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RESUMO 
O presente estudo analisou a evolução da pandemia causada pelo Coronavírus nos três estados da Região Sul do Brasil, no 

período compreendido entre os dias 16 de março de 2020 e 16 de junho de 2020, totalizando 90 dias de análise. Foram 

levantadas as leis e decretos estaduais acerca do assunto em cada estado, analisando o seu âmbito, a sua abrangência e a sua 

duração. Foram levantados, ainda, os dados relacionados a mobilidade populacional e o número de casos e mortes em cada 

estado ocasionadas pelo vírus. Ao final do levantamento foi possível perceber que os estados divergiram nas táticas de 

enfrentamento da pandemia, principalmente em âmbito, abrangência e duração. Foram levantados resultados que podem 

auxiliar à análise por diversos ângulos do comportamento da população em cumprir ou não às medidas impostas, assim como 

auxiliar na descoberta das razões do surgimento do padrão de comportamento encontrado. A população agiu de forma 

semelhante nos três estados formando um padrão de comportamento sugerindo um território em rede, demonstrando o 

fenômeno da multiterritorialidade. Os resultados sugerem que a multiterritorialidade da região sul não se deve somente ao 

comportamento populacional em si, mas também pela similaridade econômica e similaridade de identidade política, o que 

pode explicar o padrão de comportamento populacional encontrado. Os fatores que podem ter contribuído para o não 

cumprimento das medidas impostas foram a identidade política mais posicionada ao centro-direita e a falta de confiança nas 

medidas impostas.  

Palavras-chave: Multiterritorialidade. Comportamento populacional. Pandemia. Região Sul. Estratégias de combate. 

 

ABSTRACT 
This study has analyzed the evolution of the pandemic caused by the Coronavirus on the three states of the Southern Region 

of Brazil between March 16, 2020, and June 16, 2020, totaling 90 days of analysis. State laws and decrees of each state on 

the subject were identified and analyzed in terms of their scope, coverage, and duration. Data related to population mobility 

and the number of cases and deaths in each state caused by the virus were also collected. At the end of this survey, it was 

possible to notice that the states diverged in the tactics to fight against the pandemic, mainly in scope, coverage, and duration. 

However, despite these differences of the adopted approaches, the population acted similarly, forming a pattern of behavior 

between them, suggesting that the South Region is linked in a networked territory, demonstrating the phenomenon of multi-

territoriality. Finally, this study results may assist the analysis (from different angles) of the population's behavior in 

complying or not with the measures imposed, as well as they assist in the discovery of the reasons for the emergence of the 

behavioral pattern found. The results suggest that the southern region's territory is networked due to the population behavior 

itself and also the similarities in the economy and the political identity, which would explain the pattern of population 

behavior found. The factors that may have contributed to the failure to comply with the measures imposed may be linked 

with the political identity, which is most positioned at the center-right, and also the lack of confidence in the measures 

imposed.  

Keywords: Multiterritoriality. Population behavior. Pandemic. Southern Region. Combat strategies. 
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INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 ficará marcado na história do Brasil e do mundo em função da crise sanitária 

ocasionada pela pandemia de Coronavírus. Essa crise deixará marcas em sua população, mas também 

deixará ensinamentos sobre como os governantes podem lidar com crises de tamanha magnitude, 

buscando melhorar as medidas para o enfrentamento de pandemias, ou evitando cair nos mesmos erros 

cometidos. O presente estudo tem como objetivo verificar a evolução da pandemia causada pelo vírus 

nos três estados da região sul do Brasil, levantando as diretrizes de combate à pandemia estabelecidas 

em cada estado, principalmente com relação ao âmbito, abrangência e duração. Para tanto, será analisado 

o período correspondido entre os dias 16 de março de 2020 e 16 de junho de 2020, ou seja, um período 

de 90 (noventa) dias. Inicialmente será feito o levantamento das leis e decretos estaduais aplicados em 

cada estado em função da pandemia, o número de pessoas infectadas e o número de mortes no período 

analisado. Por fim, será levantado qual foi a resposta da população de cada estado frente às medidas 

aplicadas por eles, com o auxílio do monitoramento de deslocamento com base nas antenas de celulares.  

O comportamento da população em cumprir ou não às medidas impostas por seus estados pode 

ser visto por diversos ângulos, assim como pode ter diversas razões para o seu surgimento. O 

comportamento humano pode ser visto pela sua dimensão ética. Jonas (2006), em sua Teoria da 

Responsabilidade, propõe um novo paradigma ético para as ações humanas, criando uma 

responsabilidade ética sobre o poder de agir da humanidade, a partir da compreensão de que a natureza 

é vulnerável diante das ações humanas e que a humanidade faz parte da natureza, assim, igualmente 

vulnerável. Esta dimensão ética foi capaz de criar uma compreensão de cuidado também para com as 

gerações futuras, fomentando o debate sobre sustentabilidade. 

Com base nesta dimensão ética do comportamento humano, busca-se outros resultados que possam 

explicar o comportamento da população em cumprir ou não as medidas de isolamento social previstas 

em cada estado, assim como, auxiliar as autoridades envolvidas à aplicarem políticas públicas voltadas 

aos possíveis pontos que podem ser melhorados para que a população se engaje no cumprimento das 

medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Diante das medidas de isolamento social impostas em cada estado a análise do direito de agir, 

assim como do dever de agir, extrapola as questões legais relacionadas ao comportamento da população. 

De acordo com Jonas (2006), a humanidade se acostumou a uma visão errônea de que suas atitudes não 

têm consequências relevantes, que o único objetivo civilizatório é a dominação da natureza, sem medir 

as consequências do potencial humano de destruição. Esse autor trouxe à tona as mudanças necessárias 

nas compreensões do comportamento, revelando uma responsabilidade ética da humanidade sobre suas 

atitudes. O novo paradigma proposto trouxe um imperativo ético relacionado ao agir humano, tal 

imperativo deveria garantir que os efeitos das ações humanas sejam compatíveis com a sua permanência 

na terra (JONAS,2006). O futuro da humanidade é um compromisso coletivo fundamental, diante da 

vulnerabilidade da natureza perante as ações humanas, assim como uma forma de garantia da sua própria 

existência (JONAS, 2006). 

Com base nesta dimensão ética, pode-se afirmar que a decisão de cumprir ou não as leis que 

estabeleciam o isolamento social instituídas em cada estado poderia se tratar, além da preservação da 

própria existência, também da solidariedade para com o próximo. O princípio da solidariedade é um dos 

objetivos fundamentais que formam a República Federativa do Brasil, conforme versa o artigo 3° da 

Constituição Brasileira (1988). A solidariedade também pode ser vista através de suas duas dimensões. 

Sachs (2000) define duas dimensões de solidariedade, a sincrônica com a geração atual e a diacrônica 

com as gerações futuras.  O cumprimento das medidas que visam o isolamento permite uma maior 

proteção às pessoas que pertencem ao grupo de risco ao vírus, que potencialmente enfrentam uma maior 

gravidade no seu quadro de saúde ao contraírem o vírus. Cumprir tais medidas, além da obrigatoriedade 

legal, também diz respeito à solidariedade sincrônica, preservar a saúde e o bem estar do próximo.  

Contudo, o comportamento de cumprir ou não as medidas impostas pode surgir por diversas 

outras razões. Observa-se que entre os três estados objetos do presente estudo há uma barreira geográfica 

e uma barreira institucional, formada pelas leis internas que cada estado institui. Contudo, quando há um 

entrecruzamento e uma interação entre os territórios, que demonstra uma ligação em rede, o 

comportamento da população pode não refletir tais barreiras, podendo existir um entrecruzamento 

também no comportamento observado, sugerindo o fenômeno da multiterritorialização, formulado por 

Haesbaert (2004).    

De acordo com Haesbaert (2004), nas sociedades pós modernas, com o controle da mobilidade, 

dos fluxos e das conexões, o território passou a ser modificado gradativamente, passando de um território 

mais zonal para um território mais em rede. O movimento e a mobilidade passam a ser um elemento 

fundamental na construção do território. Contudo, de acordo com esse autor, remontando a história, a 

sociedade sempre viveu em uma multiterritorialização, isto porque toda relação social implica uma 

interação territorial, um entrecruzamento entre diferentes territórios (HAESBAERT, 2004). 

Já na legislação brasileira, a noção de território foi concebida como um espaço apropriado pelo 
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Estado, delimitado pelas normas jurídicas por ele formuladas. Contudo, a partir da criação do programa 

de Territórios da Cidadania, que possibilitou o agrupamento de município, levando-se em consideração 

critérios sociais, culturais, geográficos e econômicos, foram ampliadas as possibilidades de coesão social 

e territorial. Houve, assim, uma evolução na interpretação do território também na esfera jurídica. 

(FORTES, 2018)  

O território sob análise faz parte da Região sul do Brasil, caracterizado por ter um clima 

subtropical, uma similaridade na cultura influenciada pela colonização europeia, uma similaridade nos 

fatores econômicos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2020). Essa identidade 

regional pode auxiliar na formação de um território em rede, que pode resultar em um comportamento 

populacional similar entre os estados, que potencialmente ultrapasse as barreiras geográficas e 

institucionais. 

Entretanto, o comportamento da população, em cumprir ou não as medidas restritivas, também 

pode estar relacionado a falta de confiança nas medidas impostas. Para do Nascimento e Labiak Jr. 

(2011), citando Caillé (1994), a confiança é o termo mediador que regula todos os elos que mantém as 

pessoas em sociedade:  o medo, o interesse, a amizade, a sociabilidade, a lei, a religião. Esses autores 

levantam, ainda, os tipos de confiança, desenvolvidas de acordo com os diferentes contextos sociais, a 

confiança com base no processo, a confiança com base nas características e a confiança com base nas 

instituições. Esta última é vinculada à existência de estruturas formais na sociedade (sistema jurídico, 

governo, organizações) e são independentes das ações individuais ou de preferências momentâneas. Esta 

confiança também pode ser chamada de confiança sistema, ou seja, a confiança em um parceiro pode 

resultar, ao menos em parte, da depositada em um sistema (BROUSSEAU; GEOFFRON; WEINSTEIN, 

1997 apud DO NASCIMENTO; LABIAK JR, 2011). Cunha e Melo (2004) ponderam que em situações 

de incertezas é a confiança que estabiliza as expectativas que as pessoas têm em relação às demais. Para 

tanto, para que a confiança surja, é necessária a existência de uma base sólida, seja esta base tradicional 

ou institucional. 

Desde o início do combate à pandemia, o Brasil enfrenta uma divisão. Há uma divergência de 

posicionamento entre o Governo Federal e os Governadores dos Estados. Essa ruptura pôde ser vista 

entre as medidas impostas pelos estados, que previam o isolamento e o distanciamento social, e os 

discursos feitos pelo Presidente da República, veiculados em rede nacional (REDE NACIONAL DE 

RÁDIO, 2020). Enquanto os Governadores dos Estados defendem o isolamento e o distanciamento 

social como única forma para o combate ao vírus, o Governo Federal defende à volta das atividades 

econômicas.  

O Presidente da República, em seus dois primeiros pronunciamentos sobre o Coronavírus, feitos 

em 06 de março de 2020 e 12 de março de 2020, defendeu a união de todos no combate à pandemia, 

pediu a não aglomeração de pessoas e, inclusive, pediu que as manifestações marcadas para o dia 15 de 

março de 2020 fossem adiadas (REDE NACIONAL DE RÁDIO, 2020). A partir de 31 de março de 
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2020, foi possível ver o início da divisão de posicionamento entre o Governo Federal e o Governo dos 

Estados. O Presidente, na ocasião, defendeu que as medidas restritivas fossem implementadas 

racionalmente, levando o emprego em consideração, afirmando que “o efeito colateral das medidas de 

combate ao coronavírus não pode ser pior que a própria doença” (REDE NACIONAL DE RÁDIO, 

2020). Por fim, em pronunciamento feito em 08 de abril de 2020, a ruptura entre as posições ficou mais 

visível, com a afirmação de que o Governo Federal não havia sido consultado sobre a amplitude e 

duração das medidas impostas pelos governadores e prefeitos, ainda que na mesma ocasião o Presidente 

da República afirmasse o respeito da autonomia dos Governadores e Prefeitos (REDE NACIONAL DE 

RÁDIO, 2020).    

A Administração Pública Federal e Estadual, por seguirem caminhos desencontrados nas 

estratégias de combate à pandemia, podem não ter conseguido desenvolver a confiança institucional 

necessária para que a população tivesse a cooperação e o engajamento necessário no seu comportamento 

para atingir eficazmente o objetivo central (controle da doença que assola o país). Ademais, o 

comportamento da população, em cumprir ou não as medidas, pode estar relacionado a outros fatores. 

Farias (2020) propôs mensurar o efeito do partidarismo político, status profissional, renda, prevenção de 

incertezas e atitudes, sobre a intenção da população em violar as medidas de distanciamento social. No 

estudo foram avaliadas as respostas a um questionário on-line feito com um total de 2.056 participantes. 

Concluiu-se que o partidarismo político teve um efeito significativo nas atitudes em relação ao 

distanciamento social, intenções de violar o distanciamento e opinião sobre a posição do Presidente da 

República. Concluiu-se que os partidários da ideologia de direita teriam intenções mais fortes de violar 

as medidas de distanciamento do que os partidários da esquerda, assim como tendiam a ter atitudes 

positivas mais baixas em relação ao distanciamento social. Neste sentido é necessário a concentração de 

esforços para a redução da polarização política em torno do vírus.  

Os achados de Faria (2020) também indicam que quanto menor a renda maior a intenção em 

violar o distanciamento, os desempregados e os estudantes foram os dois grupos com maior intenção em 

violar as medidas de distanciamento. Neste caso, as políticas teriam que serem voltadas à 

conscientização e à proteção destes grupos mais vulneráveis. Segundo Farias (2020), a intolerância à 

incerteza também desempenhou um papel importante na intenção de violar o distanciamento social, 

sendo que as políticas voltadas ao controle da ansiedade podem trazer segurança para a população e 

auxiliar para o cumprimento das medidas. Por fim, os resultados da pesquisa mostraram que as normas 

foram o preditores mais fracos de comportamento, os indivíduos tenderam a utilizar amigos e familiares 

como referência de comportamento para o cumprimento das medidas de distanciamento social. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Alguns dados socioeconômicos do Território Região Sul do Brasil 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020), o Paraná ocupa o sexto 
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lugar no ranking do Brasil em renda per capita, tendo um rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita de 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais). Os dados da PNAD Contínua trimestral, 

divulgada em 15 de maio de 20201, mostram que no final do mês de março de 2020 o Paraná 

apresentava a terceira menor taxa de desemprego do Brasil e o segundo maior percentual de 

empregados com carteira de trabalho assinada. Enquanto a taxa de desemprego no Brasil estava em 

12,2%, no Paraná a taxa de desocupação estava em 7,9% no mesmo período. O Estado de Santa 

Catarina apresenta um rendimento nominal mensal domiciliar per capita de R$ 1.769,00 (mil setecentos 

e sessenta e nove reais), ocupando o quinto lugar no ranking do Brasil em renda per capita (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020). Os dados da PNAD Contínua trimestral, 

divulgada em 15 de maio de 20201, mostram que o Estado tem uma taxa de desocupação de 5,7% 

percentuais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020). O Estado do 

Rio Grande do Sul apresenta uma renda per capita de R$ R$1.843,00 (mil oitocentos e quarenta e três 

reais), ocupando o quarto lugar no ranking do Brasil em renda per capita. A PNAD Contínua trimestral 

divulgada em 15 de maior de 2020 mostra que o Estado apresentava uma taxa de desocupação no 

mesmo período de 8,3% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020). 

 

Evolução da pandemia no estado do Paraná 

O estado do Paraná confirmou seus primeiros casos de contaminação pelo Coronavírus em 12 de 

março de 2020 (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO PARANÁ, 2020). Quatro dias após a divulgação destes 

casos da doença no estado, o Governo do estado do Paraná publicou a sua primeira medida de 

enfrentamento à doença (DECRETO ESTADUAL n° 4.230), decretando o regime de isolamento e 

quarentena. As medidas adotadas pelo estado tiveram o caráter concorrente com a iniciativa privada e 

com os municípios, isto porque algumas medidas adotadas pelo governo estadual tiveram apenas o teor 

de recomendação de adoção. Assim, ficou à critério dos municípios e da iniciativa privada a sua adoção 

ou não.  

As fronteiras do estado foram fechadas para a circulação de transporte de passageiros 

interestadual em 16 de março de 2020 (DECRETO ESTADUAL n° 4263), assim como a proibição de 

realização de eventos públicos com aglomeração maior que 50 pessoas e a autorização pelo estado da 

adoção da suspensão de visitação em museus, teatros, cinemas, bibliotecas e outros eventos artísticos 

(DECRETO ESTADUAL n° 4.230) . Em 19 de março de 2020 o estado determinou o fechamento de 

shoppings, centros comerciais, galerias, academias, centros de ginásticas e esportes em geral 

(DECRETO ESTADUAL n° 4301). Contudo, um dia após, em 20 de março de 2020, o estado revogou 

o decreto publicado em 19 de março e mudou o comando legal de obrigatoriedade para recomendação, 

assim ficou apenas recomendado o fechamento de shoppings, centros comerciais, galerias, academias 

                                                      
1 Período ainda com pouco impacto da pandemia, tendo em vista que englobam apenas as primeiras semanas da pandemia 

causada pelo Coronavírus. 
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centros de ginásticas e esportes em geral (DECRETO ESTADUAL n° 4311). Em 21 de março 

recomendou a suspensão de atividades consideradas não essenciais e adotou rol taxativo com as 

atividades consideradas essenciais (DECRETO ESTADUAL n° 4317). Em 23 de março suspendeu as 

aulas de rede pública e privada e das universidades públicas (DECRETO ESTADUAL n° 4320). Em 28 

de abril de 2020 tornou obrigatório o uso de máscaras em todo o território do estado do Paraná (LEI 

ESTADUAL n° 20.189). As medidas relacionadas ao combate à pandemia adotadas pelo estado, no 

período sob análise, estão relacionadas na figura abaixo: 

 

               Figura 01 – Legislação estadual Governo do Paraná no período entre 16/03/20 e 17/06/20 

MEDIDA ADOTADA DATA TEXTO LEGAL 

COMANDO 

LEGAL DATA TÉRMINO 

Quarentena e Isolamento 16/03/2020 Decreto 4.230 

Autorização para 

adoção Sem previsão 

Suspensão de eventos abertos ao público com aglomeração 

maior que 50 pessoas 16/03/2020 Decreto 4.230 Obrigatoriedade Sem previsão 

Suspensão de visitação em museus, teatros, cinemas, 

bibliotecas e outros eventos artísticos 16/03/2020 Decreto 4.230 

Autorização para 

adoção Sem previsão 

Suspensão de circulação e ingresso de veículos de transporte 

rodoviário interestadual de passageiros 18/03/2020 Decreto 4263 Obrigatoriedade Indeterminado 

Suspensão funcionamento de Shoppings, centros comerciais e 

galerias 19/03/2020 Decreto 4301 Obrigatoriedade Sem previsão 

Suspensão funcionamento academias, centros de ginástica e 
esportes em geral 19/03/2020 Decreto 4301 Obrigatoriedade Sem previsão 

Revoga decreto 4301 / Suspensão funcionamento de 
Shoppings, centros comerciais e galerias 20/03/2020 Decreto 4311 Recomendação Sem previsão 

Revoga decreto 4301 / Suspensão funcionamento academias, 
centros de ginástica e esportes em geral 20/03/2020 Decreto 4311 Recomendação Sem previsão 

Suspensão de atividades não essenciais 21/03/2020 Decreto 4317 Recomendação Sem previsão 

Rol taxativo de atividades essenciais 21/03/2020 Decreto 4317 Obrigatoriedade Sem previsão 

Suspensão das aulas na rede pública e privada e as aulas em 

universidades públicas 23/03/2020 Decreto 4.320 Obrigatoriedade Sem previsão 

Torna obrigatório o uso de máscaras em todo o território do 

Paraná 28/04/2020 Lei 20.189 Obrigatoriedade Sem previsão 

          Fonte: Adaptado de Paraná (2020, online) 

É possível verificar que durante o período sob análise, no âmbito estadual, não houve medidas 

prevendo o relaxamento do isolamento social, isto porque o comando legal adotado nos decretos que 

previam a suspensão ou o fechamento das atividades consideradas não essenciais foi apenas de 

recomendação, assim, ficou a cargo da iniciativa privada ou dos municípios a adoção ou não da 

suspensão do seu funcionamento. Até o final do período analisado a recomendação do Governo estadual 

da suspensão ou do fechamento das atividades consideradas não essenciais ainda estava em vigor. 

Pela análise dos dados disponibilizados pelo Instituto de Métricas e avaliação em Saúde de 

Seattle, o estado do Paraná chegou ao seu pico de adesão da população ao isolamento social em 27 de 

março de 2020, com -70% (setenta por cento) de mobilidade (INSTITUTE FOR HEALTH AND 

EVALUATION, 2020), onze dias após a decretação do regime de quarentena e isolamento. A partir 

desta data o índice de adesão da população ao isolamento começou a cair, tendo uma queda acentuada 

na adesão a partir do mês de abril, chegando ao seu pior índice de adesão entre os dias 09 de maio de 

2020 e 15 de maio de 2020, ficando em apenas -37% (trinta e sete por cento) de mobilidade. 
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O Governo do estado do Paraná publica em seu site, no portal de transparência, informações e 

boletins informativos diários sobre a situação da epidemia causada pelo Coronavírus no Estado. De 

acordo com o boletim epidemiológico publicado em 17 de junho de 2020, o Paraná tinha nesta data 

11.085 (onze mil e oitenta e cinco) casos confirmados da doença, com um total de 386 mortes 

(SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ, 2020). A população do estado do Paraná, de acordo com 

estimativa do IBGE, é de 11.433.957 (onze milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e 

cinquenta e sete) pessoas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020), ou 

seja, 0,096% da população do Estado havia sido contaminada até aquela data. 

Evolução da pandemia no estado de Santa Catarina 

O estado de Santa Catarina também confirmou o registro de seus primeiros casos de 

contaminação pelo Coronavírus em 12 de março de 2020 (CORONAVÍRUS, 2020). Contudo, a 

decretação do estado de quarentena e isolamento pelo Governo do estado ocorreu em 23 de março de 

2020 (DECRETO ESTADUAL n° 525), 11 dias após a confirmação dos primeiros casos. As medidas 

adotadas no estado, por sua vez, foram concentradas no âmbito estadual, tendo o teor de obrigatoriedade 

de adoção para os municípios e para a iniciativa privada.  

Em 23 de março de 2020 as fronteiras do estado foram fechadas para o ingresso de veículos de 

passageiros interestaduais e foi suspensa a circulação de veículos de transporte de passageiros municipais 

e intermunicipais em todo o território catarinense. Ainda em 23 de março de 2020 foi suspenso o 

funcionamento de shoppings, centros comerciais, galerias, eventos de qualquer natureza, comércio não 

essencial, aulas da rede pública e privada, assim como a proibição de realização de eventos e reuniões 

de qualquer natureza e a permanência e concentração de pessoas em espaços públicos. O estado elaborou 

um rol taxativo com as atividades consideradas essenciais (DECRETO ESTADUAL n° 525). As 

medidas relacionadas ao combate à pandemia adotadas pelo estado, no período sob análise, estão 

relacionadas na figura abaixo: 

       Figura 02 – Legislação estadual Governo de Santa Catarina no período entre 16/03/20 e 17/06/20 

MEDIDA ADOTADA DATA 

TEXTO 

LEGAL 

COMANDO 

LEGAL 

DATA 

TÉRMINO 

Decretação de Quarentena e Isolamento 23/03/2020 Decreto n° 525 Obrigatoriedade Sem indicação 

Suspensão de circulação de veículos de transporte de passageiros 

municipais e intermunicipais 23/03/2020 Decreto n° 525 Obrigatoriedade 30/04/2020 

Suspensão de circulação e ingresso de veículos de transporte 

interestadual e internacional de passageiros 23/03/2020 Decreto n° 525 Obrigatoriedade 30/04/2020 

Suspensão funcionamento de Shoppings, centros comerciais e galerias 23/03/2020 Decreto n° 525 Obrigatoriedade 30/04/2020 

Suspensão de eventos e reuniões de qualquer natureza 23/03/2020 Decreto n° 525 Obrigatoriedade 31/05/2020 

Proibição da permanencia e concentração de pessoas em espaços públicos 

como parques e praças 23/03/2020 Decreto n° 525 Obrigatoriedade 31/05/2020 

Suspensão das aulas na rede pública e privada 23/03/2020 Decreto n° 525 Obrigatoriedade 31/05/2020 

Suspensão atividade academias, teatros, cinemas e casas noturnas 23/03/2020 Decreto n° 525 Obrigatoriedade 31/05/2020 

Suspensão de eventos esportivos 23/03/2020 Decreto n° 525 Obrigatoriedade 31/05/2020 

Suspensão comércio e serviços não essenciais 23/03/2020 Decreto n° 525 Obrigatoriedade 30/04/2020 

Rol taxativo de atividades essenciais 23/03/2020 Decreto n° 525 Obrigatoriedade Sem indicação 

Retomada das atividades relacionadas a construção civil 01/04/2020 Portaria n° 214 Autorização Sem indicação 

Retomada das atividades autônomos, liberais, clínicas e consultórios em 

geral 05/04/2020 Portaria n° 223 Autorização Sem indicação 
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Retomada das atividades auto escolas e credenciados ao departamento de 

trânsito 08/04/2020 Portaria n° 238 Autorização Sem indicação 

Autoriza o funcionamento de oficinas e seguimentos de vendas e revenda 

de automóveis e de peças automotivas e agrícolas 07/04/2020 Portaria n° 230 Autorização Sem indicação 

Autoriza o funcionamento de lavanderias em geral 07/04/2020 Portaria n° 231 Autorização Sem indicação 

Define as regras para os serviços de delivery 07/04/2020 Portaria n° 237 Obrigatoriedade Sem indicação 

Liberação de atividades de feiras e leilões bovinos 09/04/2020 Portaria n° 242 Autorização Sem indicação 

Autoriza a abertura de hotéis, pousadas, albergues e afins, restaurantes, 

bares, cafés, lanchonetes e o comércio de rua em geral 12/04/2020 Portaria n° 244 Autorização Sem indicação 

Decretação de quarentena e isolamento pelo prazo de 180 dias, mantém 

as suspensões e datas previstas no decreto 525 17/04/2020 Decreto n° 562 Obrigatoriedade 180 dias 

Estabelece diretrizes para o funcionamento de igrejas e templos religiosos 20/04/2020 Portaria n° 254 Autorização Sem indicação 

Autoriza o funcionamento de empresas prestadoras de serviços de 

controle de vetores e pragas urbanas 21/04/2020 Portaria n° 255 Autorização Sem indicação 

Autoriza o funcionamento de shoppings, centro comerciais e galerias 21/04/2020 Portaria n° 257 Autorização Sem indicação 

Autoriza o funcionamento de academias e estabelecimentos afins 21/04/2020 Portaria n° 258 Autorização Sem indicação 

Autoriza as atividades industriais em todo o território catarinense  27/04/2020 Portaria n° 272 Autorização Sem indicação 

Autoriza a realização de exercícios físicos individuais em parques, praças 

e afins 27/04/2020 Portaria n° 275 Autorização Sem indicação 

Autoriza aulas presenciais nas dependências do DETRAN seguindo 

requisitos previstos na portaria 30/04/2020 Portaria n° 282 Autorização Sem indicação 

Autoriza as atividades para treino do desporto profissional e amador 

dentro do território do Estado 27/04/2020 Portaria n° 315 Autorização Sem indicação 

Reconhece a atividade religiosa como essencial 08/05/2020 Lei n° 17.940 Autorização Sem indicação 

Reconhece a prática de atividade física como atividade essencial no 
território de Santa Catarina 08/05/2020 Lei n° 17.941 Autorização Sem indicação 

Reitera a proibição de aglomeração de pessoas em ambientes públicos e 

privados. Proíbe a realização de festas em domicílios 22/05/2020 Portaria n° 348 Obrigatoriedade Sem indicação 

Autoriza aulas presenciais em cursos livres no território do Estado 24/05/2020 Portaria n° 352 Autorização Sem indicação 

Reconhece as atividades odontológicas como atividades essenciais 25/05/2020 Lei n° 17.946 Autorização Sem indicação 

Mantém a suspensão de ingresso de veículos de transporte interestadual 

de passageiros no território catarinense até 02/08/2020; Permanecem 
suspensas as aulas da rede pública e privada até 02/08/2020; Suspende o 

calendário desportivo até 05/07/2020. Possibilita a autorização da 
retomada das aulas e estágio dos cursos superiores a partir de junho de 

2020.  

Estabelece a estratégia de regionalização do combate ao coronavírus, 
compartilhando com os municípios a governança das medidas sanitárias a 

serem tomadas. 01/06/2020 Decreto n° 630 Obrigatoriedade Sem indicação 

Reconhece o transporte coletivo de passageiros como atividade essencial 

no estado de Santa Catarina 03/06/2020 Lei n° 17.950 Obrigatoriedade Sem indicação 

Autoriza atividades em praças, parques, locais de entretenimento e 

zoológicos em todo o território catarinense 05/06/2020 Portaria n° 391 Autorização Sem indicação 

Fonte: Adaptado de Santa Catarina (2020, online) 

A partir de 01 de abril de 2020 foi possível verificar que a Secretária de Estado da Saúde de Santa 

Catarina passou a emitir portarias com a liberação gradual das atividades econômicas (PORTARIAS 

números 214, 223, 238, 230, 231, 242, 244, 254, 255, 257, 258, 272, 275, 282, 315, 352). Em 22 de maio 

o Governo reiterou a proibição de aglomeração de pessoas em ambientes públicos e privados e proibiu 

festas em domicílios (PORTARIA n° 348). As aulas e os estágios de cursos superiores foram liberados 

a partir do mês de junho de 2020 (DECRETO n° 630). As atividades em praças, parques, locais de 

entretenimento e zoológicos foram liberados em todo o território catarinense a partir de 05 de junho de 

2020 (PORTARIA n° 391) e o transporte coletivo municipal e intermunicipal pôde voltar a circular a 

partir de 03 de junho de 2020, quando foi incluído no rol de atividades consideradas essenciais (LEI 

ESTADUAL n° 17.950). Em 01 de junho de 2020 foi estabelecido pelo Governo do estado a estratégia 

de regionalização do combate ao coronavírus, compartilhando com os municípios, a partir desta data, a 
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governança das medidas sanitárias a serem tomadas no estado (DECRETO n° 630). 

O estado de Santa Catarina atingiu seu ápice de adesão da população às medidas de isolamento 

nos dias 25 e 26 de março de 2020, atingindo um percentual de -82% (menos oitenta e dois por cento) 

de mobilidade, 2 dias após a decretação do regime de quarentena e isolamento. A partir desta data os 

números mostram que o percentual de adesão da população ao isolamento começou a cair, atingindo a 

sua mínima entre os dias 08 de maio de 2020 e 12 de maio de 2020, ficando em -42% (menos quarenta 

e dois por cento) de mobilidade (INSTITUTE FOR HEALTH AND EVALUATION, 2020). 

De acordo com o boletim epidemiológico publicado em 17 de junho de 2020 no portal de 

transparência do Governo do estado de Santa Catarina, o Estado tinha nesta data 15.015 (quinze mil e 

quinze) casos confirmados da doença e 216 (duzentos e dezesseis) óbitos (SECRETARIA DE SAÚDE 

DE SANTA CATARINA, 2020). A população do estado de Santa Catarina, de acordo com estimativa 

do IBGE, é de 7.164.788 (sete milhões, cento e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito) pessoas 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020), ou seja, 0,209% da população 

do Estado havia sido contaminada até aquela data. 

Evolução da pandemia no estado do Rio Grande Do Sul 

O estado do Rio Grande do Sul confirmou o registro do seu primeiro caso de contaminação pelo 

Coronavírus em 10 de março de 2020 (SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, 2020). 

A decretação do estado de quarentena e isolamento pelo Governo do estado ocorreu em 16 de março de 

2020 (DECRETO ESTADUAL n° 55118), seis dias após o registro do primeiro caso. As medidas 

adotadas no estado foram concentradas no âmbito estadual, tendo o teor de obrigatoriedade de adoção 

para os municípios e para a iniciativa privada. 

Ainda em 16 de março de 2020, o Governo suspendeu as aulas da rede pública e recomendou 

que a rede privada também o fizesse (DECRETO ESTADUAL n° 55118). Em 19 de março de 2020 as 

fronteiras do estado foram fechadas para o ingresso de veículos de transporte coletivo interestadual, 

também foi proibida a realização de eventos com mais de 30 pessoas (DECRETO ESTADUAL n° 

55128). Ainda em 19 de março o Governo determinou a suspensão das atividades não essenciais e a 

suspensão das atividades em shoppings e galerias comerciais e a interdição de todas as praias do litoral 

do Rio Grande do Sul e de todas as águas internas do estado. Determinou, ainda, que o transporte 

municipal fosse realizado sem exceder a capacidade máxima de passageiros sentados e que o transporte 

intermunicipal fosse efetuado sem exceder a metade da capacidade máxima de passageiros sentados 

(DECRETO ESTADUAL n° 55128). As medidas relacionadas ao combate à pandemia adotadas pelo 

estado, no período sob análise, estão relacionadas na figura abaixo: 

 

Figura 03 – Legislação estadual Governo do Rio Grande do Sul no período entre 16/03/20 e 17/06/20 

MEDIDA ADOTADA DATA 

TEXTO 

LEGAL 

COMANDO 

LEGAL 

DATA 

TÉRMINO 

Suspensão das aulas rede estadual de ensino 16/03/2020 Decreto 55118 Obrigatoriedade 
15 dias 

prorrogáveis 
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Recomendação de suspensão das aulas de todos os níveis da rede privada de 

ensino 16/03/2020 Decreto 55118 Recomendação 

15 dias 

prorrogáveis 

Vedação de realização de eventos com mais de 100 pessoas pelas entidades 

públicas estaduais 16/03/2020 Decreto 55118 Obrigatoriedade Sem previsão 

Recomendação da vedação de realização de eventos com mais de 100 pessoas 

pela iniciativa privada 16/03/2020 Decreto 55118 Recomendação Sem previsão 

Proibição de circulação e ingresso de veículos de transporte coletivo 

interestadual, público e privado, de passageiros 19/03/2020 Decreto 55128 Obrigatoriedade 15 dias 

Proibição de realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter 

público ou privado, com mais de 30 pessoas 19/03/2020 Decreto 55128 Obrigatoriedade 15 dias 

Determina que o transporte coletivo municipal seja efetuado sem exceder a 

capacidade máxima de passageiros sentados 19/03/2020 Decreto 55128 Obrigatoriedade 15 dias 

Determina que o transporte intermunicipal seja efetuado sem exceder a metade da 

capacidade de passageiros sentados 19/03/2020 Decreto 55128 Obrigatoriedade 15 dias 

Determinação de adoção pelos municípios da suspensão das atividades não 

essenciais 19/03/2020 Decreto 55128 Obrigatoriedade 15 dias 

Determinação de adoção pelos municípios da suspensão de funcionamento de 

shoppings e centros comerciais 19/03/2020 Decreto 55128 Obrigatoriedade 15 dias 

Determina a interdição de todas as praias do litoral do Rio Grande do Sul e de 
todas as águas internas 20/03/2020 Decreto 55.130 Obrigatoriedade 15 dias 

Determina a proibição de excursões e cursos presenciais com mais de 30 pessoas 26/03/2020 Decreto 55.149 Obrigatoriedade 15 dias 

Determina a proibição de missas e cultos com mais de 30 pessoas 28/03/2020 Decreto 55150 Obrigatoriedade 15 dias 

Decreto Reitera a situação de calamidade e confirma a proibição de abertura de 

todo o comércio e serviço no território do RS 01/04/2020 Decreto 55.154 Obrigatoriedade Sem previsão 

Decreto Reitera a situação de calamidade e confirma a interdição de praias, 

proibição de reuniões e afins com mais de 30 pessoas 01/04/2020 Decreto 55.154 Obrigatoriedade Sem previsão 

Decreto Reitera a situação de calamidade e confirma a suspensão de todas as 

aulas, cursos e treinamentos presenciais 01/04/2020 Decreto 55.154 Obrigatoriedade Sem previsão 

Retomada das atividades das lojas de conveniências dos postos de gasolina em 
todo território do RS 01/04/2020 Decreto 55.154 Autorização Sem previsão 

Decreto Reitera a situação de calamidade e confirma a proibição de ingresso de 

veículos de transporte interestadual 01/04/2020 Decreto 55.154 Obrigatoriedade Sem previsão 

Liberação de atendimento ao público dos restaurantes, salões de beleza e 
estabelecimentos dedicados ao comercio de chocolates, condicionados ao 

cumprimentos de normas de proteção e autorização municipal 08/04/2020 Decreto 55.177 Autorização Sem previsão 

Determina que a proibição de funcionamentos dos estabelecimentos comerciais 

constante do decreto 55.154 vigorará até 30/04/2020 15/04/2020 Decreto 55.184 Obrigatoriedade 30/04/2020 

Permite a retomada de atividades comerciais vetadas pelo decreto 55.154 

mediante ato fundamentado da autoridade municipal 15/04/2020 Decreto 55.184 Autorização Sem previsão 

Regulamenta os requisitos para abertura do comércio do território do Rio Grande 

do Sul 16/04/2020 Portaria 270/20 Autorização Sem previsão 

Reitera a situação de calamidade e as medidas tomadas pelo decreto 55.154 

vigorarão até a entrada em vigor do decreto que estabelecer o Sistema de 

Distanciamento Controlado no estado do Rio Grande do Sul 30/04/2020 Decreto 55.220 Obrigatoriedade Sem previsão 

Institui o Sistema de Distanciamento controlado para fins de enfrentamento da 

epidemia no território do Estado 10/05/2020 Decreto 55.240 Obrigatoriedade Sem previsão 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas pelo decreto 55.240, 

trazendo as bandeiras e a forma que os segmentos podem exercer suas atividades 

na semana do dia 11 de maio até 17 de maio de 2020 10/05/2020 Decreto 55.241 Obrigatoriedade 17/05/2020 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas pelo decreto 55.240, 
trazendo as bandeiras e a forma que os segmentos podem exercer suas atividades 

na semana do dia 18 de maio até 24 de maio de 2020 17/05/2020 Decreto 55.248 Obrigatoriedade 24/05/2020 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas pelo decreto 55.240, 
trazendo as bandeiras e a forma que os segmentos podem exercer suas atividades 

na semana do dia 24 de maio até 31 de maio de 2020 24/05/2020 Decreto 55.269 Obrigatoriedade 31/05/2020 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas pelo decreto 55.240, 

trazendo as bandeiras e a forma que os segmentos podem exercer suas atividades 

na semana do dia 01 de junho até 07 de junho de 2020 01/06/2020 Decreto 55.284 Obrigatoriedade 07/06/2020 

Determina que as instituições de ensino em todo o território do RS somente 

poderão retomar suas atividades com a observação dos critérios do plano de 
distanciamento controlado, excetuadas a regiões marcadas com bandeira 

vermelho ou preta 04/06/2020 Decreto 55.292 Obrigatoriedade Sem previsão 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas pelo decreto 55.240, 

trazendo as bandeiras e a forma que os segmentos podem exercer suas atividades 

na semana do dia 08 de junho até 14 de junho de 2020 08/06/2020 Decreto 55.298 Obrigatoriedade 14/06/2020 
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Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas pelo decreto 55.240, 

trazendo as bandeiras e a forma que os segmentos podem exercer suas atividades 
na semana do dia 15 de junho até 21 de junho de 2020 15/06/2020 Decreto 55.310 Obrigatoriedade 21/06/2020 

Fonte: Adaptado de Rio Grande do Sul (2020, online) 

Em 15 de abril de 2020 foi possível observar que o estado permitiu a retomada das atividades 

não essenciais mediante ato fundamentado da autoridade municipal e estipulou os requisitos e as medidas 

para a retomada (DECRETO ESTADUAL n° 55184). Em 30 de abril de 2020 a estado estabeleceu o 

plano de distanciamento controlado e a cada semana edita um novo decreto com as regras e bandeiras 

que deverão ser seguidas naquela semana, contendo as atividades econômicas que poderão ser 

desenvolvidas nas regiões incluídas nas determinadas bandeiras (DECRETO ESTADUAL n° 55220). 

O estado do Rio Grande do Sul atingiu seu ápice de adesão da população às medidas de 

isolamento entre os dias 26 e 28 de março de 2020, atingindo um percentual de -73% (menos setenta e 

três por cento) de mobilidade, 10 dias após a sua decretação do regime que instituiu o isolamento e a 

quarentena. O percentual de adesão da população ao isolamento no estado atingiu sua mínima entre os 

dias 09 de maio e 18 de maio de 2020 com apenas -44% (menos quarenta e quatro por cento) de adesão 

da população às medidas (INSTITUTE FOR HEALTH AND EVALUATION, 2020).  

De acordo com o boletim epidemiológico disponibilizado no portal de transparência do Governo 

do estado do Rio Grande do Sul, publicado em 17 de junho de 2020, o estado, nesta data, tinha 8.733 

(oito mil setecentos e trinta e três) casos confirmados da doença e 350 (trezentos e cinquenta) óbitos 

(SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, 2020). A população do estado do Rio Grande 

do Sul, de acordo com estimativa do IBGE, é de 11.377.239 (onze milhões trezentos e setenta e sete mil 

e duzentos e trinta e nove) pessoas, ou seja, 0,076% da população do estado havia sido contaminada até 

aquela data. 

Comparativo entre os três estados  

Pela análise da legislação é possível verificar uma diferença na abordagem de cada um dos 

estados analisados. Enquanto o Rio Grande do Sul e Santa Catarina concentraram no âmbito estadual as 

decisões, o Paraná possibilitou que a maioria das decisões fossem tomadas pelos municípios. Enquanto 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul impuseram as medidas de forma obrigatória para a iniciativa privada, 

o Paraná impôs as medidas na esfera pública e apenas recomendou que a iniciativa privada também as 

implantasse. Quanto ao grau de fechamento, Santa Catarina implantou medidas mais restritivas 

inicialmente, ficando, inclusive, sem circulação de veículos de transporte coletivo municipal até a data 

de 03 de junho de 2020, o Rio Grande do Sul, por sua vez, ainda que conte com medidas bem restritivas 

de circulação, apenas restringiu a capacidade de passageiros no transporte coletivo. Dos três estados 

analisados, o Paraná implantou medidas mais amplas, deixando o combate mais intenso no âmbito 

municipal, desta forma, os decretos estaduais são menos restritivos. A diferença nas abordagem também 

pode ser vista no relaxamento das medidas de isolamento, enquanto Santa Catarina começou a liberar as 

atividades econômicas, a partir de 01 de abril de 2020, com portarias estaduais, o estado do Paraná não 

o fez, tendo em vista que seus decretos continham apenas uma recomendação para que a iniciativa 
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privada e municípios as adotassem, assim, as recomendações vigoram até o final do período analisado, 

não tendo sido revogadas. Dos três estados analisados, o mais rigoroso na abertura das atividades 

econômicas foi o estado do Rio Grande do Sul, que controlava semanalmente as atividades que podiam 

ser exercidas por meio de bandeiras que indicam as regiões com grande risco de contágio. 

Contudo, ainda que a abordagem em cada estado tenha ocorrido de forma bem diversa, cada um 

com suas particularidades e que a retomada das atividades econômicas variou em modo e período, é 

possível verificar, pelo gráfico de mobilidade, que os três estados têm similaridades consideráveis na 

adesão das suas populações ao isolamento social. Na figura 01 é possível verificar a grande semelhança 

na curva de mobilidade nos três estados sob análise (INSTITUTE FOR HEALTH AND EVALUATION, 

2020). 

Figura 04 - Mobilidade dos estados da Região Sul no período entre 16/03/20 e 17/06/20 

 

Fonte: Adaptado de Institute for Health and Evaluation (2020, online)  

É possível verificar que a curva da mobilidade nos três estados analisados é muito semelhante, 

ainda que as medidas de isolamento adotadas por eles tenham sido diversas. A legislação estadual dos 

três Estados analisados não seguiu um padrão, foram diversas em âmbito, abrangência e duração assim, 

a curva de mobilidade, levando em consideração esta diversidade, tenderia, igualmente, a ter um padrão 

diferente entre os três Estados. Contudo, a diferença no comportamento da população não foi observada. 

A semelhança no padrão de comportamento da população dos três Estados sob análise pode ser um 

indicativo de que, indiferentemente das medidas impostas em nível estadual, elas não foram decisivas 

na escolha da população em ficar ou não em casa.  
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O pico de adesão ao isolamento social coincide nos três estados, assim como o menor índice de 

adesão da população ao isolamento também foi registrado nas mesmas datas nos três Estados. O Estado 

do Paraná teve seu pico de adesão da população ao isolamento no dia 27 de março de 2020, com -70% 

de mobilidade, onze dias após a implantação das primeiras medidas de isolamento social, o estado de 

Santa Catarina atingiu o seu pico de adesão da população ao isolamento nos dias 25 e 26 de março de 

2020, com -82% de mobilidade, dois dias após a implantação das primeiras medidas de isolamento social 

e o estado do Rio Grande do Sul atingiu o pico de adesão da população ao isolamento social nos dias 26, 

27 e 28 de março, com -73% de mobilidade, dez dias após a implantação das primeiras medidas de 

isolamento social. Os menores índices de adesão da população às medidas de isolamento social também 

foram registrados nas mesmas datas nos três Estados sob análise, Paraná registrou o seu menor índice a 

partir do dia 09 de maio, com apenas -37% (trinta e sete por cento) de mobilidade, Santa Catarina 

registrou seu menor índice de adesão a partir de 08 de maio, com -42% (menos quarenta e dois por cento) 

de mobilidade e o Rio Grande do Sul registrou seu menor índice a partir de 09 de maio com apenas -

44% (menos quarenta e quatro por cento) de adesão da sua população às medidas de isolamento. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS   

Após o levantamento da evolução da pandemia causada pelo Coronavírus nos três estados da 

Região Sul, foi possível observar que cada estado analisado seguiu uma linha de abordagem, não 

havendo similaridades entre eles quanto à abrangência e à duração das medidas que previam o 

isolamento social. Enquanto o estado do Paraná permitiu que as diretrizes do combate à pandemia fossem 

tomadas pelos municípios e pela iniciativa privada, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande 

do Sul concentraram as diretrizes em âmbito estadual. Enquanto o Rio Grande do Sul permaneceu por 

mais tempo com as restrições de funcionamento, Santa Catarina começou a retomar suas atividades já 

em 01 de abril de 2020 e o estado do Paraná não promulgou nenhum decreto prevendo a (re)abertura do 

comércio ou a volta das atividades econômicas, tendo em vista que o teor expresso no decreto estadual 

n° 4311 era apenas de recomendação e não de obrigatoriedade. Estas são algumas das particularidades 

que demonstram que os três estados analisados divergiram entre as abordagens tomadas para o combate 

à pandemia, particularmente no que diz respeito ao âmbito (estadual ou municipal), a abrangência (o que 

fechou e o que não fechou durante o período analisado) e duração (momento da abertura ou comando 

legal que permitia a retomada das atividades).  

Contudo, foi possível observar que, apesar de medidas diversas, os três estados analisados 

tiveram o mesmo padrão de comportamento populacional relacionado a diminuição de mobilidade e 

consequente adesão as medidas de isolamento social. Os dados levantados indicam que o comportamento 

da população foi similar, existindo um padrão na curva do deslocamento, inclusive com picos de adesão 

e não adesão em dadas aproximadas. Isso demonstra a existência de um comportamento populacional 

em rede, evidenciando o fenômeno da multiterritorialidade abordado por Haesbaert (2004). Essa ligação 
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em rede pode ser vista tanto pela similaridade do comportamento populacional em si, como pela 

similaridade econômica e pela similaridade de identidade política.  

Os resultados demonstraram que a população não compreendeu a dimensão ética de suas atitudes, 

que, de acordo com a teria de responsabilidade de Jonas (2006), traria o entendimento para a população 

sobre a necessidade de um compromisso coletivo fundamental que assegurasse a sua própria 

sobrevivência, com a compreensão sobre as consequências das suas próprias atitudes. 

Não restou evidenciada a solidariedade sincrônica envolvida no cumprimento das medidas, tendo 

em vista que a população tendeu a não cumprir as medidas impostas em cada estado analisado. Sachs 

(2000), trata sobre as duas dimensões da solidariedade e uma delas está relacionada a solidariedade 

sincrônica com a geração atual. O cumprimento das medidas impostas em cada estado tem uma relação 

próxima com o cuidado direcionado ao grupo de risco ao vírus. A solidariedade para com a população 

do grupo de risco seria garantida com o cumprimento das medidas propostas em cada estado.  

O pico de adesão nos três Estados da Região Sul ocorreu no mesmo período (entre os dias 27 e 

28 de março de 2020), com uma taxa de adesão alta (Paraná -70%, Santa Catarina -82% e Rio Grande 

do Sul -73% de mobilidade) e que estes índices foram registrados enquanto os discursos entre os 

governantes na esfera municipal, estadual e federal ainda eram, de certa maneira, homogêneos. Após o 

mês de abril, quando a divergência entre os discursos ficou mais aparente, o índice de mobilidade foi 

aumento gradualmente, demonstrando a não adesão da população as medidas. Foi possível verificar que 

a divergências entre as políticas de combate à pandemia não gerou a confiança necessária para que a 

população compreendesse a efetividade das medidas, assim como, a necessidade do seu cumprimento. 

Conforme abordado por Cunha e Melo (2004) em situações de incertezas é a confiança que estabiliza as 

expectativas que as pessoas têm em relação às demais. Para tanto, para que a confiança surja, é necessária 

a existência de uma base sólida, seja esta base tradicional ou institucional. 

Os três estados da região sul do Brasil tiveram resultado semelhantes na escolha presidencial na 

última campanha eleitoral realizada no Brasil, de acordo com o mapa eleitoral divulgado pelo Jornal 

Gazeta do Povo (MAPA ELEITORAL, 2018). No primeiro turno, o estado do Paraná teve 56,89% de 

seus votos válidos no candidato Jair Bolsonaro, Santa Catarina teve 65,82% e o Rio Grande do Sul teve 

52,63% dos seus votos válidos no candidato em questão. No segundo turno os três estados da região sul 

também mantiveram o padrão, com percentual de votos no então presidente eleito entre 63% e 76%. 

Alguns estudos científicos indicam que a região sul tende a permanecer mais posicionada politicamente 

no centro-direita do que centro-esquerda (BRAGA; ZOLNERKEVIC, 2020; SPECK; BRAGA, 2015).  

Os dados sobre renda e desemprego dos três estados sob análise não indicam grandes 

desigualdades sociais entre eles. Os três estados têm posições próximas no ranking de rendimento per 

capita e possuíam, na data da divulgação da PNAD, baixos índices de desempregos em comparação ao 

índice nacional. A intolerância a incertezas, conforme levantado pela pesquisa realizada por Farias 

(2020), corrobora a tese já discutida sobre a falta da confiança necessária da população nas medidas de 
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enfrentamento a pandemia.  A inexistência de coalizão entre os governantes pode ter gerado um cenário 

desfavorável para a adesão às medidas.  

Assim, o fato de a Região Sul ter uma identidade partidária mais localizada no centro-direita 

também pode ser um fator que pode explicar o não cumprimento das medidas impostas pela população, 

conforme pesquisa de Farias (2020). O status e renda da população, nos três estados analisados se 

assemelham, podendo ser um dos motivos para que a população tivesse o comportamento similar. 

Contudo, com base nos resultados da pesquisa de Farias (2020), esse não é indicativo para explicar o 

não cumprimento das medidas, tendo em vista que a situação econômica dos três estados é uma das 

melhores do Brasil. A intolerância às incertezas, pode também ter contribuído para que a população 

tivesse conduta diversa do que a legislação previa. 

Por fim, pôde-se visualizar que as leis não foram os preditores do comportamento da população. Isto 

porque, como as medidas impostas em cada estado divergiram em âmbito, abrangência e duração o 

comportamento da população, naturalmente, também deveria divergir. Contudo, essa divergência no 

comportamento não foi identificada, pois o comportamento da população em relação a mobilidade 

formou uma curva com um padrão similar entre os três estados, sugerindo que a população não seguiu 

as leis internas estabelecidas por seus estados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo analisou as diretrizes e os dados relacionados à pandemia ocasionada pelo 

Coronavírus nos três estados da Região Sul do Brasil. A partir dos resultados foi possível observar que 

os três estados divergiram nas estratégias de combate ao vírus, principalmente com relação ao âmbito, 

abrangência e duração das medidas. Os resultados mostraram, ainda, que as populações dos três estados 

tenderam a não cumprir as medidas impostas internamente, formando um padrão de comportamento 

entre os três estados.  

O comportamento humano em cumprir ou não cumprir as medidas impostas em cada estado foi 

observado por diversos ângulos. Os resultados demonstraram que a população não compreendeu a 

responsabilidade das próprias atitudes no engajamento coletivo para que as medidas fossem exitosas, 

assim como não houve o fomento da solidariedade para com o próximo, que asseguraria uma maior 

segurança aos que pertencem ao grupo de risco ao vírus. Os resultados demonstram que a Região Sul do 

país está ligada em rede, essa ligação pode ser vista tanto pela similaridade do comportamento 

populacional em si, como pela similaridade econômica e pela similaridade de identidade política. Os 

resultados demonstram, ainda, que fatores como a falta de confiança nas medidas impostas e o 

partidarismo político podem ter influenciado o comportamento da população. 

O presente estudo não teve o objetivo de exaurir todos os resultados que poderiam contribuir 

para explicar o comportamento da população em relação as medidas de isolamento e a consequente 

formação do padrão de comportamento encontrado nos estados sob análise. Objetivou-se iniciar o debate 
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em torno dos dados coletados, a fim de fomentar a discussão sobre o tema, encorajando pesquisas futuras 

em diversas áreas do conhecimento que poderão não somente aprofundar e discutir os resultados 

apresentados, mas também descobrir outros fatores que possam ter contribuído para a formação do 

padrão de comportamento encontrado e para o levantamento de outras questões que possam ter sido 

relevantes para que a população aderisse ou não às medidas de isolamento impostas em seus estados. 

Assim, como trabalhos futuros, sugere-se ampliar o período de análise de modo a ter uma visão 

maior da relação entre as medidas adotadas pelos estados e o comportamento da população. Trabalhos 

futuros poderão abordar também outros fatores que tenham sido relevantes para explicar o 

comportamento da população diante das medidas de restrições.  
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