de acordo com o Censo de 2010), e a proporção de 

casos e óbitos em cada raça/cor. Não houve registro de óbitos em indígenas no 

município, por isso não há mapa para esta raça/cor. Novamente é utilizado o 

método coroplético.

Os limites territoriais são diferentes porque no caso do censo são 

considerados os setores censitários, que englobam, muitas vezes, mais de uma 

quadra ou loteamento da cidade. Assim, é possível apenas uma comparação visual 

básica, para maior aprofundamento da análise seria necessário equiparar estas 

divisões territoriais e, logicamente, termos dados mais atuais de recenseamento. 

A diferença entre os recortes territoriais prejudica a comparação entre os mapas 
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no caso das raça/cor brancos e pretos, no entanto, é perceptível as discrepâncias 

nos registros na raça/cor amarelo, que apresenta mais casos percentuais de 

casos do que da população registrada pelo Censo, e poucos óbitos.

O gráfico indica as ocupações mais afetadas por óbitos em Palmas, que 

foram os aposentados, donas de casa, agricultores e trabalhadores do comércio 

e transporte. Chama a atenção o grande número de ocupações ignoradas, o que 

demonstra uma deficiência no registro desta informação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O primeiro óbito em decorrência da covid-19 registrado no Tocantins foi no 

dia 14 de abril de 2020, e no fim de 2020 o estado já registrava 1.305 óbitos pela 

doença. Infelizmente, esses números indicam que as estratégias de contenção 

da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) foram insuficientes. 

Certamente, a falta de uma maior integração e cooperação entre governos 

e comunidade acadêmica, não apenas infectologistas, epidemiologistas, 

e sanitaristas, mas também cientistas sociais e outros pesquisadores têm 

fragilizado o enfrentamento da pandemia. No entanto, estamos enfrentando 

também o negacionismo científico que foi ampliado pelas ações e discursos de 

governos, principalmente do governo federal, adicionando muito mais dificuldade 

no enfrentamento de uma das maiores crises sanitárias da história.

Ainda no início da pandemia, quando a situação era grave na Ásia e na 

Europa, já se sabia dos cuidados emergenciais a serem implementados para 

a não proliferação do vírus. De acordo com a Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (Abrasco), era imprescindível o uso de máscara, o uso de álcool-gel e o 

distanciamento social, mas essas ações foram negligenciadas. Principalmente nas 

medidas de isolamento social e vigilância sanitária como: controle de aeroportos, 

estradas e rodoviárias; mapeamento detalhado de casos, e; testagens em massa. 

Soma-se a esta ineficiência no combate à pandemia da Covid-19 o descaso 

e abandono histórico do poder público com a população em muitas regiões 

do país, como o Tocantins. A gravidade da pandemia não pode ser entendida 

como um caso isolado no tempo e no espaço, mas sim como o resultado de 

uma história de exclusão e desigualdades sociais, regionais e sanitárias. Mesmo 

antes da pandemia da Covid-19, serviços e políticas sanitárias básicas não eram 

oferecidas, como coleta de resíduos sólidos, fornecimento de água potável e 
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tratamento de esgoto. De acordo com o censo de 2010, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 86,54% dos domicílios tocantinenses 

não eram atendidos por rede coletora de esgoto; 14,16% não tinham banheiro 

exclusivo; 21,36% não eram atendidos por rede de abastecimento de água por 

rede; e 27,78% não eram atendidos pela coleta de lixo.

A ausência dessa infraestrutura agravou problemas na saúde da população 

tocantinense como um todo. Nos estudos da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), é possível compreender a relação entre saneamento e saúde como um 

estado de bem-estar físico, mental e social, não consistindo apenas na ausência 

de doença ou de enfermidade (OMS, 2014). Pode se dizer que a sociedade to-

cantinense já estava com baixa imunidade ao ser “contaminada” pela pandemia, 

o que agravou a situação deste corpo social.

Os mapas demonstram que nos três primeiros meses de disseminação do 

coronavírus houve um rápido crescimento de casos nas cidades localizadas às 

margens das rodovias, bem como nas cidades localizadas ao norte (região co-

nhecida como Bico do Papagaio), próximo aos limites dos estados do Maranhão 

e Pará. Tais evidências indicam o transporte rodoviário do vírus e a disseminação 

relacionada ao trânsito de pessoas entre cidades e estados.

No sul do estado, após a disseminação inicial nos municípios às margens 

das principais rodovias, o vírus alcança regiões mais remotas do sudeste e do 

Jalapão a partir do quarto e quinto mês. O município de Mateiros, no Jalapão, 

não apresentou registro de casos até julho de 2021. Justamente as regiões mais 

remotas e isoladas do estado foram as que mais resistiram à chegada do vírus, 

demonstrando que o isolamento social realmente é um fator que dificulta a proli-

feração da doença.

Além das questões regionais já destacadas, os mapas de demonstram um 

alto grau de vulnerabilidade social de algumas populações por condicionantes 
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raciais, que dificultam o acesso às vacinas da população preta; e, no caso 

específico do município de Palmas, por condicionantes de gênero e idade, trabalho 

e moradia, que refletem na maior letalidade homens idosos, aposentados, donas 

de casa e agricultores, que residem na periferia. O cenário identificado na capital 

Palmas pode ser semelhante aos de outras grandes cidades do estado, porém, 

a situação de cada município depende da análise dos dados de cada um deles.

Neste ponto fica claro outra deficiência em nosso corpo social, que é a 

frágil estrutura de gerenciamento de dados e planejamento dos municípios, em 

sua maioria com reduzido corpo técnico e difícil acesso às ferramentas digitais, 

resultando em muitas deficiências na produção e sistematização dos dados 

como, por exemplo, a falta de bases cartográficas e demográficas atualizadas e 

consistentes. Infelizmente, instituições fundamentais no gerenciamento de dados 

e elaboração de estudos de saúde coletiva têm sido extintas, como é o caso da 

FESP em Palmas. Para piorar a situação, estes problemas que eram antes mais 

restritos aos governos municipais e estaduais também atingiu os órgãos federais. 

Em plena pandemia o recenseamento do IBGE está atrasado em dois anos e o 

Ministério da Saúde sofre com apagões na divulgação de dados (como o possível 

ataque hacker de dezembro de 2021).

Estas carências técnicas e operacionais das instituições públicas na 

produção e sistematização de dados e planejamento resulta na dificuldade 

em analisar e propor soluções em momentos de emergência, como durante a 

pandemia da Covid-19. É como se uma equipe de bombeiros que tem que agir 

rapidamente numa emergência não tivesse mapas e informações atualizadas 

sobre a cidade e, por isso, acaba demorando para chegar nos locais e tem 

dificuldades em identificar as prioridades de ação. Em suma, além de um corpo 

social debilitado pelas questões sociais e econômicas históricas, a pandemia 

chega em um corpo com estrutura frágil, que se conhece muito pouco, que tem 
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poucas informações atualizadas sobre a sua realidade interna e que não tem 

planos de ação em caso de emergências.

O atlas também mostra como a cartografia muitas vezes é uma questão 

de escolha, diferentes mapas podem ser elaborados com os mesmos dados, 

dependendo do método de representação. Qual o melhor método? Figuras 

geométricas proporcionais ou coroplético? No caso de coleção de mapas, 

legenda única para todos os mapas ou legendas específicas para cada um 

deles? A resposta sempre depende do que o autor do mapa quer enfatizar e 

apresentar, para daí então escolher o método. É importante também o leitor do 

mapa ter consciência dos limites e vantagens de cada método, para fazer uma 

leitura crítica do produto cartográfico. 

Uma leitura crítica de um mapa só é possível se o leitor for alfabetizado 

em cartografia, etapa essencial do ensino básico e que deve ser cada vez mais 

fortalecida por meio do uso e divulgação de produtos cartográficos. Gestores 

públicos e tomadores de decisão também devem estar atento a sua própria 

alfabetização cartográfica, uma vez que pensar e agir pela saúde e bem-estar 

da população envolve atenção quanto aos diferentes espaços e suas escalas 

geográficas.

O atual cenário de pandemia no estado do Tocantins tem gerado uma 

série de impactos na vida da população, ao mesmo tempo em que tem lançado 

desafios no sentido de buscar e propor ações que diminuam a difusão do vírus 

SARS-CoV2. Além disso, é preciso reforçar o papel da ciência e da universidade 

pública, mantendo uma comunicação direta com a sociedade, por meio de suas 

mais diversas áreas. 

Em um contexto de crise pandêmica que é combatida principalmente pelo 

isolamento social, é esperado que os líderes políticos e econômicos unifiquem 
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esforços para a realização de ações que diminuam os efeitos da crise na população. 

Tais esforços devem resultar em políticas de testagem em massa, mapeamento 

dos casos, garantia de renda aos trabalhadores, manutenção dos empregos e 

concessão de linhas de crédito à pequenos e médios empresários. Assim, tanto 

a saúde quanto a sustentação econômica das pessoas são garantidas, mas, 

infelizmente, tanto o Brasil quanto o Tocantins têm falhado em ambos e não 

conseguiram nem tratar da saúde e nem da economia.  

O que foi vivenciado durante os picos de contaminação foi um verdadeiro 

caos, com governos perdidos entre frágeis medidas de isolamento, insuficiente 

mapeamento e monitoramento dos casos, e modestas ações de assistência 

social e econômica. As desigualdades sociais ficaram mais evidentes, enquanto 

a população periférica de baixa renda aguardava nas longas filas dos hospitais 

a elite econômica foi se tratar em hospitais particulares de grandes centros 

como Brasília e São Paulo. Ao mesmo tempo a sociedade era “contaminada” 

por discursos negacionistas e demagógicos vindos do próprio governo e que 

dificultaram ainda mais a implantação das medidas que reduziriam a proliferação 

do vírus e os impactos econômicos.

Diante das informações aqui apresentadas e mapeadas, e que demonstram 

as desigualdades raciais e urbanas do Tocantins, percebe-se que o estado tem 

um longo caminho a ser percorrido para tornar seu corpo social saudável, com 

alta imunidade e estruturado para combates de pandemias e outras emergências 

futuras. Para tal, é preciso condições políticas, econômicas e sociais para o 

enfrentamento dessas desigualdades em busca de um equilíbrio e harmonia entre 

os entes que compõem esta sociedade, paralelamente ao fomento e investimentos 

em infraestrutura técnica, humana e operacional no gerenciamento de dados e 

planejamento urbano e regional.
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