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1. Introdução

O processo de formação socioeconômica da região amazônica brasileira centrou- se em uma

visão que ignorou milenares  processos de ocupação tradicional.  A invenção de um conveniente

“vazio  demográfico”,  somada à  concepção  da Amazônia  como um grande estoque de  recursos

territoriais,  abriram  caminho  para  desastrosas  intervenções  governamentais  e  empresariais  nas

últimas décadas. O enquadramento desses territórios funcionalizados e reinterpretados de fora para

dentro, resultou em níveis crescentes de desestruturação social, com urbanização difusa, precária e

desigual.

Considerando  que  a  oferta  extensiva-intensiva  de  saúde é  um dos  vetores  definidores  da

centralidade interurbana-regional das cidades intermediárias, nos detivemos sobre a capacidade de

oferta deste serviço essencial na Amazônia. Primeiramente, é preciso considerar que os processos

estruturais de vulnerabilização social no país tem percursos singulares na Amazônia. Movimentos

migratórios  súbitos,  deslocamentos  de  comunidades  tradicionais,  cidades  convertidas  em

entrepostos fluviais e/ou rodoviários, absorvedoras de bolhas de crescimento associadas a grandes

projetos, compõem o cenário em que a rede de atendimento de saúde pública instalada nas cidades

intermediadoras  será  invariavelmente  incapaz  de  atender  demandas  crescentes  e  variáveis.

Combinam-se de forma perversa: a depredação do bioma amazônico, a desintegração de modos de

vida singulares, e mais recentemente, como se viu, formas descontroladas de contágio e elevada

letalidade da COVID-19, tanto nos territórios como nas cidades amazônicas.

Embora o direito à saúde imponha ao Poder Público, prestação de serviço de modo solidário,

nos três níveis da Federação, há regulamentação para definir os procedimentos e a responsabilidade

de cada ente, cabendo à União inescapável papel de coordenação e supervisão do sistema integrado,

mais ainda em momentos de epidemias e pandemias; papel este negligenciado desde o início da

pandemia do COVID-19, como discutiremos adiante.  Ressalta-se que,  os serviços  de saúde,  no



  

âmbito do SUS, que se enquadram como de elevada complexidade abarcam procedimentos que

envolvem alta tecnologia e alto custo, e por isso mesmo deveriam ser distribuídos regionalmente de

forma  equânime,  objetivando  propiciar  à  toda  a  população  acesso  a  serviços  qualificados,

integrando-os  aos  demais  níveis  de  atenção  à  saúde.  Os  desinvestimentos  feitos  nas  últimas

décadas, e mais recentemente, os efeitos da aplicação do dispositivo constitucional de teto de gastos

sociais1, só aumentaram a distância entre a meta e a realidade.

2. Cidades a serviço da fronteira e o desprovimento social decorrente

A crescente tecnificação do espaço amazônico, em prol de sua funcionalidade para os fluxos

exportadores de commodities, implicou em processos de urbanização na contramão de biomas e

culturas  tradicionais  entrelaçadas.  Cidades  criadas  a  partir  de  dinâmicas  vinculadas  a

empreendimentos  neoextrativistas  de  larga  escala  na  Amazônia,  facilitam  processos  de

desterritorialização e de reterritorialização que se consumam celeremente.  A condição permanente

de um “Estado de exceção” (AGAMBEN, 2004) na Amazônia transfigura-se imediatamente em

uma condição de “território de exceção” (NASCIMENTO; CASTRO, 2017), ou seja, um regime de

renúncia ou de rearranjo permanente à última linha de força estabelecida pelos seus controladores

privados majoritários em expansão.

Mais que “fronteiras em movimento” (VELHO, 2009) a partir de polos em expansão ou de

fronteiras  econômicas  consolidadas  expandindo  seu  raio  de  ação,  as  cidades  amazônicas

acompanham o movimento das fronteiras como um continuada apropriação e produção do território.

Nesse sentido, não se pode dizer simplesmente que o capitalismo disponha de fronteiras, mas que

ele é definido em si mesmo pelo movimento de fronteiras, como define Moore (2011, 2016). Tal

movimento se vincula menos a uma a uma extensão (horizontal) das relações de produção, mas a

uma expansão (vertical) de formas sociais, territoriais e simbólicas que submetem bens públicos e

trabalho não remunerado à produção mercantil.  As fronteiras,  portanto,  não representam limites

lineares nas bordas de frentes de expansão e sim estratégias de poder, lucro, vida ou morte. 

Em sentido  similar,  repensando  a  dinâmica  ampliada  de  acumulação,  Panitch  e  Gindin

(2004), sublinham que tal ampliação ocorre tanto no plano “externo” como no “interno”. A corrida

física/externa pela aquisição de novos fatores de produção, através principalmente de expropriações

primárias,  não  está  descolada  de  novas  corridas  “para  dentro”,  por  meio  de  expropriações

secundárias, no bojo de uma crescente centralização e concentração de capitais. Esta dinâmica de

acumulação ampliada, tanto no plano espacial como no plano de morfologias sociais regressivas,

1 A EC. 95 não estabelece limites para gastos financeiros e pagamento de dívidas.



  

atravessa e conforma as cidades, particularmente as cidades intermediárias “recriadas” pelo avanço

da fronteira agrícola, mineral e energética na Amazônia.

Tratam-se  das  cidades  na  floresta,  ou  cidades  naquilo  que  ainda  resta  dela  e  de  suas

inconexões sociais e culturais.  Nos termos de Trindade Jr. (2021) são formações urbanas recentes

que se colocam sob o comando de grandes empreendimentos processadores de recursos naturais,

mais articulados aos processos de mundialização do capital do que aos espaços locais e regionais.

3. O efeito redobrado da pandemia do COVID-19 nas cidades amazônicas

A região considerada como última fronteira espacial do capitalismo no Brasil, tem sido alvo

de uma escalada de desmatamento e queimadas, em linha com o avanço da pecuária, da soja e da

mineração, além da instalação incondicionada de grandes projetos de infraestrutura. Os municípios

que são campeões nos índices de devastação ambiental, são ao mesmo tempo detentores dos piores

índices de escolarização, de oferta de saúde pública, de habitação digna e de saneamento básico. A

forma como a pandemia assolou Manaus não está desvinculada destes processos. Não sofreram

menos,  em proporção,  as  demais  capitais  amazônicas,  entre  outras  cidades  intermediárias,  aqui

analisadas.  A variante  P1 ou Gama-plus do COVID-19, conhecida no exterior  como a variante

“brasileira”,  é  resultante,  antes  de  tudo,  de  dinâmicas  de  mobilização  e  arregimentação  de

trabalhadores informais em frentes incessantes de devastação de áreas protegidas na Amazônia. E

frente à precarização de estruturas de atendimento hospitalares elementares na região, como não

chegar primeiro ao colapso? As principais vítimas foram as comunidades indígenas, quilombolas e

ribeirinhas acossadas e desestruturadas pelo avanço desimpedido das fronteiras agrícola, mineral e

hidrelétrica, que tiveram que enfrentar a pandemia com pouco ou nenhum anteparo institucional.

Nota-se que a taxa de letalidade nas cidades intermediárias da Amazônia Legal foi maior

que a média nacional, especialmente naquelas dedicadas à produção e escoamento de commodities.

Aparente paradoxo: cidades provedoras de matérias-primas para as cadeias globais de valor, mas

desprovidas de redes  de atendimento  hospitalar  suficientemente  equipadas  com UTIs  e  equipes

médicas especializadas. 

As heterogeneidades, lacunas e assimetrias observadas nos meses de maior incidência do

COVID -19, revelaram o quão rarefeitos são os sistemas de saúde instalados na região e expondo o

“não  lugar”  ou  o  lugar  subsidiário  da  população  Amazônia,  particularmente  nas  cidades

intermediadoras,  boa  parte  delas  enclavadas  em cadeias  globais  de  suprimento.  Não  caberia  a



  

observância  de  padrões  civilizatórios  mínimos  (sociais,  ambientais  e  climáticos)  para  tal

fornecimento não se faça ao custo de sacrifícios continuados de povos e biomas?

Em  país  com  profundas  desigualdades  sociais  e  regionais,  o  direito  ou  o  acesso  à

sobrevivência em meio a uma pandemia variam segundo hierarquias sociais e espaciais. No Brasil,

em meio a  um federalismo abastardado por rodadas de neoliberalização (BRANDÃO, 2017),  a

escala nacional sequer foi agenciada como escopo de atuação coordenada entre União, Estados e

Municípios.  Diante  da  supressão  do  papel  coordenador  do  Ministério  da  Saúde  e  da  atuação

desatinada da Presidência da República contra as medidas de restrição e prevenção do contágio,

criou-se um cenário de paralisia decisória, de descompasso e assimetria dos planos de contingência

estaduais e municipais. 

Instalado  o  impasse  político-administrativo  foi  necessária  a  interveniência  do  Supremo

Tribunal  Federal  para  desautorizar  o  Poder  Executivo  federal  de  se  sobrepor  a  atribuições

constitucionais  de  governadores  e  prefeitos  de  implementar  restrições  ao  funcionamento  das

atividades econômicas e de possibilidades de aglomeração (ADPF 672/2020).  No que toca à gestão

e operacionalização do Sistema Único de Saúde, é nítido o papel concorrente ou suplementar de

Estados e Municípios, mais ainda em uma situação de grave pandemia. Contudo, configurou-se uma

“tempestade perfeita” e o que deveriam ser iniciativas suplementares se converteram em iniciativas

isoladas  e  descoordenadas.  Este  quadro de  “desarranjo  federativo”  é  indissociável  do resultado

catastrófico em termos do número de mortos e sequelados pela pandemia do COVID-19 no Brasil

(ABRÚCIO et al, 2020).

Neste contexto de pulverização dos centros decisórios,  o surgimento de consorciamentos

regionais ou sub-regionais - como o que foi ensaiado pelos governadores da Região Nordeste – foi

alvissareiro no sentido de acionar estruturas de governança nas áreas em áreas de forte incidência

do  COVID-19,  considerando  capacidades  técnicas  e  gerenciais  disponíveis  e  instrumentos  de

financiamento. Na Amazônia, apesar da existência de agências regionais consolidadas (SUDAM,

SUFRAMA e BASA) e espaços de gestão intrarregional como o Consórcio de Governadores da

Amazônia  Legal  ou  federal-regional  como  o  Conselho  Nacional  da  Amazônia  Legal,  não  foi

proposta  nenhuma  iniciativa  conjunta  para  o  enfrentamento  da  pandemia,  considerando  as

especificidades da região. Nem a iminência do colapso hospitalar e funerário de Manaus, Macapá e

Belém nem a aceleração descontrolada do contágio e alta letalidade manifestada em outras capitais

como Rio  Branco e  Porto  Velho,  foram suficientes  para  que  houvesse  algum tipo  de  resposta

articulada, no curto e no médio prazo, por parte dessas instâncias e agências.



  

Nesse período foi comum o uso retórico do jargão “entramos juntos, sairemos juntos”. Mas

de fato entramos juntos com que sistema de saúde, e com qual qualidade e acessibilidade?

3.1 Oferta extensiva-intensiva de saúde nas cidades intermediárias da Amazônia legal

Os  serviços  de  média  complexidade  englobam  atividades  especializadas  disponíveis  em

hospitais e ambulatórios e abrange atendimento especializado nas áreas da pediatria, cardiologia,

neurologia,  ortopedia,  psiquiatria,  ginecologia,  entre  outros.  Neste  grupo,  a  complexidade  da

assistência  na  prática  clínica  pressupõe  a  disponibilidade  de  profissionais  especializados  e  a

utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. Os serviços prestados

pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), enquadram-se como de média complexidade. Há

uma  lacuna  crônica  tanto  de  profissionais  quanto  de  equipamentos  médicos  nas  cidades

intermediárias  da  Amazônia  Legal  e  mesmo programas  de  suporte  emergencial  como o  “Mais

Médicos” foram insuficientes para cobrir a demanda. O fim do programa em 2018, acentuou o

descalabro destes serviços na região.

Já a baixa complexidade tem como porta de entrada ao SUS as Unidades Básicas de Saúde

(UBSs). O foco está centrado na medicina preventiva, com foco na saúde da família, com ações

voltadas à redução do risco de doenças e à proteção da saúde. No caso da Amazônia, a malária,

febre amarela e demais doenças infecciosas consideradas endêmicas, constituem fatores debilitantes

crônicos que diminuem as chances e perspectivas de vida da população da região. A presença ou

ausência  de  prevenção,  controle  e  profilaxia  destas  afecções  determinam  qual  o  perfil  do

desenvolvimento  destinado  à  Amazônia:  se  crescentemente  assimétrico/segregador,  se

gradualmente redistributivo/universalizador.

Em  dezembro  de  2015,  existiam  15.617  estabelecimentos  municipais  e  estaduais  na

Amazônia Legal,  segundo dados do Cadastro Nacional  de Estabelecimentos  de Saúde (CNES).

Entretanto, não foi possível encontrar as coordenadas dos estabelecimentos de saúde existentes em

2019.  Para  tentar  entender  a  distribuição  espacial  desses  estabelecimentos  com  os  dados

disponíveis,  foram  cruzados  os  dados  do  CNES-ST  para  o  mês  de  dezembro  de  2015  –  que

totalizaram 13.826 estabelecimentos  de  saúde –  com os  dados das  coordenadas  disponíveis  no

pacote  GEOBR2 da  linguagem  de  programação  R.  Percebe-se  uma  enorme  desigualdade  na

distribuição espacial dos estabelecimentos vinculados ao Sistema Único de Saúde. Os mapas abaixo

buscam mostrar esta desigualdade no acesso à saúde pública,  especialmente quando se trata  de

2 Maiores informações em https://cran.r-project.org/web/packages/geobr.



  

atendimento hospitalar, de urgência e emergência, quando se percebe um maior descolamento entre

variáveis demográficas e a disponibilidades desses serviços.

Figura 1. Estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS em 2015 e seus recortes

Fonte: DATASUS, 2021.

Ratifica-se aqui o quadro de sub-oferta de equipamentos e serviços de saúde nas cidades

intermediadoras da Amazônia Legal, com maior disponibilidade relativa: nas capitais regionais e,

em  sobreposição,  nas  capitais  de  estado;  nas  cidades  pertencentes  ou  núcleos  de  regiões

metropolitanas ou de arranjos populacionais e com maiores ocorrências no estado do Mato Grosso e

Maranhão.

As ocorrências  mais  baixas  têm maior  ocorrência  nos  centros  subregionais  e  locais,  em

particular no Estado do Amazonas, o que denota a ausência de planejamento espacial das redes de

alta, média e baixa complexidade a partir de zonas e polígonos de circulação subregional. Não se

deve ignorar as cidades que detenham maior proporção de extratos sociais de renda média e alta,

irão comportar ou demandar mais serviços privados de saúde, por isso ganham destaque as cidades



  

como Barra do Garças, Sinop, Cuiabá e Gurupi, que adquiriram um papel de provedoras de serviços

básicos e especializados de saúde para uma área que ultrapassa sua região de influência direta.

Cumpre notar que justamente essas cidades que ocupam o extrato de elevada oferta de serviços de

elevada complexidade, ocupam as posições intermediárias no atendimento de serviços de urgência e

emergência e as posições mais baixas na oferta de serviços de saúde básica e preventiva.

Ainda no início de 2020, alguns estudos já apontavam para o desamparo da região. O Índice

de Vulnerabilidade  Municipal  ao Alastramento  do Coronavírus  (IVC),  que analisa  variáveis  de

áreas distintas como moradia, composição das faixas etárias populacionais, infraestrutura sanitária,

densidade demográfica, além de indicadores de saúde e do mercado de trabalho, indicou a região

como sendo uma das mais expostas ao vírus (PESSOA e TEIXEIRA, 2020).  No mesmo período, a

contraposição de dados sobre a disponibilidade de respiradores e casos da COVID-19, conforme

feito por GOMES e CALDEIRA (2020), apontou no mesmo sentido.

4. Royalties de mineração e energia elétrica e os óbitos da COVID-19

Para  verificar  se  os  municípios  que  receberam royalties  provenientes  das  atividades  da

geração de energia elétrica ou da mineração tiveram alguma melhoria sistêmica nos indicadores de

saúde  –  e  consequentemente  foram menos  impactados  pela  pandemia  da  COVID-19  –,  foram

analisados os dados sobre os royalties recebidos pelas prefeituras da Amazônia Legal, assim como

as informações sobre saúde pública municipal dos municípios que mais receberam recursos deste

tipo. 

Com o  intuito  de  verificar  quais  as  prefeituras  da  região  que  mais  foram beneficiadas

financeiramente por essas atividades, foram consolidadas as informações sobre as transferências via

Compensação  Financeira  pela  Exploração  Mineral  (CFEM)  e  Compensação  Financeira  pela

Exploração de Recursos Hídricos para Geração de Energia Elétrica (CFH) recebidas pelos os 772

municípios da Amazônia Legal entre 2011 e 2020. Estes valores foram deflacionados pelo IPCA

para  valores  de  2020  e  ranqueados,  de  modo  a  identificar  aqueles  municípios  que  receberam

recursos na última década. Em seguida, foram selecionados os vinte municípios que mais receberam

recursos para cada uma das categorias de royalties, o que resultou em trinta e oito cidades, já que

Presidente Figueiredo (AM) e Aripuanã (MT) apareceram em ambos os rankings. 

Para verificar se a maioria destes municípios que receberam um grande volume de royalties

na  última  década  registraram uma  quantidade  de  óbitos  menor  do  que  o  restante  do  país,  foi



  

realizada uma classificação de todas as 5570 cidades brasileiras quanto a quantidade de óbitos a

cada 100 mil habitantes. Esses dados foram ordenados e classificados em seis categorias, conforme

mostra a figura a seguir:

Figura 2. Método de classificação dos dados sobre a COVID-19

Fonte: IPEA, 2020. Elaboração própria.

O  resultado  encontrado  foi  que  os  municípios  que  receberam  grandes  transferências  de

royalties  de  atividades  como  mineração  e  geração  de  energia  elétrica  não  registraram  uma

quantidade de óbitos abaixo da média nacional. Metade das trinta e oito cidades apresentaram uma

quantidade  de  óbitos  a  cada  100  mil  habitantes  cima  da  média  nacional.  As  tabelas  a  seguir

mostram os valores recebidos e os dados da COVID para as cidades analisadas.



  

Tabela 1. Municípios da Amazônia Legal que receberam as maiores quantidades de

royalties/CFH na última década (em valores de 2020) e comparação com dados da COVID-19

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Tesouro Nacional (2021) e AJ et al.(2021).



  

Tabela 2. Municípios da Amazônia Legal que receberam as maiores quantidades de

royalties/CFM na última década (em valores de 2020) e comparação com dados da COVID-19

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Tesouro Nacional (2021) e AJ et al.(2021).



  

Figura 3. Classificação nacional dos óbitos a cada 100 mil habitantes e 20 municípios que mais

receberam royalties CFH e CFEM de 2011 a 2020

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Tesouro Nacional (2021) e AJ et al.(2021).

4.1 Royalties e indicadores de saúde nos municípios: correlação regressiva

Com o objetivo  de  entender  se  houve uma melhoria  sistêmica  da  infraestrutura  de saúde

pública destes municípios que receberam mais royalties, foram levantados dados sobre a quantidade

de médicos, de leitos3 e de hospitais vinculados ao SUS (com gestão estadual, municipal ou dupla)4

entre os anos de 2006 e 2018. Considerando a quantidade de indicadores, foram selecionadas seis

cidades para cada tipo de royalty.

3 Os dados sobre leitos englobam todos os tipos de leitos, inclusive os leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
4 Os dados mencionados para todos os 12 municípios estão disponíveis em https://github.com/igorlaltuf/artigo-
saude-covid/tree/master/Outputs/dados%20por%20municipio. 

https://github.com/igorlaltuf/artigo-saude-covid/tree/master/Outputs/dados%20por%20municipio
https://github.com/igorlaltuf/artigo-saude-covid/tree/master/Outputs/dados%20por%20municipio


  

No caso dos seis municípios selecionados que receberam recursos pela geração de energia

elétrica,  Porto  Velho  (RO)  foi  o  único  que  registrou  um  aumento  em  todos  os  indicadores

mencionados e, mesmo assim, teve uma quantidade muito alta de óbitos a cada 100 mil habitantes,

o que indica que essa evolução nos indicadores não foi o suficiente para melhorar o atendimento do

SUS no município. Os demais municípios - Novo Repartimento (PA), Tucuruí (PA), Goianésia do

Pará (PA), Altamira (PA) e Vitória do Xingu (PA) - não apresentaram melhorias sistêmicas nos

indicadores selecionados, ou seja, não houve uma evolução conjunta dos indicadores selecionados.

O município de Novo Repartimento (PA) exemplifica este cenário. Ele recebeu em média 37

milhões de reais por ano na última década e recebe royalties da atividade de geração de energia

elétrica desde o ano de 2004. Mesmo assim, o município tem apenas um hospital vinculado ao SUS

desde 2006 e apresentou uma queda na quantidade de leitos do SUS a cada 100 mil habitantes. O

mesmo aconteceu com Goianésia do Pará (PA) e Altamira (PA).

Figura 4. Evolução dos leitos do SUS a cada 100 mil habitantes em Novo Repartimento (PA)

Fonte: Elaboração própria. SALDANHA Et Al.,2019.

Dos seis municípios que mais receberam royalties,  três registraram queda no número de

hospitais vinculados ao SUS – Goianésia do Pará (PA), Altamira (PA) e Tucuruí (PA) – e dois

continuaram com apenas um hospital – Vitória do Xingu (PA) e Novo Repartimento (PA).



  

Quanto às cidades selecionadas que receberam royalties da mineração, são elas: Canaã dos

Carajás  (PA),  Parauapebas  (PA),  Marabá (PA),  Paragominas  (PA),  Oriximiná  (PA) e  Mazagão

(AP)5. Canaã dos Carajás (PA) e Parauapebas (PA), os municípios que mais receberam royalties da

mineração na Amazônia Legal na última década, tiveram uma quantidade de óbitos por COVID-19

a cada 100 mil habitantes alta e média alta, respectivamente. Com exceção de Marabá (PA) que

manteve  os  valores  praticamente  constantes,  os  outros  cinco  municípios  apresentaram  uma

quantidade decrescente de leitos do SUS a cada 100 mil habitantes ao longo dos últimos anos. 

Figura 5. Evolução dos leitos do SUS a cada 100 mil habitantes em Parauapebas (PA)

Fonte: Elaboração própria. SALDANHA Et Al., 2019.

Diante das informações levantadas, percebe-se que não houve melhora de forma geral nos

indicadores de saúde dos municípios que mais receberam royalties provenientes das atividades de

mineração e geração de energia elétrica. 

4.2 Reservas indígenas, garimpo ilegal e a COVID-19

5 O município de Mazagão (AP) apenas figura entre os seis maiores, pois recebeu no ano de 2020 175 milhões de reais
em royalties via CFM. 



  

De acordo com os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), nos últimos três anos houve

um  aumento  expressivo  nas  invasões  de  terras  indígenas  e,  consequentemente,  a  expulsão  de

famílias desses territórios. Enquanto em 2018 foram 14.757 famílias deslocadas, esse número subiu

para 26.621 famílias em 2019 e 58.327 famílias no primeiro ano da pandemia (CASTRO, 2021).

Considerando o contexto da pandemia da COVID-19, esta situação é duplamente preocupante, já

que essas populações são epidemiologicamente mais vulneráveis por razões sociais, como moradias

com  elevado  número  de  pessoas  -  o  que  aumenta  a  velocidade  de  transmissão  de  doenças

respiratórias -, e de infraestrutura, como a falta de acesso à água e saneamento básico (SOUZA,

2020). 

Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), em maio de 2020, a Hutukara

Associação Yanomami (HAY) enviou uma carta conjunta para diversos órgãos públicos - como o

Ministério da Justiça, da Defesa e as presidências da Câmara e do Senado -, para o IBAMA e o

Conselho da Amazônia com o intuito de denunciar o agravamento dos riscos do garimpo ilegal pela

pandemia da COVID-19 nas terras indígenas. Ao realizar a contraposição das informações do ano

de 2020 disponibilizadas pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental  Georreferenciada

(RAISG) com a localização geográfica das terras indígenas segundo o IBGE6, nota se que dos 71

municípios que registraram atividades do garimpo ilegal na Amazônia Legal, 60 estão em terras

indígenas. 

Figura 3 – Classificação dos óbitos a cada 100 mil habitantes por COVID-19 em municípios

localizados dentro de terras indígenas que registraram garimpo ilegal em 2020

6 Dados do IBGE coletados via pacote GEOBR para a linguagem de programação R.



  

Fonte: Elaboração própria. RAISG (2020) e PEREIRA e GONÇALVES (2021).

O resultado encontrado ao comparar  os dados desses  60 municípios  com a presença de

garimpo ilegal localizados em terras indígenas com a quantidade de óbitos pela COVID-19 reforça

o ponto defendido pela HAY: a quantidade de óbitos a cada 100 mil habitantes foi maior do que a

média nacional em 39 desses municípios (65%). 

5. Considerações Finais

São inúmeras as lições que podem ser tiradas do desastre pandêmico, com suas diferenciações

e endereçamentos sociais, regionais e territoriais, no Brasil. As análises e dados preliminarmente

levantados,  procuram  contribuir  para  este  balanço  de  perdas  e  danos  indiquem  reversões  de

prioridades em uma nova agenda urbana-regional  para a Amazônia que se mantenha em pauta,

condicionando  tanto  os  ciclos  eleitorais  quanto  os  ciclos  de  investimentos.  Esta  proposição  se

assenta  em  dinamismos  socioculturais  e  econômicos  até  agora  subalternizados  e  também  no

reconhecimento  de  múltiplas  centralidades  urbano-territoriais  na  região  amazônica,  com

protagonismo de seus povos. Para tanto, são necessárias coalizões multisetoriais e interescalares,

nas quais as Instituições de Ciência e Tecnologia e as Universidades cumprem papel fundamental,

seja proporcionando esteios institucionais seja socializando insumos técnicos para a viabilização

desta agenda.
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