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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo mensurar o impacto das características climáticas sobre a taxa 

de incidência da COVID-19 nos estados brasileiros devido à natureza exógena destas variáveis. Para 

tanto, trabalhou-se com um painel diário para o período de dez de março a dez de abril, primeira fase da 

pandemia, pois havia poucas políticas de intervenção para conter a disseminação do SARS-CoV2, e 

estimou-se, por GLS, modelos espaciais para controlar a presença de spillover espacial, erros 

autorregressivos de primeira ordem e correlação entre cross-sections. Levando-se em consideração o 

período de incubação do SARS-CoV2 e o tempo para manifestação dos sintomas da COVID-19, 

estimou-se os modelos econométricos a partir das médias móveis de 14, 11 e 7 dias das variáveis 

climáticas. A influência de líderes políticos, através de políticas de distanciamento social como o 

lockdownn e a adesão voluntária da população ao distanciamento social foram fatores que se mostram 

significantes para explicar as taxas de incidência da COVID-19. Fatores econômicos, sociais e espaciais 

também se mostraram controles relevantes na investigação do impacto das características ambientais 

sobre a COVID-19. Os resultados obtidos mostram que os efeitos totais marginais indicam que aumentos 

de 1% na incidência solar, na temperatura média e na umidade relativa do ar reduz as taxas de 

prevalência da COVID-19 em 0.16%, 0.049% e 0.22%, respectivamente, considerando a média móvel 

de 11 dias.   
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ABSTRACT 

The present study aimed to measure the impact of climatic characteristics on the incidence rate of 

COVID-19 in Brazilian states due to the exogenous nature of these variables. To this end, we worked 

with a daily panel for the period from March 10 to April 10, the first phase of the pandemic, as there 

were few intervention policies to contain the spread of SARS-CoV2, and it was estimated, by GLS, 

spatial models to control the presence of spatial spillover, first-order autoregressive errors and 

correlation between cross-sections. Taking into account the SARS-CoV2 incubation period and the time 

for the manifestation of COVID-19 symptoms, the econometric models were estimated from the 14, 11 

and 7-day moving averages of the climatic variables. The influence of political leaders, through policies 

of social distance such as lockdownn and the population's voluntary adherence to social distance were 

factors that are significant to explain the incidence rates of COVID-19. Economic, social and spatial 

factors have also proved to be relevant controls in the investigation of the impact of environmental 

characteristics on COVID-19. The results obtained show that the total marginal effects indicate that 

increases of 1% in the solar incidence, in the average temperature and in the relative humidity of the air 

reduces the prevalence rates of COVID-19 by 0.16%, 0.049% and 0.22%, respectively, considering the 

11-day moving average. 
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1 INTRODUÇÃO  

 No começo do ano de 2020, o mundo conheceu um vírus causador da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) que leva ao desenvolvimento de uma doença chamada 

COVID-19 5 . Em pouco tempo, o número de pessoas portadoras da COVID-19 fez a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) considerar tal doença uma pandemia e passou a sugerir 

medidas a serem adotadas pelos países para combater a propagação do vírus. A pandemia 

causada pelo novo coronavirus fez com que muitos países adotassem algum tipo de medida 

restritiva do ponto de vista do contato social. (WHO, 2020). Pessoas portadoras da COVID-19 

podem ser assintomáticas ou apresentar casos leves ou até mesmo graves.  

Diversos países do mundo têm travado uma luta constante para reduzir os impactos do 

surto da COVID-19 sobre suas economias e sobre a saúde de seus habitantes (BORJAS, 2020; 

BARROT; GRASSI; SAUVAGNAT, 2020), adotando, na maior parte dos casos, as 

recomendações dos órgãos internacionais de saúde. Ainda assim, muitos deles estão 

enfrentando números bastante elevados da doença.  

 Diante da atual crise sanitária, muitos governos estão enfrentando diversas dificuldades, 

não só no campo da saúde, mas também no campo econômico. Desta forma, alguns líderes 

políticos estão pregando um discurso de que as consequências econômicas seriam mais nocivas 

à população do que os danos causados pela infecção do novo coronavirus (GADARIAN et al., 

2020).  

 Ajzenman, Cavalcanti e Da Mata (2020) investigaram o impacto do posicionamento do 

presidente da república do Brasil no índice de distanciamento social nos municípios brasileiros. 

Eles argumentaram que as ações e palavras dos líderes pode influenciar o comportamento das 

pessoas de diversas formas. Os resultados obtidos mostraram que o índice de distanciamento 

social diminuiu em todos os municípios onde os apoiadores de Bolsonaro são maioria logo após 

o discurso do presidente contrário às políticas de distanciamento social recomendada pelos 

órgãos de saúde. Mariane, Gagete-Miranda e Rettl (2020), em estudo também realizado para o 

Brasil, chegaram a conclusões semelhantes. 

As medidas de isolamento social têm se mostrado de suma importância na prevenção à 

COVID-19. Governantes, seguindo recomendação dos órgãos de saúde, têm adotado diversas 

políticas com o objetivo de restringir a circulação e o contato entre pessoas através de medidas, 

como o lockdown, que é a imposição mais rigorosa de isolamento social adotada pelo Estado 

com vistas à desaceleração da propagação do novo coronavirus. Tais medidas podem estar 

associadas aos atuais números referentes à COVID-19 (ALLCOTT et al., 2020; AJZENMAN; 

CAVALCANTI; DA MATA, 2020).   

A magnitude dos impactos econômicos da pandemia da COVID-19 sobre a economia 

depende de diversos fatores como ambientais, sociais, econômicos e de saúde pública 

(SNYDER; PARKS, 2020). Nesse sentido, Noy et. al. (2020) buscaram mensurar os impactos 

da COVID-19 sobre a economia. Para isso, calcularam quatro medidas: perigo, exposição, 

vulnerabilidade e resiliência de uma economia a choques exógenos.  Além dessas medidas, 

diferenças espaciais podem deixar uma economia mais ou menos susceptível a choques 

exógenos. Os resultados mostraram que os riscos econômicos causados pela COVID-19 são 

maiores nos países africanos, seguidos do subcontinente indiano, do Golfo Pérsico e sudeste da 

Ásia.  

Condições climáticas têm sido levadas em consideração na hora de determinar os fatores 

que influenciam a disseminação da COVID-19. Wang et al. (2020) investigaram a relação entre 

a COVID-19 e as condições climáticas de 100 cidades chinesas onde registrou-se mais de 40 
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casos confirmados da doença. No entanto, esses autores utilizaram os dados compreendidos 

entre 21 e 23 de janeiro de 2020 que foi o período antes da intervenção dos governos locais, 

pois a partir de 24 de janeiro, as grandes cidades chinesas construíram hospitais destinados ao 

combate do novo coronavirus. O resultado mostrou que lugares com temperaturas mais 

elevadas e maior humidade relativa do ar têm menos disseminação da COVID-19. Nesta mesma 

linha, Paez et. al., (2020), aplicando o modelo SUR espacial, para dados da Espanha, 

encontraram que altas temperaturas reduz tanto o número de casos como o número de mortes 

pela doença. 

A exposição ao sol é considerada uma das melhores formas de se absorver vitamina D 

pelo organismo humano. A luz solar faz aumentar os níveis de vitamina D no corpo (LIPS; 

SCHOOR; JONGH, 2014) e se revelou um importante aliado no combate a diversas patologias 

(BROT et al., 2001).  Estudos mostraram que níveis mais elevados dessa vitamina pode 

contribuir para uma melhora do sistema imunológico (CANTORNA, 2010; LEI et al., 2017).  

Grant et al. (2020) mostrou que a suplementação com vitamina D pode ser uma 

importante aliada no combate a infecções do trato respiratório causadas pelo vírus influenza e 

pelo novo coronavirus, pois este nutriente pode diminuir a replicação dos vírus que podem 

causar danos ao revestimento dos pulmões e levar ao quadro de pneumonia. Além disso, esses 

autores mostraram que a taxa de fatalidade da COVID-19 aumenta quando há comorbidades 

pré-existentes na população.  

Em análise semelhante a anterior, Alipio (2020) verificou como os níveis de vitamina 

D presentes nos corpos de pessoas portadoras da COVID-19 podem afetar os efeitos do vírus 

causador da doença no corpo. Os resultados mostraram que aumento dos níveis de vitamina D 

nas pessoas infectadas pela COVID-19 melhora seus estados clínicos tanto nos casos leves 

quanto nos casos mais graves.    

Raharusuna et al. (2020) investigou a relação dos níveis de vitamina D com as taxas de 

mortalidade pela COVID-19, controlando por características individuais de cada paciente como 

idade, sexo, e doenças pré-existentes. Os resultados mostraram que pessoas com deficiência de 

vitamina D têm maiores chances de morrer caso venham a contrair a COVID-19 e quando 

compararam as chances de morte entre grupos com deficiência de vitamina D e grupo com 

níveis normais de vitamina D, verificaram que a chance de morte do primeiro grupo era 10,12 

vezes maior em relação ao segundo grupo. 

Além da exposição ao sol, outros fatores climáticos podem influenciar na discriminação 

da doença. Jaakkola et al. (2014) revelaram que uma diminuição da temperatura e da umidade 

absoluta precedem o aparecimento dos sintomas do vírus da gripe A e B em 3 dias nos locais 

onde a temperatura é baixa. Chan et al. (2011) já tinham demonstrado que a capacidade do vírus 

de permanecer ativo se perde quando as temperaturas estão acima de 38 °C e a umidade relativa 

é superior a 95%, sugerindo que a melhor estabilidade e transmissão do vírus SRAS-CoV2 está 

a baixa temperatura e ambiente de baixa umidade (CHAN et al., 2011). Estes parâmetros 

poderiam explicar melhor a rápida transmissão do SRAS-CoV2 em áreas subtropicais, como 

Hong Kong, em comparação com alguns países em áreas tropicais, como a Malásia e a 

Tailândia, com temperaturas mais elevadas e ambiente de elevada umidade relativa. 

Um outro fator relevante na disseminação da COVID-19 é o grau de conexão que uma 

localidade tem com outras, levando a um efeito de transbordamento do vírus causador da 

COVID-19 entre as regiões (GULIYEV, 2020). Nesse caso, a proximidade geográfica pode ser 

um fator determinante para explicar a dinâmica da disseminação do novo coronavirus e sua não 

inclusão nos modelos estatísticos implicará viés de variável omitida espacial e tornará as 

estimações enviesadas e inconsistentes (LESAGE; PACE, 2009; ANSELIN, 2003). Além 

disso, a conexão entre lugares pode não estar apenas delimitada por fronteiras geográficas em 

comum, pois com o uso do avião, a locomoção entre países pode levar apenas alguns minutos 



ou horas, e isso fez com que a COVID-19 tomasse uma proporção global em pouco tempo 

(SNYDER; PARKS, 2020).   

Esta artigo teve como objetivo mensurar o impacto das características climáticas sobre 

a taxa de incidência da COVID-19. Para isso, utilizou dados diários da taxa de disseminação da 

COVID-19 nos estados brasileiros no período de 10 de março a 10 de abril de 2020, quando a 

doença se encontrava em sua primeira fase, pois havia poucas políticas de intervenção para 

contenção do contágio do novo coronavirus (WANG et al. (2020). Isto permitiu uma 

mensuração mais acurada do impacto das condições climáticas, que ocorrem de forma exógena 

entre os estados, e de suas defasagens espaciais, sobre as taxas da COVID-19. 

As variáveis climáticas utilizadas foram o número de horas de luz solar (brilho do sol 

sem intervenção de nuvens), a temperatura média e a umidade relativa do ar. Para estas 

variáveis, foram calculadas as médias móveis defasadas dos 7, 11 e 14 dias antecedentes ao dia 

do diagnóstico da infecção pelo SRAS-CoV2, pois, em consonância com Lauer et al. (2020), o 

período para aparição dos sintomas da COVID-19 é de 2,6 a 12,5 dias com intervalos de 

confiança (IC) de 2,1 a 3,7 e 8,2 a 17,7 para os limites inferiores e superiores do IC, 

respectivamente, em 95% dos casos confirmados da doença. Ainda segundo este autor, o 

período médio de incubação da COVID-19 é de 5,7 dias (com um intervalo de confiança entre 

4,9 a 7,8 dias). Paez et al. (2020) destacam que o tempo médio de incubação do SRAS-CoV2 é 

de 5 dias e que este valor é o mesmo para outros coronavirus humanos como SARS, o MERS 

e o coronavirus humano não SARS. Além das variáveis climáticas citadas, foram utilizados 

como controles variáveis socioeconômicas, variáveis de distanciamento social, como lockdown 

e índice de isolamento social, e variáveis do perfil das condições de saúde da população dos 

estados do Brasil (D’ADAMO; YOSHIKAWA; OUSLANDER, 2020; YING-YING et al., 2020) 

Assim, esta pesquisa utilizou modelos espaciais para dados em painel, devido à presença 

de correlação espacial nos dados, e utilizou o método de estimação Generalized Least Square 

para controlar a presença de correlação serial dos termos de erro e correlação entre as cross-

sections. Os resultados obtidos mostraram que as taxas de incidência da COVID-19 sofrem 

impacto das variáveis climáticas e de suas defasagens espaciais. As variáveis climáticas se 

mostraram importantes preditoras da disseminação da COVID-19, indicando que estados mais 

quentes, com maior humidade relativa do ar e com maior tempo de insolação, sofrem impactos 

negativos destas variáveis, reduzindo as taxas da COVID-19. Além disso, a imposição de 

restrições de convívio social por parte dos governos estaduais, através de decretos e a adesão 

ao isolamento social pela população se mostraram negativamente relacionados com as taxas de 

prevalência da COVID-19 no período analisado.  

Esta pesquisa está dividida em mais 3 seções além desta introdução. Na seção 2, têm-se 

a estratégia empírica e a apresentação dos dados utilizados no presente trabalho. Na seção 3, 

analisou-se os resultados e fez-se uma discussão dos principais achados. Por fim, na seção 4, 

tem-se a conclusão.  

 

2 ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

2.1 Dados 

Na presente pesquisa, utilizou-se um banco de dados único com informações do 

Ministério da saúde sobre os casos confirmados, e os que resultaram em morte pela COVID-19 

do dia 10 março a 10 de abril de 2020 nas unidades federativas do Brasil que são compostas de 

26 estados e um Distrito Federal. Consta ainda no referido banco, informações do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) sobre as características meteorológicas dos estados 



brasileiros e o Índice de Isolamento Social desenvolvido pela Inloco6.  Consta ainda no referido 

banco de dados a quantidades de pessoas que entraram nos estados do Brasil através de voos 

internacionais, oriunda da Agência Nacional de Aviação (ANAC). Utilizou-se também os dados 

do DATASUS do Ministério da Saúde sobre as internações por comorbidades no ano de 2019, 

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes aos resultados das eleições presidenciais do 

Brasil nos estados brasileiros no ano de 2018 e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) referente as características socioeconômicas dos estados brasileiros.  

Tabela 1. Descrição das variáveis.   

VARIÁVEL DEFINIÇÃO DA VARIÁVEL 

Txcases Taxa de prevalência da COVID-19 por 100 mil habitantes no estado i no dia t. 

Controles do Cenário Político 

lockdown  Dummy que assume valor igual a 1 se o estado i decretou lockdown no dia t. 

Preswin 

Dummy que assume valor igual a 1 se Bolsonaro conquistou pelo menos 50% dos 

votos válidos nas eleições de segundo turno no estado i no ano de 2018.  

Controles Socioeconômicos 

Analf Proporção de pessoas analfabetas em % (em relação à população total) no estado i.  

Pop Número de habitantes no estado i. 

Older Proporção de pessoas idosas em % (em relação à população total) no estado i. 

Income Logaritmo neperiano da renda per capita no estado i.  

Lifeexp Expectativa de vida ao nascer em anos do estado i no ano de 2019. 

Txvooint 

Número de pessoas por 100 mil habitantes entrantes no estado i no mês referente 

ao dia t vindas de países estrangeiro por modal aéreo. 

Sii Índice de Isolamento Social em % no estado i no dia t. 

Controles Climáticos 

Sun 

Número de horas de brilho do sol sem interferência de nuvens e que as pessoas 

podem efetivamente se expor no estado i no dia t. 

Tmean Temperatura média em ºC no estado i no dia t. 

Humi Umidade relativa do ar em % no estado i no dia t. 

Controles do Perfil de Saúde 

Txresp 

Proporção de pessoas diagnosticadas com problemas respiratórios em % (em 

relação à população total) no estado i no ano de 2019. 

Txcora 

Proporção de pessoas diagnosticadas com problemas de coração em % (em relação 

a população total) no estado i no ano de 2019. 

Txhiper 

Proporção de pessoas diagnosticadas internadas com hipertensão em % (em relação 

à população total) no estado i no ano de 2019. 
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Nota: [i] o número total de estados já conta com o Distrito Federal. 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Na Figura 1, é apresentada a distribuição espacial das taxas relacionadas à COVID-19 

nos estados do Brasil no período de 10 de março a dez de abril. Nela, é possível verificar que a 

pandemia da COVID-19 começou nos estados do sudeste, sul e parte do nordeste e se espalhou 

para as demais regiões do país nos dias subsequentes devido à insuficiência de políticas para 

contenção do SARS-CoV2 ainda na sua fase inicial. 
 

Figura 1- Distribuição espacial das taxas diárias de prevalência da COVID-19 no período de 10 março a 10 abril 

de 2020 nos estados brasileiros. 

 

  

 

  

Fonte: Elaborado pelos autores.  
 

Na Figura 2, tem-se a distribuição espacial das variáveis climáticas que são as principais 

variáveis explicativas de interesse do presente estudo, dado a forma randomizada com que estas 

ocorrem. Aqui, observa-se que houve uma maior incidência de luz solar nos estados da Região 

Nordeste e Centro-Oeste no período analisado. Já os estados mais húmidos estão localizados 



na Região Norte e Nordeste do país. No período analisado, a temperatura média foi maior nos 

estados da Região Norte e Nordeste. 
 

Figura 2- Distribuição espacial dos valores diários das variáveis climáticas no período de 10 março a 10 abril de 

2020 nos estados brasileiros. 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
 

Na Figura 3, são apresentadas as taxas de prevalência da COVID-19 nos estados 

brasileiros de dez de março a dez de abril. Cada linha dessa figura representa o comportamento 

das taxas para cada estado da federação. Todos os estados e regiões apresentaram um 

comportamento exponencial no crescimento da taxa de disseminação do novo coronavirus, com 

destaque para os estado das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste que tiveram um 

crescimento mais acentuado das taxas referentes à COVID-19 vis-à-vis as demais regiões. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 3-  Evolução das taxas diárias de prevalência da COVID-19 de 10 de março a 10 de abril de 2020 nos 

estados e regiões do Brasil.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
 

Na Figura 4, é mostrada a dispersão da incidência diária da COVID-19 dentro de cada 

estado e entre estados, o mesmo ocorrendo para as regiões do país. Alguns estados do Nordeste 

como o estado da Paraíba (PB), Alagoas (AL), Piauí (PI), Tocantins (TO) e Sergipe (SE), 

apresentaram menores taxas de disseminação da COVID-19 entre os estados e menor 

variabilidade dentro do período analisado.  

 
Figura 4-  Distribuição das taxas diárias de prevalência da COVID-19 de 10 de março a 10 de abril de 2020 nos 

estados e regiões do Brasil. 



 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Já o estado do Amazonas (AM), na Região Norte, apresentou uma maior variabilidade 

da taxa de prevalência da COVID-19 e dentro do estado uma das maiores taxas entre estados. 

Os estados do Sudeste, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Espírito Santo (ES) e Minas Gerais 

(MG) apresentaram valores elevados das taxas da COVID-19, porém seus valores foram 

aproximadamente constantes durante os dias 10 de março a 10 de abril. 

Ainda na Figura 4, vê-se (à direita da figura) que as Regiões Centro-Oeste e Norte 

tiveram grande variação na taxa de disseminação da COVID-19, sendo seguidos pela Região 

Nordeste. Já as Regiões Sul (S) e Sudeste (SE) tiveram taxas mais constantes ao longo do 

tempo. 

2.2 Estatística Descritiva. 

 Na Tabela 2, são apresentadas as variáveis utilizadas no exercício econométrico 

proposto a seguir. A quantidade média de incidência de luz solar nos estados do Brasil é de 5.75 

horas. A temperatura média e umidade relativa do ar são de 26.67º C e 77%, respectivamente. 

Já a quantidade de estados que utilizaram alguma política de restrição da circulação de pessoas 

foi em média 69.6%, enquanto a adesão ao isolamento social por parte da população foi, em 

média, da ordem de 44.8%      

      Tabela 2. Estatísticas descritivas das variáveis.   

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES N mean Sd min max 

      

Sunh 864 5.759 3.132 0 11.20 

Tmean 864 26.67 2.801 12.25 31.55 

Humi 864 77.00 8.553 56 97 

Lifeexp 864 74.71 2.504 70.90 79.40 

Pop 864 7,783000 9,084000 605,761 45920000 

Older 864 7.563 2.495 0.500 12.50 

Income 864 1,238 468.0 635 2,685 

Lockdown 864 0.696 0.460 0 1 



Govwin 864 0.593 0.492 0 1 

Analf 864 0.254 0.0613 0.120 0.360 

Sii 864 44.88 9.227 25.70 72.80 

Txcases 864 1.799 3.096 0 23.67 

Airint 864 210.5 390.0 0 1,514 

Txheart 864 2.367 1.030 0.918 4.554 

Txhiper 864 0.603 0.558 0.0501 2.344 

Txresp 864 46.65 12.04 25.50 69.56 

      

Fonte: Elaborado pelos autores.  

2.3 Modelos para Dados em Painel e a sua Versão para Dados Espaciais.  

As estimações da associação entre as taxas da COVID-19 e as variáveis climáticas, 

socioeconômicas, do perfil das condições de saúde e suas interações espaciais nos estados 

brasileiros foram realizadas para um período de 32 dias através da estimação Generalized Least 

Squares (GLS), uma vez que se trata de um painel longo, com período de tempo maior que 

número de observações, o que pode gerar correlação serial de primeira ordem dos termos erro. 

Este processo de estimação ainda permite que os erros sejam heteroscedásticos e permite 

controlar a existência de correlação contemporânea, isto é, correlação entre as cross-section, o 

que implica 𝐸(𝜇𝑖𝑡, 𝜇𝑗𝑡) = 𝜎𝑖𝑗  (GREENE, 2012; CAMERON; TRIVEDI, 2009; HOECHLE, 

2007; WOOLDRIDGE, 2002). O modelo para dados em painel é dado em (1).  

𝑦𝑖𝑡 = 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑖𝑡𝛽 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛾 + 𝑎𝑖 +  𝜇𝑖𝑡(1) 

onde 𝑦𝑖𝑡  é a taxa de prevalência da COVID-19, no estado i no dia t. 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑖𝑡  é o vetor de 

variáveis climáticas tais como a quantidade efetiva de luz do sol sem interferência de nuvens, 

a temperatura média e a umidade relativa do ar no estado i no dia t. 𝑥𝑖𝑡
′  é o vetor das demais 

covariáveis utilizadas como controles. 𝑎𝑖 é o conjunto de variáveis não observadas invariante 

no tempo e 𝜇𝑖𝑡é o termo de erro aleatório.  

Considerando a existência de efeitos autorregressivos de primeira ordem, tem-se que o termo 

de erro em (1) fica sendo representado por  

𝜇𝑖𝑡 = 𝜆𝜇𝑖,𝑡−1 + 휀𝑖𝑡      (2) 

Diante do exposto, o estimador de GLS será dado por  

�̂�𝐺𝐿𝑆 = (𝑋′Ω̂𝑋)−1𝑋′Ω̂−1𝑦     (3) 

𝑉𝑎𝑟(̂�̂�𝐺𝐿𝑆) = (𝑋′Ω̂−1𝑋)−1     (4) 

onde a matriz Ω pode ser escrita como  

Ω = Σ𝑚𝑥𝑚⨂𝐼𝑇𝑥𝑇      (5) 

e Ω̂ pode ser obtido substituindo Σ̂ por Σ em (5) através do seguinte cálculo: 

Σ̂𝑖,𝑗 =
�̂�𝑖′�̂�𝑗

𝑇
       (6) 

Com vistas a uma melhor especificação do modelo econométrico e para resolver 

possíveis problemas de variável omitida espacial, fez-se uso de modelos espaciais com o 

objetivo de capturar a influência dos espaço nas estimações dos parâmetros propostos. Assim, 

para mensurar o efeito spillover das taxas de COVID-19, usou-se o Spatial Autorregresive 

Model (SAR) que mensura o efeito transbordamento das taxas da COVID-19 para além das 

fronteiras dos estados.  

 𝑦𝑖𝑡 = 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑖𝑡𝛽 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛾 +  𝜌𝑊𝑌𝑡 + 𝑎𝑖 +  𝜇𝑖𝑡            (7) 

onde 𝑊𝑦𝑖𝑡 é taxa de prevalência (e de morte) da COVID-19 dos estados vizinhos ao estado i 

no dia t e 𝑊  é a matriz de ponderação espacial que captura a interação entre regiões com 

fronteiras em comum. 



O efeito do espaço nas estimações econométricas pode ser capturado a partir das 

defasagens espaciais das variáveis independentes do modelo de regressão. Neste caso, o efeito 

spillover deve ser controlado a partir das covariáveis com o modelo Spatially-lagged X Model 

(SLX).  

𝑦𝑖𝑡 = 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑖𝑡𝛽 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛾 + 𝑊𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑖𝑡𝛹 + 𝑊𝑋𝑡𝛿 + 𝑎𝑖 +  𝜇𝑖𝑡   (8) 

Para controlar o efeito spillover da taxa de COVID-19, e das covariáveis. O modelo de 

regressão utilizado será o Spatial Durbin Model (SDM), uma vez que esse modelo possibilita 

incorporar diversas características do comportamento das variáveis através do espaço na 

modelagem econométrica (ELHORST, 2010, 2011; GULIYEV, 2020).   

𝑦𝑖𝑡 = 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑖𝑡𝛽 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛾 +  𝜌𝑊𝑌𝑡 + 𝑊𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑖𝑡𝛹 + 𝑊𝑋𝑡𝛿 + 𝑎𝑖 +  𝜇𝑖𝑡 (9) 

 

3. RESULTADOS   

Para determinar o método de estimação dos modelos propostos, foram feitos 

preliminarmente alguns testes estatísticos. O primeiro deles foi o teste dos Multiplicadores de 

Lagrange de Breusch e Pagan para determinar se, devido à estrutura dos dados, seria melhor 

utilizar o métodos dos Mínimos Quadrados Ordinários ou métodos para dados longitudinais. O 

resultado obtido rejeitou a hipótese nula ao nível de 0.1%, indicando que a estimação por MQO 

não produz estimativas mais consistentes.  

Outro teste realizado foi o teste de Woodrigde para existência de correlação serial de 

ordem 1 no termo de erro da regressão, uma vez que os dados utilizados nesta pesquisa são 

considerados painéis longos, com período de tempo maior que o número de observações (T>N). 

Aqui, rejeitou-se a hipótese nula de não existência de correlação serial ao nível de 0.1%.  

Também realizou-se o teste de Pesaran para detecção de correlação contemporânea 

(correlação entre as cross-sections) que pode implicar erros heteroscedásticos.  Neste teste, a 

hipótese de que não existe correlação entre as cross-sections foi rejeitada ao nível de 0.1%. 

Neste caso, a estimação do modelo deve ser feita por Generalized Least Square (GLS).  

Para constatar a presença de correlação espacial nos dados, foi realizado o teste I de 

Moran, sob a hipótese nula de não existência de correlação espacial nos dados. Esta hipótese 

foi rejeitada também ao nível de significância de 0.1%, indicando que as características 

espaciais dos estados brasileiros podem determinar a taxa de contágio da COVID-19 e devem 

ser incluídas no modelo de regressão para evitar problema de viés de variável omitida espacial.  

Na Tabela 2, tem-se os resultados dos exercícios econométricos propostos a partir da 

estimação dos modelos espaciais para dados em painel. Para testar as hipóteses levantadas sobre 

os fatores que afetam a disseminação da COVID-19, estimou na coluna (1) o modelo de 

regressão dado na equação (1). Nas colunas (2), (3) e (4), incluiu-se as características espaciais 

e estimou-se os modelos SAR, onde controlou-se o efeito do spillover espacial da variável 

dependente, SLX, onde utilizou-se o lag espacial das variáveis independentes como controles, 

e SDM, onde controlou-se os efeitos dos lags espaciais das variáveis dependente e 

independentes, respectivamente. 

Os resultados obtidos em todos os modelos mostram uma correlação negativa entre a 

média móvel de 14 dias da luz solar (sun14m) e a taxa de prevalência da COVID-19, indicando 

que estados com maior incidência de luz solar têm menores taxas de disseminação do SARS-

CoV2. Este mesmo resultado é encontrado para as médias móveis de 11 e 7 dias da incidência 

de luz solar (sun11m) e (sun07m). Todos os resultados foram significantes do ponto de vista 

estatístico ao nível de 0.1% (p-value<0.001) 

Também foi encontrado em todos os modelos propostos um efeito negativo entre as 

médias móveis de 14, 11 e 7 dias da temperatura média (tmean14m, tmean11m e tmean07m), 

sobre as taxas de incidência da COVID-19, indicando que estados com maior nível de 



temperatura, têm menores taxas de disseminação do SARS-CoV2. Aqui, os resultados também 

foram estatisticamente significantes ao nível de 0.1% (p-value<0.001). 

Já as médias móveis de 11 e 7 dias da umidade relativa do ar (hum11m e hum07m) se 

mostraram negativas e estatisticamente significativa (p-value<0.001) apenas nos modelos SLX 

e SDM (colunas (3) e (4)), indicando que ao se controlar os efeitos das características 

socioeconômicas, espaciais, os estados com maior umidade relativa do ar, experimentam 

diminuição nas taxas relacionas a COVID-19. Porém estes resultados não foram observados na 

com a média móvel de 14 dias da umidade relativa. 

Em todos os modelos propostos, a adoção de medidas isolamento social compulsório 

(lockdown) se mostrou negativo e significante estatisticamente (p-value<0.001) para explicar 

as taxas de prevalência da COVID-19, indicando que estados que adotaram medidas de 

lockdown tendem a ter uma diminuição nos casos de COVID-19 no seu território. Os mesmo 

resultado ocorre com as médias móveis do índice de isolamento social (sii), indicando que 

estados onde a população mais aderem a medidas de distanciamento social, tendem a ter 

menores taxas de prevalência da COVID-19. 

Tabela 3. Estimação dos modelos para dados em painel e suas versões espaciais para as taxas diárias de prevalência 

da COVID-19 nos estados brasileiros de dez de março a dez de abril de 2020. 

 Variável Dependente: txcases 

 (1) (2) (3) (4) 

Variáveis 

Independentes 

GLS SAR SLX SDM 

Média Móvel  14 dias 

sun14m -0.0831*** -0.0841*** -0.0917*** -0.101*** 

 (-15.70) (-15.85) (-17.33) (-24.24) 

humi14m 0.0253*** 0.0250*** 0.00186 0.00194 

 (14.56) (14.56) (0.96) (1.42) 

tmean14m -0.129*** -0.132*** -0.0196* -0.0255*** 

 (-18.53) (-18.93) (-2.54) (-3.85) 

lockdown -0.0496*** -0.0501*** -0.0548*** -0.0563*** 

 (-7.13) (-7.28) (-11.73) (-18.25) 

sii14m -0.0884*** -0.0900*** -0.00582 -0.00941** 

 (-32.54) (-32.57) (-1.56) (-3.26) 

Wtxcases  -0.0177**  -0.0277*** 

  (-2.89)  (-9.25) 

Média Móvel  11 dias 

sun11m -0.0624*** -0.0598*** -0.0550*** -0.0522*** 

 (-20.18) (-18.15) (-16.48) (-14.05) 

humi11m 0.00259* 0.00278* -0.00625*** -0.00546*** 

 (2.09) (2.23) (-5.07) (-3.88) 

tmean11m -0.102*** -0.100*** -0.0357*** -0.0446*** 

 (-16.53) (-16.06) (-7.63) (-8.29) 

lockdown -0.0611*** -0.0608*** -0.0680*** -0.0633*** 

 (-11.59) (-11.48) (-15.99) (-12.77) 

sii11m -0.0402*** -0.0398*** -0.00391 -0.0111*** 

 (-20.66) (-20.46) (-1.58) (-3.87) 

Wtxcases  0.0171***  0.0160** 

  (4.32)  (2.72) 

Média Móvel  07 dias 

Sun07m -0.0226*** -0.0210*** -0.0171*** -0.0169*** 

 (-15.10) (-14.09) (-8.92) (-10.27) 

humi07m 0.000456 0.00118 -0.00491*** -0.00397*** 

 (0.68) (1.77) (-6.42) (-5.42) 



tmean07m -0.0462*** -0.0439*** -0.00528 -0.00483 

 (-18.20) (-17.43) (-1.34) (-1.30) 

lockdown -0.0758*** -0.0741*** -0.0413*** -0.0439*** 

 (-15.97) (-16.21) (-10.74) (-13.47) 

sii07m -0.0275*** -0.0258*** 0.00412** 0.00200 

 (-21.49) (-21.65) (2.69) (1.31) 

Wtxcases  0.0430***  0.0664*** 

  (15.32)  (15.63) 

Controles 

Socioeconômicos 

Sim Sim Sim Sim 

Controles do Perfil 

da Saúde 

Sim Sim Sim Sim 

Outros Controles 

Espaciais 

Não Não Sim Sim 

Efeito Fixo Região Não Não  Não  Sim 

N 864 864 864 864 

 M.M 14 dias M.M 11 dias M.M. 07 dias  

Lagrangea 121.62*** 93.23*** 78.97***  

Wooldridgeb 598.32*** 589.51*** 599.19***  

Pesaranc 38.80*** 45.65*** 48.04***  

Morand 0.245*** 0.327*** 0.377***  
Nota: [i] o número total de estados já conta com o Distrito Federal. [a] Teste de Lagrange de Breusch-Pagan, onde a hipótese nula é 

que OLS produz estimadores mais consistentes. [b] Teste de Woodridge, onde a hipótese nula é a não existência de correlação serial 

dos termos de erro. [c] Teste de Pesaran, onde a hipótese nula é a não existência de correlação entre as cross-sections. [d] Índice de 

Moran, onde a hipótese nula e de não existência de correlação espacial nos dados. [ii] Estatística t entre parênteses; [iii]  *, **, *** indica 

significativos estatisticamente aos níveis 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 Em modelos espaciais, as covariáveis utilizadas afetam diretamente a variável 

dependente em determinada unidade de observação i e afetam, indiretamente, a variável 

dependente de todas as unidades de observação contíguas à unidade i e a soma desses efeitos 

resultam no efeito total (LESAGE; PACE, 2009). Os resultados dos efeitos marginais diretos, 

indiretos e totais encontram-se na Tabela 3 abaixo.  

Na Tabela 4, são apresentados os resultados dos efeitos marginais diretos, indiretos e 

totais das médias móveis das covariáveis do modelo SDM para as taxas de prevalência da 

COVID-19. A análise dos efeitos marginais sugerem que elevando em 1% as horas no qual o 

Estado foi exposto ao sol gera, em média, uma redução no efeito total das taxas de casos 

confirmados da COVID-19 da ordem de 0.16%, considerando a média móvel de 11 dias e 

0.07%, considerando a média móvel de 7 dias, ou seja, elevando a exposição à luz solar em 

uma hora (o que corresponde a um aumento de 20% na média brasileira de insolação), a redução 

no número médio de casos por 100 mil habitantes é de 5,58%, 8.93% e 3,9%. Este resultado 

corresponde a soma dos efeitos diretos e indiretos, e se deve ao fato de que em locais onde a 

presença de luz solar é mais elevada, espera-se que a população tenha maiores níveis de 

vitamina D e, por conseguinte, esteja mais protegida de viroses que geram problemas 

respiratórios (GRANT et al., 2020). Desta forma, a disseminação da doença ocorre mais 

lentamente quando comparada a estados onde a incidência de luz solar é menor.    

Ainda na Tabela 4, os efeitos marginais totais das médias móveis da umidade relativa 

do ar indicam que um aumento de 1% na umidade relativa do ar leva a uma redução da taxa de 

prevalência da COVID-19 da ordem de 0.049%, para média móvel de 11 dias, e 0.027% para 

média móvel de 7 dias, indicando que estados com maior umidade relativa têm menores índices 

de referentes à disseminação da COVID-19. 

Os resultados dos efeitos marginais totais da temperatura média nos estados brasileiros 

mostram que aumentos de 1% na média móvel de 14, 11 e 7 dias reduzem as taxas de incidência 



da COVID-19 em 0.32%, 0.22% e 0.06%, respectivamente, indicando maiores níveis de 

temperatura média, reduzem as taxas da COVID-19 nos estados brasileiros.  

Os efeitos marginais totais da política de lockdown indicam que estados que adotaram 

tal política tiveram uma redução de 1.2%, considerando o modelo SDM M.M 14 dias, 1.5%, 

considerando o modelo SDM M.M 11 dias, e 0.95%, considerando o modelo SDM M.M 07 

dias.  

O efeito marginal total do índice de isolamento social indica que um aumento de 1% do 

referido índice implica redução de 0.07% na taxa de incidência da COVID-19 nos estados 

brasileiros, considerando o modelo SDM M.M. 14 dias. 
 

Tabela 4. Efeitos marginais diretos, indiretos e totais das variáveis de interesse do Modelo SDM sobre as taxas 

diárias de prevalência da COVID-19 nos estados brasileiros. 

 Efeitos 

Diretos 

Efeitos 

Indiretos 

Efeitos 

Totais 

 M.M. 14 dias 

sun14m -0.101*** -0.00243 -0.10343 

hum14m 0.00194 0.00949** 0.01143 

tmean14m -0.0255*** -0.295*** -0.3205*** 

Lockdown -0.0563*** -0.972*** -1.0283*** 

sii14m -0.00941** -0.0644*** -0.07381*** 

 M.M. 11 dias 

sun11m -0.0522*** -0.116*** -0.1682*** 

hum11m -0.00546*** -0.0441*** -0.04956*** 

tmean11m -0.0446*** -0.182*** -0.2266*** 

Lockdown -0.0633*** -1.443*** -1.5063*** 

sii11m -0.0111*** -0.00664 -0.01774 

 M.M. 07 dias 

Sun07m -0.0169*** -0.0619*** -0.0788*** 

hum07m -0.00397*** -0.0235*** -0.02747*** 

tmean07m -0.00483 -0.0650*** -0.06983*** 

Lockdown -0.0439*** -0.915*** -0.9589*** 

sii07m 0.00200 -0.0142*** -0.0122 
Nota: [i] o número total de estados já conta com o Distrito Federal. [ii]  *, **, *** indica significativos estatisticamente aos níveis 5%, 

1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 3.1 Discussão 

A investigação sobre a influência dos fatores climáticos sobre os casos da COVID-19 

nos estados brasileiros obteve resultados que corroboram com os achados mais recentes da 

literatura. Foram utilizadas médias móveis de 14, 11 e 7 dias das variáveis climáticas com o 

objetivo de melhor capturar os efeitos dessas variáveis sobre as taxas correntes de incidência 

da COVID-19, uma vez que existe um período de incubação do SARS-CoV2 e de manifestação 

dos sintomas da COVID-19 (LAUER, 2020; PAEZ et al., 2020). 

As condições climáticas dos estados se mostraram uma fonte exógena importante para 

explicar as taxas de incidência da COVID-19, com destaque para a quantidade de horas efetivas 

que o sol brilha, isto é, sem interferência de nuvens (WANG et al., 2020). As horas efetivas de 

brilho do sol permitem que as pessoas, ao se expor ao sol, melhoram os níveis de vitamina D 

no organismo (LIPS; SCHOOR; JONGH, 2014). Esta é uma forma eficaz de melhorar o sistema 

imunológico e combater diversos tipos de patologias (CANTORNA, 2010; LEI et al., 2017; 

BROT et al., 2001).  



Diversas pesquisas têm associado maiores níveis de vitamina D no organismo ao 

combate à infecções do trato respiratório dentre as quais destacam-se o vírus influenza e o novo 

coronavirus (GRANT et al., 2020). A ação desse nutriente no organismo faz, dentre outras 

coisas, diminuir a replicação dos vírus no corpo humano e, com isso, diminui os danos causados 

a órgãos como os pulmões. 

A incidência de luz solar é a fonte mais utilizada pela pessoas, voluntária ou 

involuntariamente, para absorção de vitamina D, e os resultados obtidos mostraram que um 

aumento da exposição ao sol tem impacto negativo sobre as taxas de prevalência da COVID-

19. Resultado contrário ao encontrado em Paez et al. (2020) que encontrou efeito positivo da 

incidência de luz solar sobre as taxas de prevalência da COVID-19 e atribuiu tal efeito a 

interferências de outros fatores como possíveis decretos de lockdown que diminuiu a circulação 

de pessoas e suas exposições ao sol. Nesta pesquisa, foram utilizadas diferentes média móveis 

das variáveis climáticas para que fossem capturados os efeitos da exposição pretérita ao período 

do contágio da COVID-19. Os resultados mostraram que quanto menor o tempo médio de 

exposição à luz solar, menor seu impacto sobre as taxas da COVID-19 e seu impacto redutor 

sobre a COVID-19 foi verificado em todos os modelos testados. A umidade relativa do ar e 

temperatura média também fazem parte do rol de variáveis que têm influência sobre as taxas 

da COVID-19, indicado que lugares mais úmidos têm menor prevalência da COVID-19 

(WANG et al., 2020), porém o impacto desta variável se mostrou não significantes para média 

móvel de 14 dias. Já estados com temperaturas mais elevadas também têm menor incidência da 

COVID-19, uma vez que a capacidade de o SARS-CoV2 permanecer ativo diminui quando as 

temperaturas atingem mais que 38ºC e umidade relativa é maior que 95% (JAAKKOLA et al., 

2014; CHAN et al., 2011). 

As características sociais, econômicas e o perfil das condições de saúde nas regiões têm 

determinado a velocidade de disseminação do novo coronavirus. Buscou-se aqui controlar essas 

características, uma vez que elas se mostraram influências relevantes na determinação dos 

fatores que influenciam o contagio da COVID-19. Essas características determinam o grau de 

vulnerabilidade das localidades diante da pandemia e as medidas que elas adotam com vistas a 

conter a disseminação do SARS-CoV2 (NOY et. al., 2020; SNYDER; PARKS, 2020; ZHENG 

et al., 2020).     

Os atuais números referentes à COVID-19 são atribuídos, em muitos casos, às decisões 

dos líderes políticos das localidades (ALLCOTT et al., 2020; GADARIAN et al., 2020). Desta 

forma, procurou-se controlar o efeito das decisões políticas nos modelos de regressão propostos 

nesse trabalho. Os resultados obtidos mostraram que estados onde foram adotadas políticas de 

isolamento social como o lockdown, ou até mesmo a adesão voluntária ao distanciamento 

social, aqui representada pelo índice de isolamento social, têm efeito redutor nas taxas de 

contágio do SARS-CoV2. Políticas de isolamento social tem sido recomendada como uma 

forma eficaz de evitar uma disseminação descontrolada do novo coronavirus e o colapso do 

sistema de saúde (GATTO et al., 2020; TODA, 2020), pois como mostrado por Gatto et al. 

(2020), as taxas de disseminação da COVID-19 crescem de forma exponencial com o passar 

dos dias, o que enseja medidas de isolamento social para frear o avanço do contágio. Estes 

resultados estão em consonância com os achados de Ajzenman, Cavalcanti e Da Mata (2020) e 

Mariani, Gagete-Miranda e Rettl (2020). 

Um outro fator relevante na disseminação da COVID-19 foi o grau de conexão que uma 

localidade tem com outras, levando a um efeito de transbordamento do vírus causador da 

COVID-19 entre as regiões (GULIYEV, 2020). Nesse caso, a proximidade geográfica pode ser 

um fator determinante para explicar a dinâmica da disseminação do novo coronavirus e sua não 

inclusão nos modelos estatísticos implica viés de variável omitida espacial, tornando as 

estimativas dos parâmetros enviesadas e inconsistentes (LESAGE; PACE, 2009; ANSELIN, 

1988, 2003). Além disso, a conexão entre lugares pode não estar apenas delimitada por 



fronteiras geográficas em comum, pois com o uso do avião, a locomoção entre países pode levar 

apenas alguns minutos ou horas, fazendo com que o disseminação do SARS-CoV2 ocorra de 

forma mais rápida (SNYDER; PARKS, 2020).  

4. CONCLUSÃO 

 Recentemente o mundo tem vivido uma pandemia causada pela disseminação de um 

vírus de origem chinesa chamado de novo coronavirus. Esse vírus se espalhou rapidamente pelo 

mundo causando uma doença conhecida por COVID-19 e deixando milhares de mortos em 

poucos meses. Desde então, diversos pesquisadores buscam descobrir quais fatores são capazes 

de inibir a propagação do novo coronavirus e da taxa incidência da COVID-19.  

Esta pesquisa visou contribuir para a literatura ao mensurar os efeitos dinâmicos e 

espaciais das taxas de disseminação da COVID-19, mostrando como estas taxas podem estar 

correlacionadas ao longo do espaço e como as variáveis climáticas podem influenciar na 

dinâmica espaço-temporal do novo coronavirus nos estados brasileiros. Mais especificamente, 

buscou-se mensurar o impacto das variáveis climáticas tais como as horas de luz solar efetiva, 

aquela sem interferência de nuvens, a temperatura e a umidade relativa do ar sobre as taxas de 

prevalência da COVID-19 nos estados brasileiros de dez março a dez de abril de 2020 devido 

à natureza predominantemente exógena destas variáveis. Para isso, usou-se modelos espaciais 

para dados em painel, incluindo as interações espaciais entre estados.  

 Procurou-se ainda controlar o efeito de outros conjuntos de variáveis que, como 

mostrado em diversos trabalhos empíricos, podem afetar as taxas de prevalência da COVID-

19. Essas variáveis foram divididas em grupos tais como variáveis socioeconômicas, com o 

objetivo de controlar os efeitos de características econômicas idiossincráticas dos estados; 

variáveis do perfil da saúde, estas com o objetivo de controlar o efeito das condições de saúde 

sobre as taxas da COVID-19; variáveis do cenário político, pois diversos estudos mostraram 

que as ações governamentais como decretos de distanciamento social têm impactos sobre os 

atuais números relacionados ao novo coronavirus, além dos efeitos fixos de região. 

 Preliminarmente, foram realizados diversos testes estatísticos com o objetivo de 

escolher o método mais apropriado para estimação dos modelos econométricos haja vista a 

natureza dos dados. Desta forma, realizou-se o teste dos multiplicadores de Lagrange de 

Breusch e Pagan, onde rejeitou-se a hipótese de que estimadores de OLS seriam mais 

consistentes. Realizou-se ainda o teste de Woodridge, onde rejeitou-se a hipótese de não 

existência de correlação serial dos termos de erro, o teste de Pesaran, onde rejeitou-se a hipótese 

de não correlação contemporânea e, por último, o teste I de Moran, onde rejeitou-se a hipótese 

nula de não existência de correlação espacial nos dados.  

 Diante disso, passou-se a estimar os modelos prepostos por GLS, fazendo uso das 

influências das defasagens espaciais e dos efeitos fixos região. Os resultados mostraram que as 

variáveis climáticas foram significantes para explicar a incidência da COVID-19 nos estados 

brasileiros. Foram utilizadas as médias móveis destas variáveis para os períodos de 14, 11 e 7 

dias devido ao tempo de incubação do SARS-CoV2 e ao tempo para aparição dos sintomas da 

COVID-19. Mostrou-se que a incidência de luz solar têm impacto negativo sobre as taxas da 

COVID-19, reduzindo a taxa de contaminação pelo SARS-CoV2 nos estados que têm maior 

tempo de brilho do sol, uma vez a exposição ao sol é uma forma eficaz de se absorver vitamina 

D pelo corpo humano e também que níveis mais elevados desse nutriente no organismo ajuda 

o sistema imunológico a combater diversas doenças, entre elas doenças infecciosas do trato 

respiratório como aquelas provocadas pelo influenza e pelo novo coronavirus.  

 A umidade relativa do ar e a temperatura média também foram significantes para 

explicar a taxa de prevalência da COVID-19 nos estados do Brasil, tendo ambas um impacto 

negativo, o que implica redução da incidência da COVID-1 nos estado, pois o SARS-CoV2 

perde a capacidade de permanecer ativo em lugares com temperatura e umidade mais elevadas.  



A influência do cenário político também resultou significante do ponto de vista 

estatístico para explicar as taxas da COVID-19. Estados onde os governadores adotaram, por 

força de decreto, medidas de isolamento social, como o Lockdown, tiveram redução nas taxas 

de prevalência da COVID-19.  Resultado semelhante foi verificado em estados onde a 

população se mostrou mais disposta a seguir as medidas de distanciamento social, mensuradas 

pelo índice de isolamento social, indicando que quanto maior o nível de isolamento social, 

menores os casos de incidência da COVID-19. 

As defasagens espaciais das covariáveis utilizadas nos modelos espaciais de regressão 

também se mostraram significantes para explicar as taxas da COVID-19 nos estados do Brasil, 

mostrando que os fatores climáticos e as medidas de isolamento social geram impactos nas 

taxas de prevalência da COVID-19 não só nos estados onde ocorrem, mas também, de forma 

indireta, nas taxas referentes à COVID-19 nos estados próximos.  

Os resultados sugerem que políticas inter-regionais de combate à COVID-19 devem ser 

adotadas levando-se em consideração as características ambientais das localidades, devendo 

estados com menor incidência de luz solar, menor temperatura e menor umidade relativa do ar 

canalizar recursos para formulação e adoção de políticas de combate à disseminação do SARS-

CoV2 como forma de salvar vidas e reduzir os impactos da pandemia sobre a economia e sobre 

a saúde da população.  
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