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1 Contextualização

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o COVID-19 é uma doença

causada por um v́ırus da famı́lia dos coronavirus. Esta doença resulta como principais

sintomas dificuldade respiratórios, febre e tosse. Em casos mais graves, pode causar

pneumonia, śındrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até a morte.

O COVID-19 é transmitido principalmente por meio de got́ıculas geradas quando

uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala, e como são muito pesadas para permanece-

rem no ar, rapidamente são depositadas em pisos e superf́ıcies.

De acordo com Allam et al. (2020), entre as medidas de prevenção estão o uso de

máscaras, a intensificação da higienização das mãos e superf́ıcies através de produtos a

base de álcool. Além disso, outra medida que tem se apresentado eficaz é o distancia-

mento social, pois dificulta a proliferação do v́ırus entre as pessoas contaminadas e não

contaminadas.

Assim, o objetivo desse estudo inicial é verificar se existe uma posśıvel tendência

de aumento do número de casos de pessoas infectadas em munićıpios onde estão ligados

às rodovias principais do Brasil. O mesmo não tem como finalidade gerar um resultado

conclusivo, mas sim, servir de base para a realização de um estudo mais profundo e

detalhado.

Para a execução deste estudo, foram realizados dois tipos de análises. A primeira

foi um Teste de Hipótese, como o objetivo de verificar se existe diferença no aumento do

número de casos em munićıpios diretamente conectados às rodovias principais. Já para a

segunda, foi realizada uma Análise Exploratória dos Dados Espaciais, onde o objetivo foi

verificar se existe uma dependência espacial entre os munićıpios diretamente conectados

às rodovias principais e o aumento do número de casos de COVID-19.

As bases de dados sobre COVID-19, utilizadas para as análises, foram adquiridas do

repositório de dados públicos Brasil.io (https://brasil.io/datasets/). Já as bases de dados

de rodovias foram adquiridas no portal do DNIT (https://www.gov.br/dnit/pt-br).

2 Teste T

Os testes de hipótese constituem uma forma de inferência estat́ıstica. Hipóteses são

afirmações sobre parâmetros populacionais e são testadas para ver se são consideradas

verdadeiras ou não.

Os testes t são testes de hipótese úteis na estat́ıstica quando é necessário comparar

médias. Você pode comparar uma média amostral com um valor hipotético ou com um

valor alvo usando um teste t para uma amostra. Você pode comparar as médias de dois

grupos com um teste t para duas amostras. Se você tiver dois grupos com observações

pareadas (por exemplo, antes e depois das medições), use o teste t pareado.
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Teste t pode ser conduzido para:

• Comparar uma amostra com uma população

• Comparar duas amostras pareadas

• Comparar duas amostras independentes

E tem as seguintes hipóteses:

H0 : Não há diferença entre a média dos dois grupos

H1 : Há diferença entre a média dos dois grupos

O teste foi feito para os seguintes intervalos

• Ińıcio da pandemia: 01/04/2020 à 30/04/3030

• Eleições: 01/11/2020 à 30/11/2020

• Natal e ano e ano novo: 15/12/2020 à 15/01/2020

• Carnaval: 01/02/2021 à 05/03/2021

2.1 Inicio da Pandemia

Total de Casos Casos por 100 mil habitantes

Média Munićıpios com Rodovia 35,27581 0.7399478

Média Munićıpios sem Rodovia 6,94733 1.5601434

t -4,6361 6.5401

p-valor 0,000 **** 0,000 ****

Tabela 1: Teste t - Inicio da Pandemia

Considerações: Apesar da média para total de casos ser significativamente maior

para munićıpios com rodovia o oposto acontece quando é considerado o número de casos

para cada 100mil habitantes, possivelmente por se tratar do ińıcio da pandemia para esta

situação a proximidade com a rodovia pode não ter sido fator de influência para aumento

de número de casos ou não.

O mesmo não acontece nas demais datas (Eleições, Natal, Ano novo e Carnaval) as

quais os munićıpios com rodovia tiverem resultados estatisticamente maiores do que os

que não passam por rodovias seja no total de casos ou na quantidade de casos a cada 100

mil habitantes o que pode ser observado nas tabelas abaixo.
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2.2 Eleições

Total de Casos Casos por 100 mil habitantes

Média Munićıpios com Rodovia 1581,5733 47,95890

Média Munićıpios sem Rodovia 394,2687 43,33114

t -15,041 -8,7486

p-valor 0,000 **** 0,000 ****

Tabela 2: Teste t - Eleições

Considerações: Os resultados do teste indicam que os munićıpios com rodovia têm

médias de casos e de casos por 100 mil habitantes maior do que aqueles munićıpios que

não passam por rodovias.

2.3 Natal / Ano Novo

Total de Casos Casos por 100 mil habitantes

Média Munićıpios com Rodovia 2019,5380 58,33760

Média Munićıpios sem Rodovia 505,8114 53,64015

t -15,923 -8,0049

p-valor 0,000 **** 0,000 ****

Tabela 3: Teste t - Natal / Ano Novo

Considerações: Os resultados do teste indicam que os munićıpios com rodovia tem

médias de casos e de casos por 100 mil habitantes maior do que aqueles munićıpios que

não passam por rodovias.

2.4 Carnaval

Total de Casos Casos por 100 mil habitantes

Média Munićıpios com Rodovia 2641,6247 76.23044

Média Munićıpios sem Rodovia 672,5139 71.43576

t -16,471 -6.8852

p-valor 0,000 **** 0,000 ****

Tabela 4: Teste t - Carnaval

Considerações: Os resultados do teste indicam que os munićıpios com rodovia tem

médias de casos e de casos por 100 mil habitantes maior do que aqueles munićıpios que

não passam por rodovias.
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2.5 Considerações Gerais

O teste descrito acima tem como objetivo comparar estatisticamente o número de

casos por munićıpio do Brasil com a presença ou não de rodovias naquele munićıpio. Para

isso, adotou-se a seguinte estratégia: separação dos munićıpios em dois grandes grupos

(munićıpios com rodovia e munićıpios sem rodovia); separação do tempo em 4 peŕıodos

(inicio da pandemia, eleições, natal/ano novo e carnaval).

O teste foi realizado primeiramente para o total de casos, no entanto devido a

diferença territorial e populacional dos munićıpios foi feito para os casos por 100 mil

habitantes buscando relativizar a densidade populacional.

Para todos os peŕıodos observados o único cuja média maior era do grupo de mu-

nićıpios sem rodovia foi no ińıcio da pandemia, isso possivelmente se deve a concentração

inicial do v́ırus em algumas cidades no ińıcio da pandemia.

Vale ressaltar ainda, que os resultados aqui encontrados não apontam a rodovia como

causa dessa diferença de médias testadas, apenas como o fator separados dos grupos, em

outras palavras pode ser que os resultados se devem ao fato dos munićıpios mais populosos

possúırem rodovia

3 Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE)

Para análise espacial foram considerados a variação de casos confirmados no peŕıodo

de cada evento apenas nos munićıpios que possuem acesso a rodovias principais, de acordo

com a equação (1).

∆C =


Cf − Ci

Ci

, se Ci 6= 0

0, caso contrário
, (1)

em que Cf é a quantidade de casos confirmados na data final de cada evento e Ci é a

quantidade de casos confirmados na data inicial de cada evento. É garantido que Cf é

sempre maior do que Ci, pois trata-se de casos acumulados ao longo do peŕıodo estudado

e, assim, a subtração (Cf − Ci) não pode ser um número negativo.

3.1 Indicador Global de Autocorrelação Espacial: Índice de Mo-

ran

A dependência espacial é uma análise que busca estimar a magnitude da autocor-

relação espacial entre áreas. Existem algumas ferramentas eficientes para estudos desta

natureza, tais como o ı́ndice de Gary, o ı́ndice de variograma e o ı́ndice global de Moran.

Este notebook utiliza o ı́ndice de Moran global (MORAN, 1948) e local (ANSELIN, 1995)
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para realizar a AEDE (análise exploratória de dados espaciais).

Ao utilizar este tipo de ferramenta estat́ıstica, a pergunta a qual se busca responder

é o quanto determinado poĺıgono, ou unidade de área, é parecido com seu vizinho mais

próximo e diferente de seu vizinho mais distante tendo como referência alguma variável,

logo, o ı́ndice de Moran Global (I-Moran) indica se existe dependência espacial

analisada sob a ótica da variável ∆C, constrúıda pela equação (1). Esta é uma

estat́ıstica que avalia a hipótese de aleatoriedade considerando toda a região geográfica,

e não regiões espećıficas, como munićıpios ou bairros por exemplo. Para que seja posśıvel

a identificação dos clusters nas regiões amostradas são necessárias as seguintes hipóteses:H0 : Não há dependência espacial

H1 : Há dependência espacial

O I-moran é uma estat́ıstica cujo valor está entre -1 e 1. Quanto mais próximo

destes valores, maior é dependência espacial e, quanto mais próximo de zero menor é a

dependência espacial. Em qualquer caso, o valor obtido passa por um teste de significância

estat́ıstica, que resultará na rejeição ou não rejeição de H0.

Os resultados da AEDE em cada evento são mostrados na Tabela 5.

Tabela 5: I-Moran global em cada evento.

Evento I-moran EI Valor-p Resultado

Ińıcio pandemia 0,2151 -0,003 0,0 Rejeita H0

Eleições 0,1764 -0,003 0,0 Rejeita H0

Natal/Ano Novo 0,3170 -0,003 0,0 Rejeita H0

Carnaval 0,2128 -0,003 0,0 Rejeita H0

Para todos os eventos analisados pode-se afirmar que, ao ńıvel de significância es-

tat́ıstica de 95%, existe dependência espacial dentre os munićıpios que têm acesso a ro-

dovias, logo rejeita-se a hipótese nula de que existe aleatoriedade espacial em

relação a variação de novos casos de covid registrados, dentre os munićıpios

com rodovia.

3.2 Índice de Moran Local

A fim de aprimorar a análise exploratória de dados, o indicador local de associação

espacial (local indicator of spatial association – LISA) tem por objetivo facilitar a identi-

ficação de agrupamentos (clusters) e também classificá-los. São posśıveis 5 classificações

cujas interpretações são:

• Alto-Alto (AA): O munićıpio e seus vizinhos têm os valores da estat́ıstica I altos.

A observação se localiza no primeiro quadrante dos eixos normalizados. Os mu-

nićıpios que estão neste quadrante são munićıpios que apontaram alta
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variação de novos casos confirmados e estão próximos de munićıpios que

apresentaram esta mesma caracteŕıstica.

• Alto-Baixo (AB): O munićıpio tem o valor da estat́ıstica I alto (ou relevante) e seus

vizinhos não. A observação se localiza no segundo quadrante dos eixos normalizados.

Os munićıpios que estão neste quadrante são munićıpios que apontaram

alta variação de novos casos confirmados e estão próximos de munićıpios

que apresentaram baixa variação de novos casos confirmados.

• Baixo-Baixo (BB): O munićıpio e seus vizinhos têm o valor da estat́ıstica I baixos.

A observação se localiza no terceiro quadrante dos eixos normalizados. Os mu-

nićıpios que estão neste quadrante são munićıpios que apontaram baixa

variação de novos casos confirmados e estão próximos de munićıpios que

apresentaram esta mesma caracteŕıstica.

• Baixo-Alto (BA): O munićıpio tem o valor da estat́ıstica I baixo e seus vizinhos

não. A observação se localiza no quarto quadrante dos eixos normalizados.Os mu-

nićıpios que estão neste quadrante são munićıpios que apontaram baixa

variação de novos casos confirmados e estão próximos de munićıpios que

apresentaram alta variação de novos casos confirmados.

• Não significante. Estes são munićıpios que obtiveram o valor da estat́ıstica I esta-

tisticamente não significante ao ńıvel de 95%. Isto significa que não há dependência

espacial entre a variação de novos casos confirmados de um munićıpio com seus

vizinhos.
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3.2.1 LISA: Ińıcio da pandemia

O resumo estat́ıstico da variação de novos casos registrados no peŕıodo de 01 de

abril de 2020 à 30 de abril de 2020 e também o mapa de indicador local de associação

espacial é mostrado na Tabela 6 e Figura 1 respectivamente.

Tabela 6: Resumo estat́ıstico do mês de abril/2020

Estat́ıstica ∆C

Média 1,8042
DP 10,4770
Mı́nimo 0,0000
1º Quartil 0,0000
Mediana 0,0000
3º Quartil 0,0000
Máximo 293,000

Figura 1: LISA map para o peŕıodo de abril.
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3.2.2 LISA: Eleições

O resumo estat́ıstico da variação de novos casos registrados no peŕıodo de 01 de

novembro de 2020 à 30 de novembro de 2020 e também o mapa de indicador local de

associação espacial é mostrado na Tabela 7 e Figura 2 respectivamente.

Tabela 7: Resumo estat́ıstico do mês de novembro/2020.

Estat́ıstica ∆C

Média 0,3008
DP 0,7015
Mı́nimo 0,0000
1º Quartil 0,0606
Mediana 0,1408
3º Quartil 0,2970
Máximo 18,000

Figura 2: LISA map para o peŕıodo das eleições 2020.
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3.2.3 LISA: Natal/Ano Novo

O resumo estat́ıstico da variação de novos casos registrados no peŕıodo de 15 de de-

zembro de 2020 à 15 de janeiro de 2021 e também o mapa de indicador local de associação

espacial é mostrado na Tabela 8 e Figura 3 respectivamente.

Tabela 8: Resumo estat́ıstico do mês de dezembro/2020 e janeiro/2021.

Estat́ıstica ∆C

Média 0,2961
DP 0,3789
Mı́nimo 0,0000
1º Quartil 0,0947
Mediana 0,2000
3º Quartil 0,3687
Máximo 5,6

Figura 3: LISA map para o peŕıodo do natal e ano novo de 2020.
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3.2.4 LISA: Carnaval 2021

O resumo estat́ıstico da variação de novos casos registrados no peŕıodo de 02 de

fevereiro de 2021 à 05 de março de 2021 e também o mapa de indicador local de associação

espacial é mostrado na Tabela 9 e Figura 4 respectivamente.

Tabela 9: Resumo estat́ıstico do peŕıodo de carnaval 2021.

Estat́ıstica ∆C

Média 0,2033
DP 0,2295
Mı́nimo 0,0000
1º Quartil 0,0811
Mediana 0,1510
3º Quartil 0,2441
Máximo 5,5185

Figura 4: LISA map para o peŕıodo de carnaval de 2021.
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