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Objetivo

Esta nota técnica (NT) apresenta estudo realizado pela 
equipe de pesquisa Fronteiras do Brasil da Dirur/Ipea, 
sobre a chegada da pandemia da Covid-19 ao Brasil. 
O objetivo deste estudo é analisar a trajetória da pan-
demia após cruzar as fronteiras do território brasileiro 
(terrestre e litorânea), avaliar as medidas adotadas 
para sua contenção, bem como apresentar sugestões.

Metodologia

De abordagem quantiqualitativa, esta nota fez uso de 
revisão de bibliografia especializada além de levanta-
mento de dados em sites institucionais, organismos 
multilaterais, periódicos nacionais e internacionais, entre 
outros, com vistas a responder às seguintes perguntas:

• que medidas deveriam ser tomadas para evitar 
o avanço da contaminação pelo coronavírus, ou 
minimizar seus efeitos sobre a população?

• como o Brasil se preparou para enfrentar a realidade 
de uma pandemia?

• que compreensão o país teve quanto ao papel de 
suas fronteiras e quais ações desencadeadas em 
relação a elas?

• quais medidas merecem destaque na fronteira brasi-
leira ou necessitam de uma aproximação à realidade 
local e regional diante da situação alarmante de 
propagação do vírus no país?

• o que o Brasil aprendeu com os ensinamentos dos 
países pioneiros nesse enfrentamento? 

Análise

O ponto de partida deste estudo foi a identificação 
do estado da pandemia no mundo. Atualmente, o 
Sars-COV-2 já se encontra disseminado por uma vasta 
área geográfica, abrangendo todos os continentes, à 
exceção da Antártida, como sintetiza a figura 1. O 
início da dispersão geográfica do vírus se deu a partir 
da China Continental (mais especificamente, província 
de Hubei), porém os principais focos de transmissão se 
encontram no presente em países da Europa Ocidental 
e Meridional e na América do Norte, Central e do Sul. 
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Na América do Sul, o Brasil foi o país com o primeiro 
caso confirmado da doença, por meio de transmissão 
importada, ou seja, o infectado chegou por via aérea 
de um país no qual já havia surto da doença. Como 
consequência, entre as primeiras medidas anunciadas 
pelo governo federal, estava o cancelamento de voos 
oriundos de países com casos confirmados da Covid-19. 

Além das fronteiras aéreas, as territoriais, fluviais, 
marítimas e lacustres também foram alvo de maior 
atenção dos agentes federais, como parte da estratégia 
de contenção da chegada e circulação do vírus, em 
território brasileiro. No entanto, o plano de conten-
ção acabou por gerar divergência entre os governos 
federal, estaduais e municipais, em função, sobretudo, 
da falta de coordenação intra e entre governos sobre 
quais medidas deveriam ser adotadas por todas as 
esferas do governo.

Assim, buscou-se demonstrar quais os vetores 
dos vírus e como se dá sua mobilidade pelas fronteiras 
brasileiras, uma vez que a velocidade da disseminação 
da Covid-19 é dependente de decisões rápidas e 
da capacidade de escolha governamental sobre as 
melhores medidas de controle. E isso, sobretudo, em 
áreas porosas, como o são as fronteiras. Para analisar 
a propagação do Sars-COV-2 nas fronteiras brasileiras, 
foram considerados dados de 25 de fevereiro a 15 
de abril de 2020, em três recortes territoriais: i) faixa 
de fronteira litorânea (FFL), portal de entrada do 

vírus no país, que resulta em construção hipotética; 
ii) faixa de fronteira terrestre (FFT), estabelecida 
pela Lei no 6.634/1979; e iii) os demais municípios 
brasileiros. Os dois primeiros recortes constituem o 
objeto desta pesquisa.

Resultados

Entre os resultados encontrados no que concerne ao 
espaço fronteiriço, de uma forma geral, destaca-se a 
relação entre o fluxo de pessoas por países nos quais 
já havia surto ou epidemia da doença, e confirmação 
dos primeiros casos, mediante contaminação importada 
identificada em centros urbanos brasileiros. Destaca-se 
que os principais centros urbanos estão mais suscetíveis 
à contaminação, uma vez que se encontram altamente 
conectados aos fluxos globais.

Também é possível apontar que há menor disse-
minação da doença em estados da fronteira terrestre, 
particularmente naqueles menos conectados a redes 
globais de circulação e que a interrupção do fluxo entre 
cidades de arranjos transfronteiriços gerou escassez 
de produtos alimentícios e de higiene, principalmente.

Mais especificamente, o recorte sobre as faixas de 
fronteira (terrestre e litorânea) reforçou o fato de que as 
áreas de grande concentração e adensamento populacional 
urbanos foram as mais afetadas por contaminação do 
vírus. No entanto, a análise demonstrou que a Covid-19 
não poupou municípios menores do território, tendo 

FIGURA 1
Evolução dos casos de Covid-19 – no mundo (15 abr. 2020)

Fonte: OMS (2020a). Disponível em: <https://covid19.who.int/>. Acesso em: 15 abr. 2020.
Elaboração: Equipe Fronteiras Ipea.
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alcançado, também, aqueles de menor densidade, a 
exemplo de Tabatinga, no Amazonas, Acrelândia e Plácido 
de Castro, no Acre. Soma-se a isso a vulnerabilidade a 
que estão expostas populações indígenas, na faixa de 
fronteira, com a chegada da doença ao país.

Sobre o conflito interfederativo e seu reflexo 
na área de fronteira, observa-se que há um quadro 
de descompasso entre medidas do governo federal e 
unidades subnacionais. Aquele tem aplicado medidas 
escolhidas a cada momento, avaliando caso a caso, 
ao passo que estados e munícipios optaram por ações 
de isolamento horizontal.

Algumas sugestões

Sugestões gerais: i) ter um comitê de acompanhamento 
da crise do vírus por meio da Comissão Permanente 
para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de 
Fronteira (CDIF), em articulação com os núcleos estaduais 
de fronteira; e ii) criar um protocolo de enfrentamento 
de crises, respeitando as características das fronteiras 
terrestre e litorânea.

Fronteira terrestre: i) implementar medidas em 
articulação com os países vizinhos e estados e muni-
cípios fronteiriços (em especial, no caso de arranjos 
transfronteiriços, com cidades gêmeas); e ii) implantar  
hospitais de campanha, como medida emergencial, em 
capitais dos estados e cidades gêmeas.

Fronteira litorânea: i) ter protocolos para rápida 
fiscalização e controle em aeroportos e portos, de 
forma articulada com as instituições atuantes nestes 
terminais; e ii) necessidade de haver total articulação 
entre os entes federados tendo em vista a alta com-
plexidade e o custo de se enfrentar a pandemia em 
grandes centros urbanos.


