
 

 

Estudo Preliminar sobre a Dinâmica da Epidemia do Novo Coronavírus 

Sebastião C. P. Gomes e Igor O. Monteiro (sebastiaogomes@furg.br; igor.monteiro@furg.br) 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF) 

Resumo: Neste artigo analisa-se a dinâmica evolutiva da epidemia com o novo coronavírus, tendo-se 

como base dados experimentais de diversas cidades e regiões do planeta. A opção foi utilizar um modelo 

dinâmico simples, de forma a se reduzir o número de parâmetros necessários a estimar. Foi utilizado um 

modelo do tipo SIR (Suscetíveis, Infectados, Recuperados), mas com algumas adaptações para torná-lo 

mais preditivo. Estas alterações foram promovidas para considerar os seguintes efeitos: inclusão do 

fenômeno dinâmico intitulado região de aderência; inclusão de limitações de circulação da população. No 

presente artigo, este modelo SIR modificado recebe o nome MdSIR. A partir de diversas comparações 

entre simulações e dados reais, constatou-se que o MdSIR pode ser considerado preditivo, desde que haja 

uma boa identificação paramétrica. Ao final do artigo, apresenta-se um estudo para uma cidade hipotética 

de 211000 habitantes. Cenários de um possível controle epidêmico foram testados, usando-se a limitação 

de circulação de habitantes como variável de controle, extraindo-se desse estudo diversas conclusões.  
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1. Introdução 

 A pandemia provocada pelo novo coronavírus surpreendeu o planeta pela rapidez e velocidade 

de transmissão do vírus entre os humanos. Apesar de ser um fenômeno recente em escala planetária, já há 

muitos artigos e notas técnicas sobre o assunto. Interessantes estimativas de contágio foram publicadas 

por Li et al. [1], enfocando particularmente a epidemia na China. Muitos trabalhos utilizam os chamados 

modelos compartimentais ou suas variações: SIR (Suscetíveis, Infectados, Recuperados) e SEIR 

(Suscetíveis, Expostos, Infectados, Recuperados), este último sendo mais utilizado.  Hamzah et al. [2] 

utilizaram o modelo SEIR, sem, no entanto, considerar quarentena ou limitações de circulação. Os autores 

não mostraram confrontações entre dados reais e resultados de simulações, mas apresentaram uma boa 

revisão da bibliografia recente sobre o assunto. Em [3] os autores utilizam dados de mobilidade em tempo 

real a fim de monitorar a eficácia e o impacto das medidas de controle adotadas nas diversas províncias 

chinesas. Amira e Torres [4] utilizam o modelo SEIR para analisar a epidemia pelo vírus ebola na Libéria, 

África, considerando a vacinação como variável de controle da epidemia. Alguns trabalhos recentes 

também utilizam o SEIR para a realização de simulações. Em [5], os autores aplicam o SEIR para a 

previsão da evolução dinâmica da epidemia na cidade de Belo Horizonte. Alguns trabalhos específicos da 

área de medicina trazem importantes levantamentos de dados sobre a epidemia [6]. Em [7] é apresentado 

um estudo em simulação para a província de Whuan, China, utilizando o modelo SEIR, incluindo análises 

das curvas de crescimento para diferentes escolhas de parâmetros do modelo. Hubbs [8] utiliza o modelo 

SEIR para analisar mudanças nos picos das curvas de respostas do modelo, em razão de modificações em 

alguns parâmetros. Quintans e Silva [9] utilizam o SIR para a dinâmica de epidemias de HIV e gripe, 

incluindo análises de estabilidade do modelo.  Especificamente sobre modelos dinâmicos de epidemias há 

uma vasta documentação, na forma de artigos e teses. Kabir et al. [10] estuda efeitos da conscientização 

da população sobre a dinâmica com o modelo SIR. O fator medo da doença na população foi proposto 

como adaptação ao modelo SIR por Epstein et al. [11]. Londoño [12] apresenta métodos de estimação de 

parâmetros dos modelos SIR e SEIR, focando na estimação do índice de reprodução basal, que se 

constitui no principal parâmetro, relacionado com a velocidade de propagação do contágio. O modelo SIR 

em sua forma discreta é amplamente discutido por Sabeti [13], incluindo estrutura etária da população.  

Dorn [14] utiliza o SIR para fazer análises comparativas entre diferentes epidemias de dengue, utilizando 
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estimativas do índice de reprodução basal.  Nestas dissertações e teses há extensa bibliografia sobre 

modelos dinâmicos de epidemias. 

 No presente artigo utilizou-se o modelo SIR para o estudo da propagação epidêmica do novo 

coronavírus. A motivação para a escolha desse modelo mais simples foi a dificuldade de estimar 

parâmetros para essa epidemia, relatada em diversos trabalhos [6]. Quando se aumenta a complexidade 

estrutural do modelo, amplia-se a quantidade de parâmetros a serem estimados, amplificando-se assim as 

incertezas paramétricas. Porém, foram inseridas modificações significativas no modelo, de forma a 

permitir que o mesmo fique mais preditivo, reproduzindo efeitos observados em dados reais. A principal 

alteração diz respeito a uma proposta nova, que inclui variação em um dos parâmetros do modelo, de 

forma a permitir simular o efeito do isolamento social de parte da população com a limitação de 

circulação. Outra proposta nova presente neste artigo consiste na inclusão de um efeito que se 

convencionou denominar de aderência: a propagação epidêmica é interrompida quando determinadas 

condições são satisfeitas e quando o índice de reprodução basal é próximo de 1. Estas proposições novas 

foram introduzidas na estrutura do modelo SIR gerando assim o modelo modificado (MdSIR), com 

consequente ampliação do potencial em reproduzir resultados oriundos de dados reais.  Em síntese, ao 

invés de escolher um modelo com estrutura complexa e com muitos parâmetros a estimar, optou-se por 

um modelo com estrutura mais simples, mas que precisou receber algumas adaptações para acrescentar 

ganhos ao seu caráter preditivo. 

2. Modelo Dinâmico 

 Esta seção destina-se a apresentar o modelo SIR no formato original, bem como apresentar 

propostas de modificações a fim de torná-lo mais preditivo, principalmente em face de variações no 

percentual de circulação da população. 

2.1 Modelos SIR e MdSIR 

 O modelo SIR foi idealizado originalmente por Kermarck e McKendrick, em 1927 [10]. A Fig.1 

mostra o diagrama de blocos com os compartimentos do modelo. 

 

Figura 1. Diagrama de blocos representando o modelo SIR. 

Neste modelo, S é número de habitantes suscetíveis que podem entrar em contato com o vírus. I é o 

número de infectados e R o número de recuperados. 𝑁ℎ corresponde ao número de habitantes e, no 

presente artigo, considera-se que 𝑁ℎ = 𝑆 + 𝐼 + 𝑅, de forma que não estão sendo considerados  

nascimentos ou mortes de causas naturais modificando a quantidade de suscetíveis S. Esta estrutura 

simples de modelo necessita que sejam identificados apenas dois parâmetros: 𝛽 (taxa de crescimento) e 𝛾 

(taxa de recuperação). As seguintes equações diferenciais descrevem este modelo SIR original: 
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𝛽𝑆𝐼
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Foram propostas duas principais modificações no modelo SIR, a fim de torná-lo mais preditivo e 

mais adaptado à epidemia com o novo coronavírus. A primeira delas é a consideração de um efeito 

dinâmico que se está intitulando neste artigo de zona ou região de aderência. Conforme será explicado 

posteriormente, a dinâmica epidêmica pode ser “capturada” caso algumas condições a façam entrar nesta 

zona de aderência: a contaminação é interrompida e o número de infectados busca o zero.  Outra 



 

 

modificação originalmente proposta no presente trabalho consiste na determinação da variação da taxa de 

crescimento (𝛽) em função do percentual de circulação (𝑝). Define-se o percentual de circulação como 

sendo a parcela da população que pode circular livremente, dividida pelo total de habitantes, de forma 

que: 0 ≤ 𝑝 ≤ 1. O modelo MdSIR passa então a ter a seguinte forma:  
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2.2 Determinação da Taxa de Crescimento Variável 

 Cada epidemia que assola a humanidade tem suas próprias características e variáveis de controle 

específicas. No caso do novo coronavírus, o percentual de circulação (𝑝) tem se mostrado como sendo a 

principal variável de controle em várias localidades do planeta e também aqui no Brasil. Portanto, torna-

se fundamental considerar esse efeito no sistema dinâmico. Inicialmente, faz-se necessária a identificação 

dos parâmetros 𝛽 e 𝛾 originais, ou seja, antes de se considerar qualquer limitação de circulação. O 

parâmetro 𝛾 não sofre alteração em função do percentual de circulação, de forma que seu valor é 

constante e equivalente a: 𝛾 = 1 𝑇𝑖𝑛𝑓⁄ , sendo 𝑇𝑖𝑛𝑓  o tempo de infecção. Neste artigo foi utilizado o valor 

indicado em [15], em estudo sobre a epidemia em Hubei, China: 𝑇𝑖𝑛𝑓 = 5.5 dias → 𝛾 = 0.1818. O 

parâmetro 𝛽 utilizado foi também sugerido em [15]: 𝑅0 = 2.25;  𝛽0 = 𝛾𝑅0 = 0.4091. Este é o valor 

inicial constante, equivalente a 𝛽(𝑝), para 𝑝 = 1. Ressalta-se aqui que 𝑅0 é o índice de reprodução basal, 

parâmetro muito significativo e que é correlato à velocidade de propagação epidêmica. Um 𝑅0 grande 

significa uma epidemia com grande velocidade de propagação.  

Inicialmente foram realizadas simulações para validar os parâmetros escolhidos (𝛽0  e γ).  A Fig. 

2a mostra uma confrontação de uma simulação com dados reais de Hubei, indicando que no início da 

epidemia, os parâmetros adotados de fato conferem uma ótima aproximação do modelo com os dados 

reais. A partir de certo tempo começaram a existir limitações de circulação de pessoas. Estas limitações 

impõem que apenas uma parcela da população pode circular livremente. Como a área da cidade 

permanece a mesma, na prática, o que há é uma diminuição da densidade populacional, entre as pessoas 

suscetíveis a entrarem em contato com o vírus. Esta diminuição da densidade acarreta também diminuição 

da taxa de crescimento 𝛽, conforme fica evidente nos estudos sobre Hubei. Nesta cidade, importantes 

limitações de circulação foram impostas à população, resultando em um eficiente controle epidêmico. A 

Fig. 2b mostra uma confrontação entre resultados reais e de simulação, para o número total de casos 

acumulados no tempo. Percebe-se que o modelo reproduziu bem os dados reais. Porém, para haver esse 

bom casamento entre dados reais e modelo, houve a necessidade de se adotar diferentes valores para a 

taxa de crescimento 𝛽: para 𝑡 > 15, 𝛽 = 0.63𝛾𝑅0; 𝑡 > 20, 𝛽 = 0.6𝛾𝑅0; 𝑡 > 22.5, 𝛽 = 0.56𝛾𝑅0;  𝑡 >

25, 𝛽 = 0.16𝛾𝑅0. Estas variações para o 𝛽 foram obtidas por tentativa e erro, até que a resposta em 

simulação se ajustasse bem aos dados reais. Este resultado mostra que as barreiras de circulação foram se 

intensificando, promovendo diminuições sucessivas na taxa de crescimento 𝛽, até que optaram por uma 

limitação drástica, após o vigésimo quinto dia, resultando na interrupção da epidemia: o número de 

infectados (Fig. 2b) vai a zero e o número de casos acumulados passa a ser constante. Este é o exemplo 

ideal a ser seguido por qualquer região que esteja enfrentando uma situação de colapso do seu sistema de 

saúde. Uma vez constatada que é real essa variação, impõe-se agora o problema de se encontrar a função 

𝛽(𝑝), definindo como a taxa de crescimento varia com o percentual de circulação. 

   Considera-se uma cidade com um número de habitantes qualquer, como por exemplo, 𝑁ℎ =

211000. Em seguida, diversas simulações (Fig. 3a) foram realizadas com o modelo da equação (1), 

considerando-se os parâmetros 𝛽 = 𝛽0 e 𝛾 já definidos, simulações estas realizadas variando-se o número 

de habitantes na forma 𝑁ℎ = 𝜌 211000, 𝜌 = 1, 0.85, 0.7, … , 0.1. Os valores máximos das diversas curvas 



 

 

do número acumulado de casos (após o ciclo epidêmico completo) foram armazenados em um arquivo. 

Posteriormente, assumindo-se o número de habitantes constante e equivalente ao total da população 

(𝑁ℎ = 211000), diversas simulações foram realizadas variando-se o 𝛽, até que fossem encontrados 

valores que permitiram números de casos acumulados finais iguais aos armazenados anteriormente, que 

geraram a Fig. 3a. As diversas curvas do número de casos dessas últimas simulações podem ser vistas na 

Fig. 3b.  

 

Figura 2. Variações impostas ao 𝛽 a fim de reproduzir em simulação os dados reais de Hubei:              

t>15 (𝛽 = 0.63𝛽0); t>20 (𝛽 = 0.6𝛽0); t>22.2 (𝛽 = 0.56𝛽0); t>25 (𝛽 = 0.16𝛽0); 𝛽0 = 𝛾𝑅0.  
 

 
Figura 3. Simulações com população variável (3a) e com percentual de circulação variável (3b). 

Foram considerados mais três pontos que não entraram na Fig. 3 por razões de escala: 𝜌 = 𝑝 =

[0.04; 0.06; 0.08]. Os valores 𝛽(𝑝𝑖) para cada curva da Fig. 3b foram então identificados. Tem-se assim 

um total de dez pontos [𝑝𝑖 , 𝛽(𝑝𝑖)], os quais foram ajustados com um polinômio de sétima ordem: 

𝛽(𝑝) = 𝑎1𝑝7 + 𝑎2𝑝6 + ⋯ + 𝑎7𝑝 + 𝑎8                                              (3) 

O polinômio da equação (3) é específico para os parâmetros: 𝑇𝑖𝑛𝑓 = 5.5 dias → 𝛾 = 0.1818; 𝑅0 =

2.25;  𝛽0 = 𝛾𝑅0 = 0.4091, obtidos para Hubei, China. Este polinômio pode ser normalizado na forma: 

𝛽𝑛(𝑝) = 𝛽(𝑝) (𝛾𝑅0)⁄ . Dessa forma, uma taxa de crescimento equivalente a: 

 �̅�(𝑝) = 𝛽𝑛(𝑝)�̅��̅�0                                                                (4) 

se aplicaria para outras cidades ou regiões com diferentes parâmetros, equivalentes a �̅�0 e �̅�.  A Fig. 4 

mostra curvas de taxa de crescimento em função do percentual de circulação. Ressalta-se que para valores 

abaixo de 8% de circulação, as curvas foram ajustadas por uma função quadrática, levando a taxa de 



 

 

crescimento para zero quando o percentual de circulação tende a zero. Essa região de percentuais de 

circulação muito próximos de zero foi denominada região ou zona de aderência. Sabe-se que essa região 

existe: quando o percentual de circulação é próximo de zero, caracterizando assim um bloqueio quase 

total, a epidemia é interrompida, o número de infectados busca o valor zero e o número de casos se 

estabiliza em um valor final constante, fenômeno que aconteceu em Hubei. Entretanto, é difícil conhecer 

esse limite inferior para o percentual de circulação inicial da zona de aderência. Adotou-se 8% para esse 

limite. A taxa de crescimento em função do percentual de circulação pode ser gerada a partir do seguinte 

algoritmo: 
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(5) 

Observa-se que a taxa de crescimento na zona de aderência é representada por um polinômio de ordem 2 

que passa pela origem e tem a mesma derivada do polinômio de ordem 7, no ponto (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓). Essa é uma 

curva idealizada: sabe-se que a taxa de crescimento vai buscar o valor zero quando o percentual de 

circulação tende a zero, mas não se sabe exatamente como é esta curva. Assim como não se conhece 

precisamente qual é o valor da constante 𝑝𝑙𝑖𝑚. Utilizou-se 𝑝𝑙𝑖𝑚 = 0.08 e os resultados são coerentes. 

Como teste inicial, simulou-se novamente a situação em Hubei, não mais variando-se diretamente a taxa 

de circulação 𝛽 e sim, o percentual de circulação 𝑝, com o 𝛽(𝑝) obtido a partir do algoritmo (5). A Fig. 4 

mostra uma confrontação desta simulação com os dados reais. Ao lado direito dessa figura encontram-se 

as variações impostas ao 𝑝 que permitiram o bom casamento entre simulação e dados reais. As mudanças 

em 𝑝 não foram abruptas, descontínuas. Idealizou-se uma spline cúbica unindo um degrau ao outro em 𝑝, 

conforme exemplo visto na Fig. 4 (lado direito). É natural supor esta curva unindo de forma suave dois 

degraus em 𝑝 porque, na prática, uma parcela da população de uma cidade ou região não entraria 

instantaneamente em isolamento social. Percebe-se que o bloqueio em Hubei foi muito severo e por isso 

proporcionou um ótimo desempenho, tendo atingido uma taxa de circulação final de 1.3% (𝑝 = 0.013).   

 

 

 
 

�̅�0 = 𝑅0 

degraus intervalo de transição 

𝑝 → [1 𝑎 0.42] 𝑡 → [15 𝑎 17] 
𝑝 → [0.42 𝑎 0.05] 𝑡 → [21 𝑎 25] 

𝑝 → [0.05 𝑎 0.013] 𝑡 → [25 𝑎 27] 
 

 

Figura 4. O controle epidêmico aplicado em Hubei, China. 



 

 

 A Fig. 5a mostra a variação da taxa de crescimento 𝛽(𝑝) obtida com o algoritmo (5) e com o 𝑅0 

original de Hubei, enquanto a Fig. 5b mostra curvas para diferentes valores de 𝑅0. Percebe-se que 

mudanças de 𝑅0 para um �̅�0 qualquer provoca deslocamentos na vertical da curva 𝛽(𝑝), de forma que o 

acréscimo/decréscimo do índice de reprodução basal provoca também acréscimo/decréscimo da taxa de 

crescimento, isso para toda a variação entre 0 e 1 do percentual de circulação.  

 

 
          a 

 
          b 

 

Figura 5. Curvas: 𝛽(𝑝) com os parâmetros originais (5a); 𝛽(𝑝) para diferentes valores de 𝑅0 (5b). 

 

3. Confrontações entre Dados Reais e Simulações 

 Uma vez conhecendo-se a função genérica (algoritmo (5)) que expressa a taxa de crescimento 

em função do percentual de circulação, passou-se a analisar o que vem acontecendo em diversas cidades 

ou regiões.  Vale ressaltar que o modelo MdSIR permite também identificar qual é o 𝑅0 de uma 

determinada região, agindo-se da seguinte forma: usa-se inicialmente o 𝑅0 identificado para Hubei; 

realizam-se simulações variando-se o 𝑅0 para um valor �̅�0 até que a resposta simulada se aproxime bem 

dos dados reais e assim, o �̅�0 passa a ser o valor identificado para a região em estudo. Este procedimento 

é aplicado apenas para os primeiros dias de dados de cada região estudada, devendo-se isto às barreiras de 

circulação que os diversos governos passaram a adotar e estas alteram o valor desse parâmetro. As figuras 

a seguir mostram confrontações entre dados reais e simulados para algumas das cidades e regiões 

estudadas na pesquisa que originou este artigo.   Foram analisadas quatro comunidades espanholas: 

Catalunha, Astúrias, Aragon e Galícia. Além destas comunidades da Espanha, foram desenvolvidos 

estudos também para as cidades de Madri e Nova York. Na Espanha, as medidas para a limitação de 

circulação tiveram início aproximadamente no vigésimo quarto dia a partir do início da epidemia, quando 

foi detectado o primeiro caso confirmado, em 20/02/2020. Os dados reais vão até o tempo 𝑡 = 68 dias 

(27/04/2020). Nas comunidades de Astúrias, Aragon e Galícia o intervalo de dias simulado é menor do 

que 68 porque foram descartados dos seus respectivos arquivos de dados reais os dias iniciais com 

número de casos nulos.  Os dados reais vistos nos gráficos correspondem aos pontos em vermelho. As 

simulações consideraram um tempo final maior do que o tempo final dos dados reais, de forma a se fazer 

uma previsão do que provavelmente acontecerá para tempos futuros. Na Tabela I há informações sobre os 

valores identificados do �̅�0 de cada caso, bem como sobre as variações identificadas para a variável de 

controle 𝑝 (percentual de circulação), com os seus respectivos intervalos de tempo usados nas 

transferências entre os degraus em 𝑝. 

 A Fig. 6 mostra simulações e dados reais para a cidade de Madri. Observam-se flutuações no 

número de casos reais, que podem não ser efeitos de atrasos na divulgação dos dados, concentrando mais 

confirmações em alguns dias do que em outros. É possível encontrar as variações do percentual de 



 

 

circulação que reproduzem fielmente essas flutuações, conforme pode ser visto na Fig.6a. Porém, dar-se-á 

preferência por adotar-se a curva média da simulação vista na Fig. 6b. A preferência por esta curva média 

encontra a sua razão na não confiabilidade plena da aquisição temporal dos dados reais. 

 A Fig. 7 mostra simulações e dados reais para quatro comunidades espanholas. Observa-se que 

as referidas flutuações no número de casos reais estão presentes também nestes casos, assim como foi 

observado na cidade de Madri. Conforme já adiantado anteriormente, foram identificados percentuais de 

circulação que reproduzem o comportamento médio das curvas de dados reais. Constatam-se algumas 

evidências a partir da análise dos resultados para Madri e demais comunidades espanholas: 

i) Os parâmetros �̅�0 de cada caso (Tabela I) são próximos do 𝑅0 original identificado para Hubei, com 

diferenças que chegaram no máximo a 20%; 

ii) As variações identificadas para o percentual de circulação 𝑝 em cada caso permitiram uma boa 

aproximação entre dados reais e simulações, mostrando assim que o modelo proposto é preditivo, desde 

que os parâmetros sejam corretamente identificados; 

iii) Observa-se que as medidas de limitação de circulação adotadas, em todos os casos, conseguiram 

reverter o crescimento da epidemia; 
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Figura 6. Simulações e dados reais para a cidade de Madri. 

 

 A Fig. 8 mostra simulações e dados reais para a cidade de Nova York. Os dados reais começam 

no dia 02/03/2020, quando foi registrado o primeiro caso, encerrando-se no dia 02/05/2020, perfazendo 

um total de 62 dias de dados.  Uma primeira constatação para Nova York foi que o �̅�0 foi 51% maior do 

que o 𝑅0 original de Hubei (ver Tabela I). Este fato pode estar associado a uma maior densidade 

populacional, mas há outros fatores que também contribuíram para que a epidemia tenha se mostrado 

mais agressiva em termos de velocidade de contaminação em Nova York, associados, por exemplo, ao 

fato da cidade receber visitantes de todo o planeta em janelas de entrada a partir dos seus grandes 

aeroportos. Como nos casos anteriores, a partir do último dado experimental (último ponto em vermelho 

nas curvas) tem-se a continuação em simulação, numa tentativa de se prever o comportamento epidêmico 

no futuro próximo. Percebe-se que as medidas de limitação de circulação começaram a ser eficientes para 

reverter o crescimento da contaminação a partir de 𝑡 = 47 dias. Assim como nos casos da Espanha, o 

modelo também reproduziu bem os dados reais para a cidade de Nova York. 

 

 



 

 

 

 

Figure 7. Simulações e dados reais para algumas comunidades espanholas. 

  

 

Figura 8. Simulação e dados reais para a cidade de Nova York. 

 



 

 

Tabela I. Valores dos �̅�0 identificados, percentuais de circulação (1 corresponde a 100%) e seus 

respectivos intervalos de transição (dias inicial e final da transição). 

Cidade/região e �̅�0 Percentual de circulação  Intervalo de transição 

 

Madri 

�̅�0 =1.2𝑅0 

1 a 0.41 20 a 30 

0.41 a 0.043 38 a 40 

0.043 a 0.033 45 a 47 

 

Catalunha 

�̅�0 =1.07𝑅0 

1 a 0.9 32 a 34 

0.9 a 0.06 35 a 36 

0.06 a 0.042 50 a 52 

 

Astúrias 

�̅�0 =1.15𝑅0 

1 a 0.78 15 a 17 

0.78 a 0.065  23 a 25 

0.065 a 0.039 30 a 31 

 

Aragon 

�̅�0 =1.12𝑅0 

1 a 0.9 18 a 20 

0.9 a 0.45 25 a 27 

0.45 a 0.036 29 a 32 

 

Galícia 

�̅�0 =1.2𝑅0 

1 a 0.9 15 a 17 

0.9 a 0.75 20 a 22 

0.75 a 0.058 28 a 30 

0.058 a 0.03 33 a 36 

 

Cidade de Nova York 

�̅�0 =1.51𝑅0 

1 a 0.4 19 a 21 

0.4 a 0.048 25 a 27 

0.048 a 0.034 35 a 37 

0.034 a 0.026 45 a 47 

 

 

4. Simulações com Controle 

 Conforme já informado anteriormente, a variável adotada como controle epidêmico no Brasil e 

em diversas localidades do planeta tem sido o percentual de circulação.  Portanto, o objetivo principal 

dessa seção é mostrar um estudo sobre como o controle a partir do percentual de circulação pode 

interromper a epidemia em uma determinada cidade ou região. As administrações públicas têm o poder de 

modificar essa variável de controle. Assume-se uma cidade hipotética, com 211000 habitantes. 

Considera-se ainda que os parâmetros do modelo são os mesmos identificados para Hubei: 𝑇𝑖𝑛𝑓 =

5.5 dias → 𝛾 = 0.1818;  𝑅0 = 2.25;  𝛽0 = 𝛾𝑅0 = 0.4091. Conforme já explicado anteriormente, esses 

parâmetros iniciais são utilizados pelo algoritmo (5), o qual se encarrega de determinar as variações 

paramétricas em função do percentual de circulação. 

 A Fig. 9 mostra curvas com o número de infectados, em simulações considerando-se diversos 

percentuais de circulação. Percebe-se que as amplitudes nos picos diminuem com o decréscimo do 

percentual de circulação, assim como o tempo dos picos é deslocado para a direita. Este é o efeito que tem 

sido divulgado nas mídias como achatamento da curva de contaminação.  



 

 

 

Figura 9. Simulações para diversos percentuais de circulação. 

 

 A Fig. 10 põe em evidência o fenômeno de aderência, que pode acontecer também no início de 

uma epidemia localizada em uma determinada cidade ou região. É intuitivo supor que esse fenômeno 

ocorra se as três condições a seguir ocorram simultaneamente: 

i) O número de casos 𝐶 = (𝐼 + 𝑅) durante o intervalo ∆𝑡𝑙𝑖𝑚 crescer abaixo de um determinado valor 

𝐶𝑙𝑖𝑚, ou seja, se 
𝐶𝑓−𝐶𝑖

∆𝑡𝑙𝑖𝑚
< 𝐶𝑙𝑖𝑚 , com 𝐶𝑖 e 𝐶𝑓  equivalentes aos números de casos inicial e final do intervalo 

∆𝑡𝑙𝑖𝑚; 

ii) Se 𝑅0(𝑝) =
𝛽(𝑝)

𝛾
< 1.05; 

iii) Se o número de infectados é menor do que um determinado limite: 𝐼 < 𝐼𝑙𝑖𝑚. 

Para a cidade hipotética de 211000 habitantes utilizada nas simulações desta seção, este fenômeno de 

aderência aconteceu para um percentual de circulação menor ou igual a 10%. Os limites adotados foram: 

𝐼𝑙𝑖𝑚 = 5; 𝐶𝑙𝑖𝑚 = 1;  ∆𝑡𝑙𝑖𝑚 = 35 dias. Quando 𝑝 = 0.1, 𝛽(𝑝) = 0.1903 (obtido com o algoritmo (5)), 

conferindo 𝑅0(𝑝) = 1.046, valor que ficou abaixo do limite estipulado de 1.05. Nesta situação, todos os 

três itens que formam os critérios para o modo de aderência foram satisfeitos. A dinâmica é então 

“capturada” em 𝑡 = 35 dias, o número de casos se estabiliza em um valor constante, indicando assim o 

fim da epidemia. Este processo de captura da dinâmica em modo aderência foi programado forçando-se o 

𝑝, que neste exemplo era 0.1, a buscar um valor pequeno (0.02) a partir de uma spline cúbica unindo 

esses dois degraus. O 𝛽(𝑝) é assim forçado a seguir a trajetória de aderência (curva quadrática vista na 

Fig. 5).  Ressalta-se que este modo de aderência aconteceu neste exemplo porque a contaminação 

localizada na cidade estava em seu início e, neste início, o percentual de circulação já estava baixo, em 

10% (𝑝 = 0.1). Isso pode acontecer com algumas cidades pequenas, cujos casos durante os primeiros 35 

ou 40 dias não ultrapassem o valor 10 (por exemplo) e ainda, desde a primeira confirmação o município 

já se encontrava com um percentual de circulação baixo, inferior a 10% (por exemplo).  Acredita-se que 

este fenômeno deve existir na prática, mas é muito difícil estimar os seus parâmetros com grande 

precisão, até porque estes parâmetros devem depender de alguns fatores específicos locais.  



 

 

 

Figura 10. Simulações que ressaltam a ocorrência do fenômeno de aderência. 

 A Fig. 11 mostra a aplicação do controle por limitação de circulação, iniciado em 𝑡 = 25 dias.  

A cidade já estava, desde o início da epidemia, com um percentual de circulação  𝑝 = 0.65, mas esse 

nível de circulação permitida não impediu o crescimento do número de casos. Ressalta-se que muitas 

cidades brasileiras atualmente estão com esse tipo leve de restrição de circulação. Em 𝑡 = 25 dias optou-

se por um controle mais severo da epidemia, forçando-se a que o percentual de circulação passe a ter o 

valor: 𝑝 = 0.015, ou seja, apenas 1.5% da população podendo circular livremente. A análise da Fig. 11 

mostra que este controle foi eficiente, o número de casos se estabiliza próximo ao valor 600 e a curva de 

infectados tende a zero. Comparando-se este resultado com o que ocorreu de fato em Hubei (Fig. 4), 

percebe-se que os formatos das curvas são semelhantes e ainda, o tempo de atenuação foi 

aproximadamente o mesmo. 

 

  

Figura 11. Simulação com a aplicação do controle de circulação em 𝑡 = 25 dias (𝑝 era 0.65 passou a ser 

0.015 durante ∆𝑡 = 5 𝑑𝑖𝑎𝑠). 



 

 

 A Fig. 12 evidencia a chamada segunda onda de contaminação, que pode acontecer caso haja um 

relaxamento da limitação de circulação antes do tempo ideal. Um controle igual ao caso da figura anterior 

foi aplicado em 𝑡 = 25 dias (primeiro pico) e estava atuando de forma eficaz na redução da 

contaminação. Porém, antes do tempo ideal, que neste caso seria em 𝑡 = 65 dias  (40 dias após a 

aplicação do primeiro controle) houve o relaxamento da limitação de circulação em 𝑡 = 55 dias, quando 

𝑝 passou de 0.015 para 0.8 (liberação para que 80% das pessoas voltassem a circular livremente). Esta 

medida, antes do tempo ideal, provocou a volta do crescimento da contaminação, gerando assim a 

segunda onda. Foi necessária então a aplicação de um segundo controle em 𝑡 = 85 dias, o qual atuou de 

forma eficaz, estabilizando o número de casos e levando o número de infectados ao valor zero.  

 

Figura 12. Simulação ressaltando o perigo de se relaxar a limitação de circulação antes do tmeplo ideal: p 

era 0.65; em 𝑡 = 25 passou a 0.015; em 𝑡 = 55 passou 0.8; em 𝑡 = 85 voltou a 0.015. 

 

5. Conclusões 

 O estudo que deu origem ao presente trabalho foi realizado utilizando-se dados reais de diversas 

cidades ou regiões, algumas não descritas aqui em razão da natural limitação de espaço de um artigo. São 

amplamente divulgadas na imprensa brasileira e internacional informações sobre possíveis 

subnotificações de casos nesta pandemia, de forma que os dados reais para estudos devem ser tratados 

com cautela, na tentativa de se escolher os que seriam possivelmente mais confiáveis. Neste contexto, 

Hubei mostrou-se como um exemplo ótimo para estudo, pois há um ciclo completo, incluindo um 

eficiente controle epidêmico. Seguiu-se uma premissa básica norteadora no presente trabalho de 

modelagem: optar por um modelo com a estrutura mais simples possível, diminuindo a quantidade de 

parâmetros de difícil estimação, reduzindo assim erros paramétricos.  Utilizou-se então o modelo SIR, 

que possui a mais simples estrutura dentre os modelos compartimentais. Porém, fizeram-se necessárias 

algumas alterações que o possibilitaram tornar-se mais preditivo e com boa reprodutibilidade com relação 

aos dados reais observados. Verificou-se de imediato, tão logo começaram os primeiros estudos com base 

em dados reais, que a taxa de crescimento era variável ao longo do tempo. Essa variação deve-se, 

principalmente, a mudanças impostas ao percentual de circulação da população. Por exemplo, uma 

diminuição do percentual de circulação acarreta uma diminuição da densidade populacional de expostos 

ao vírus, provocando, consequentemente, uma diminuição no parâmetro taxa de crescimento. Essa foi a 

motivação para a determinação de uma função na forma de um algoritmo, proposta no presente artigo e 

que expressa a taxa de crescimento em função do percentual de circulação. Outra adaptação imposta ao 

modelo SIR tradicional foi a consideração da chamada zona ou região de aderência, fenômeno que deve 

ocorrer na prática caso algumas condições sejam reunidas, sendo a principal delas a verificação de um 

índice de reprodução basal muito próximo de 1. Estas adaptações impostas ao modelo SIR geraram o 

MdSIR, com o qual foram realizadas diversas simulações sobrepostas a dados reais. Os resultados 

mostraram um bom caráter preditivo do MdSIR, permitindo a análise em simulação de diversos cenários, 



 

 

inclusive com controle epidêmico a partir da variável percentual de circulação da população. Verificou-

se, neste trabalho, que nem sempre ampliar a complexidade estrutural de um modelo dinâmico pode 

conduzir a bons desempenhos. Há modelos compartimentais muito mais complexos estruturalmente, 

plenos de conexões entre os seus diversos compartimentos, cujas relações dinâmicas entre estes são 

realizadas usando-se parâmetros de difícil estimação. As inevitáveis incertezas paramétricas podem 

reduzir significativamente o desempenho do modelo quanto à sua reprodutibilidade e ao seu caráter 

preditivo. Portanto, para a epidemia com o novo coronavírus, o presente estudo mostra que promover 

adaptações a um modelo com estrutura mais simples pode produzir bons resultados. Como continuação a 

esta pesquisa, pretende-se investigar o controle epidêmico a partir de técnicas de controle de sistemas não 

lineares. 
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