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Resumo  
 
Nos últimos meses, a COVID-19 se tornou a doença que mais mata por dia, ultrapassando os índices da tubercu-
lose, que era considerada a doença infecciosa mais mortal do mundo. Com o intuito de conter esta pandemia, 
vários países adotaram o isolamento social como forma de diminuir a contaminação e assim evitar mais mortes. 
Para compreender como o isolamento social pode contribuir na contenção desta pandemia, o objetivo deste arti-
go é fazer uma análise através do cálculo numérico da importância do isolamento social. Como metodologia foi 
utilizada uma abordagem quantitativa através da aplicação do método de mínimos quadrados e ajuste a exponen-
cial analisando as contaminações e mortes ocorridas no estado da Paraíba. Como resultado, foi identificado os 
efeitos positivos do isolamento social e os danos que podem ser ocasionados caso o isolamento não seja cumpri-
do corretamente.   
 
Palavras-chave: COVID-19; Ajuste Exponencial; Mínimos Quadrados.  

1 Introdução  

A COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, foi detectada pe-

la primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na província de Hubei - China, quando as 

autoridades de saúde identificaram um conjunto de casos de pneumonia de causa desconheci-

da naquele momento (CANDIDO et al., 2020). Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 

caracterizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia (termo que se 

refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade) e, portanto, esta desig-

nação reconhece que, no momento, já existiam surtos da doença em vários países e regiões do 

mundo (OMS, 2020).  

No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou a transmissão comunitária do SARS-

CoV-2 no Brasil, em 20 de março de 2020 (Ministério da Saúde, 2020). E, desse modo, tor-

nou-se eminente a necessidade de medidas preventivas da transmissão da COVID-19 no Bra-

sil, tais como o isolamento social, que fez vigorar a Lei da Quarentena, Lei nº 13.979 (Presi-
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dência da República, 2020), com o objetivo de evitar a contaminação e propagação da CO-

VID-19. 

Com o intuito de analisar a propagação do vírus, podemos destacar a importância dos 

modelos matemáticos, que são ferramentas utilizadas para a compreensão de fenômenos reais, 

ou seja, que se constituem uma forma de representar a realidade para fins de análise e predi-

ção do evento a ser estudado. Com relação à COVID-19, um dos modelos utilizados é o mo-

delo epidemiológico SIR (Suscetível-Infectado-Recuperado) (McKendrick e Kermack, 1927, 

1932, 1933, republicados em 1991), o qual mostra a evolução de uma população suscetível S, 

infectada I e recuperada R. A partir desse modelo, é possível prever antecipadamente tanto as 

necessidades de recursos dos serviços de saúde, quanto o efeito de medidas de controle a se-

rem adotadas, a exemplo da restrição de circulação de pessoas.  

Scabini et al. (2020) apresenta um modelo que aprimora o SIR tradicional aplicado ao 

estudo da epidemia brasileira e os resultados mostram que se todas as atividades voltarem ao 

normal, o crescimento da epidemia poderá sofrer um aumento acentuado e a demanda por 

leitos de UTI poderá ultrapassar três vezes a capacidade do país. Diante da predição deste 

cenário, o isolamento social mostra-se ser a melhor opção para manter a capacidade de aten-

dimento do sistema de saúde, além de garantir uma diminuição mais rápida de novas ocorrên-

cias de casos e um número de mortes significativamente menor.  

Então, com o intuito de investigar a importância do isolamento social, o objetivo deste 

trabalho é estabelecer um modelo matemático, a partir da análise dos dados sobre a epidemia 

no estado da Paraíba e identificar os impactos do isolamento social. Para tanto, foi aplicado o 

modelo de Ajuste Exponencial, o Método de Mínimos Quadrados e o Método de Gauss-

Seidel para resolução de sistemas lineares.  

2 Fundamentação Teórica  

O isolamento social é o ato voluntário ou involuntário de manter-se um indivíduo iso-

lado do convívio com outros indivíduos ou com a sociedade. O isolamento voluntário é aque-

le em que a pessoa, por conta própria, afasta-se do grupo social por motivos pessoais. 
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Já o isolamento involuntário é determinado quando a pessoa se afasta do seu grupo so-

cial por motivos mais complexos, como por exemplo a guerra ou por questões sanitárias 

(quando há uma epidemia que obrigue os indivíduos a isolarem-se para que não haja alastra-

mento da doença), como vem acontecendo por motivo da pandemia da COVID-19.  

 Juntamente com o isolamento social, uma outra prática sugerida pelas autoridades é o 

distanciamento social, que busca de forma voluntária, restringir a aproximação entre as pesso-

as como forma de controlar a disseminação da doença. Como cita Mattei (2020), a OMS su-

geriu o isolamento e o distanciamento social como forma de se evitar o contágio e, desta ma-

neira, evitar a sobrecarga dos sistemas públicos de saúde em um período de tempo muito bre-

ve. 

Segundo a BBC, através de uma simulação, ao se reduzir em 50% o contato social de 

uma pessoa infectada, o potencial de contágio de reduziria de 406 pessoas em um mês para 

apenas 15 pessoas, como podemos ver na Figura 1. 

Figura 1 - Distanciamento social 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada (BBC, 2020)1 

Todas essas medidas têm sido tomadas com o intuito de diminuir a contaminação e 

por consequência reduzir o risco de morte das pessoas, pois uma das maiores preocupações 

                                                
1 https://www.bbc.com/portuguese/geral-52028319 
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das autoridades e da sociedade civil quanto a COVID-19, é que o número de infectados que 

precisam de internação ultrapasse a quantidade de pacientes que o sistema de saúde consegue 

absorver, porque a COVID-19 apresenta características de ser uma pandemia que se alastra 

segundo um modelo exponencial de contaminação, isto quer dizer, que em um curto prazo de 

tempo a quantidade de casos vai duplicando ou triplicando.  

Porém como foi dito, o sistema de saúde não comporta atender uma grande quantidade 

de pessoas ao mesmo tempo, principalmente pelo fato de que em média, a depender da gravi-

dade dos sintomas, a recuperação da COVID-19 demora em torno de duas semanas.  

Considerando tais fatos, a melhor estratégia considerada pelas autoridades é manter o 

distanciamento e o isolamento social, como forma de evitar o contágio ou caso o contágio 

aconteça, que ele ocorra numa velocidade menor, para que assim o sistema de saúde tenha 

condições de atender as pessoas considerando o tempo de recuperação da doença, e este pro-

cesso tem sido chamado de "achatamento da curva", como podemos ver na Figura 2.      

Figura 2 - Achatamento da curva 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GE2 

Diante disso, o governo estadual da Paraíba decretou, a partir do dia 19 de março de 

2020, uma série de medidas a fim de promover o isolamento social no estado, tais como: a 

suspensão do atendimento presencial ao público externo nas repartições públicas estaduais, a 

                                                
2 https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/coronavirus-o-que-e-crescimento-exponencial-e-como-pode-cair-
nas-provas/ 



     

 

5 
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Cajazeiras              ISSN: 2525-3727 
 

determinação de que os servidores do estado pudessem executar suas atividades por via remo-

ta, suspensão das aulas por meio da antecipação das férias escolares, dentre outras medidas 

(Governo do Estado da Paraíba, 2020). Desde então, o crescimento da curva de contágio na 

Paraíba pode ser acompanhado diariamente através do site do Governo do Estado e, a partir 

da análise dos gráficos, observa-se que o comportamento da curva pode ser modelado por 

uma função exponencial.   

Como forma de validar os impactos do isolamento social para o combate do contágio 

da COVID-19, nas próximas seções serão apresentadas análises matemáticas que podem tra-

zer evidências da importância do isolamento social.  

3 Metodologia 

Para este estudo, utilizamos uma abordagem quantitativa pelo fato de buscar validar 

uma hipótese a partir da coleta de dados concretos e quantificáveis e da análise matemática 

dos fenômenos envolvidos.  

Diante da complexidade que a pandemia da COVID-19 alcançou, se faz necessário a 

construção de modelos matemáticos mais precisos possíveis, que nos permitam efetuar proje-

ções e propor possíveis intervenções como forma de conter sua propagação. Diante da quanti-

dade de casos de contaminação ocorrida, em especial no estado da Paraíba, alvo do estudo 

deste artigo, é possível notar que o crescimento no número de casos se comporta de forma 

exponencial, por este motivo, será necessário a utilização de um modelo matemático expo-

nencial. 

Conhecendo os potenciais e a precisão dos métodos que o cálculo numérico utiliza na 

resolução de problemas, resolveu-se aplicar o modelo de Ajuste Exponencial, o método de 

mínimos quadrados e o método de Gauss-Seidel para resolução de sistemas lineares.  

 

3.1 Ajuste Exponencial, Método dos Mínimos Quadrados e Gauss-Seidel 

 

Um dos modelos de ajuste exponencial (Equação 1) utilizado para fenômenos não-

lineares é:  
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 (1) 

Para a determinação dos parâmetros deste modelo matemático, um dos métodos numé-

ricos que pode ser utilizado é o Método dos Mínimos Quadrados. Este método utiliza da reso-

lução de um sistema linear (Equação 2) para determinar os parâmetros 𝛼 e b do modelo de 

ajuste a exponencial, onde . 

 

 
(2) 

  

Para resolver este tipo de sistema linear, foi utilizado o método de Gauss-Seidel pelo 

fato de ser um método iterativo que converge mais rápido para a solução do sistema e que 

apresenta uma solução com um maior nível de precisão.  

 

3.2 O Método de Gauss-Seidel na Resolução deste Sistema 

 

O método de Gauss-Seidel (Equação 3) é um método iterativo para resolução de 

sistemas de equações lineares. Neste método, utilizamos um valor inicial qualquer (chute) a 

ser substituído nas variáveis e após os cálculos, tais valores retroalimentam o processo até as 

suas respectivas convergências ocorrerem. 

  
(3) 

O lócus de pesquisa foi o Estado da Paraíba, onde foram considerados os números de 

casos de contaminação e mortes obtidos no site do Brasil IO 3 , ocorridos no período 

compreendido entre 18/03 a 30/06.  

 

                                                
3 https://brasil.io/home/ 
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4 Resultados e Discussão  

Para uma melhor análise comparativa, as funções exponenciais foram construídas 

considerando um espaço temporal de 15 dias. Montando a tabela de mínimos quadrados 

(Tabela 1), teremos os somatórios:  

 
Tabela 1 – Tabela de Mínimos Quadrados 

x y x^2 ln(y) xln(y) 

1 1 1 0,0000 0,0000 

2 1 4 0,0000 0,0000 

3 1 9 0,0000 0,0000 

4 1 16 0,0000 0,0000 

5 1 25 0,0000 0,0000 

6 2 36 0,6931 4,1586 

7 3 49 1,0986 7,6902 

8 5 64 1,6094 12,8752 

9 6 81 1,7918 16,1262 

10 10 100 2,3026 23,0260 

11 14 121 2,6391 29,0301 

12 14 144 2,6391 31,6692 

13 17 169 2,8332 36,8316 

14 18 196 2,8904 40,4656 

15 21 225 3,0445 45,6675 

120 115 1240 21,5418 247,5402 

Fonte: Autores 

Montando o sistema (Equação 4) com base na tabela de mínimos quadrados e isolando 

as variáveis (Equação 5) para a resolução do sistema linear, teremos:   

 
(4) 

 

 

 

	

(5) 
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Resolvendo o sistema linear4 (Tabela 2), pelo método de Gauss-Seidel, teremos: 
 

Tabela 2 – Resolução do Método de Gauss-Seidel 
k a b Erro a Erro b 

 
k a b Erro a Erro b 

0 0,0000 0,0000 - - 
 

15 -0,6535 0,2629 0,0176 0,0017 

1 1,4361 0,0607 1,4361 0,0607 
 

16 -0,6671 0,2642 0,0136 0,0013 

2 0,9505 0,1076 0,4856 0,0469 
 

17 -0,6775 0,2652 0,0104 0,0010 

3 0,5753 0,1440 0,3752 0,0364 
 

18 -0,6855 0,2660 0,0080 0,0008 

4 0,2841 0,1721 0,2912 0,0281 
 

19 -0,6919 0,2666 0,0064 0,0006 

5 0,0593 0,1939 0,2248 0,0218 
 

20 -0,6967 0,2671 0,0048 0,0005 

6 -0,1151 0,2108 0,1744 0,0169 
 

21 -0,7007 0,2674 0,0040 0,0003 

7 -0,2503 0,2239 0,1352 0,0131 
 

22 -0,7031 0,2677 0,0024 0,0003 

8 -0,3551 0,2340 0,1048 0,0101 
 

23 -0,7055 0,2679 0,0024 0,0002 

9 -0,4359 0,2418 0,0808 0,0078 
 

24 -0,7071 0,2681 0,0016 0,0002 

10 -0,4983 0,2479 0,0624 0,0061 
 

25 -0,7087 0,2682 0,0016 0,0001 

11 -0,5471 0,2526 0,0488 0,0047 
 

26 -0,7095 0,2683 0,0008 0,0001 

12 -0,5847 0,2562 0,0376 0,0036 
 

27 -0,7103 0,2684 0,0008 0,0001 

13 -0,6135 0,2590 0,0288 0,0028 
 

28 -0,7111 0,2684 0,0008 0,0000 

14 -0,6359 0,2612 0,0224 0,0022 
 

29 -0,7111 0,2684 0,0000 0,0000 

Fonte: Autores 

 Com base nesses resultados obtidos, temos que (Equação 6): 

 

 

 

 

 (6) 

Após a aplicação desses métodos, utilizando os dados dos casos confirmados e número 

de mortos para cada um dos espaços temporais, foram construídas as funções exponenciais 

mostradas na Tabela 3, cujos respectivos gráficos são mostrados nas Figuras 3 e 4, em escalas 

linear e logarítmica, respectivamente.  

 

 

                                                
4 Nos sistemas foram utilizados como valor inicial (0;0) e como critério de parada o erro absoluto de 10-4. 
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Tabela 3 – Funções Exponenciais 

Casos Confirmados Mortes confirmadas 

18/03 a 01/04  Período sem mortes contabilizadas 

18/03 a 16/04  31/03 a 14/04  
18/03 a 01/05  31/03 a 29/04  
18/03 a 16/05  31/03 a 14/05  
18/03 a 31/05  31/03 a 29/05  
18/03 a 15/06  31/03 a 13/06  
18/03 a 30/06  31/03 a 28/06  

Fonte: Autores 

Figura 3 – Gráficos Exponencial e Escala Logarítmica dos Casos Confirmados 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fonte: Autores 

Figura 4 – Gráficos Exponencial e Escala Logarítmica das Mortes Confirmadas 

	

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores 

3a 3b 

4a 4b 
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Analisando as Figuras 3a e 4a, em escala linear, tanto na curva dos casos confirmados 

(Figura 3a) quanto na curva do número de mortes (Figura 4a), é possível observar que as 

funções que representam os primeiros 15 dias (curva azul à esquerda) apresentam as maiores 

taxas, demonstrando que caso não fossem adotadas medidas de restrição, os índices de 

contaminação e mortes seriam altamente elevados em um curto espaço de tempo. 

Em abril de 2020, um estudo apresentado pela Prefeitura de João Pessoa mostrou que 

era necessário manter a quarentena após os 15 (quinze) primeiros dias e reforçar a eficácia do 

isolamento social5. O resultado das medidas restritivas, em todo o estado, pode ser observado 

a partir da análise da segunda curva (verde), que já compreende o período onde já estava 

ocorrendo o isolamento social. Portanto, é possível identificar que as funções apresentam uma 

taxa de crescimento menor se comparada à taxa da função que considerava o espaço temporal 

anterior. 

É possível observar também, por exemplo, que considerando a taxa de contaminação 

do primeiro trecho, ao fazer uma projeção para 7500 casos, esta quantidade seria alcançada 

em cerca de 35 dias, porém considerando a taxa da função do segundo trecho, esta mesma 

quantidade só seria alcançada no dia 45, isto é, 10 dias após a projeção anterior, o que 

demonstra que o isolamento social pode ser eficaz para o espaçamento da contaminação, o 

que contribuiria para o “achatamento” da curva. 

Um estudo feito nos Estados Unidos estima que, sem medidas de isolamento, uma 

pessoa transmite a COVID-19 para outras seis (SANCHES et al., 2020). Estas seis, por sua 

vez, passariam para mais seis cada, ou seja, mais 36 indivíduos. E assim por diante. Portanto, 

a escala logarítmica mostra-se interessante nesse caso por traduzir esta proporcionalidade do 

avanço do vírus. Além disso, o “achatamento” da curva pode ser mais facilmente observado 

pela análise dos gráficos usando a escala logarítmica.   

Desse modo, analisando as Figuras 3b e 4b, em escala logarítmica, é possível observar 

que a inclinação da curva diminui a cada projeção, isto é, cada curva projetada tem um 

                                                
5 https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/30/estudo-indica-que-sem-isolamento-social-joao-pessoa-
teria-seis-vezes-mais-mortes-pelo-coronavirus.ghtml 
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coeficiente angular menor ou uma taxa de variação menor. Portanto, pode-se dizer que as 

pessoas deixaram de transmitir o vírus a mais cerca de seis outros indivíduos, ou seja, a taxa 

de transmissão é menor, o que impediu um aumento maior no número de casos, comprovando 

a eficácia das medidas de distanciamento social no controle da pandemia. 

Por este motivo, quanto mais tempo as pessoas se mantiverem em distanciamento e 

isolamento social mais contribuirá para o controle da pandemia, porém o isolamento social 

pode trazer sérios prejuízos para os indivíduos, principalmente para aquelas pessoas que estão 

completamente acostumadas a uma rotina de convívio social, e essa interrupção na interação 

social pode gerar algumas consequências, como por exemplo, ansiedade e depressão. 

Diversos estudos têm sido feitos em todo o mundo a respeito das consequências psicológicas 

do isolamento social devido à pandemia da COVID-19 (FARO et al., 2020; MAIA e DIAS, 

2020).  

Um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) apontou que os casos de depressão praticamente dobraram desde o início da 

quarentena. Entre março e abril, dados coletados online indicam que o percentual de pessoas 

com depressão saltou de 4,2% para 8,0%, enquanto para os quadros de ansiedade o índice foi 

de 8,7% para 14,9% (UFRJ, 2020; FILGUEIRAS e STULTS-KOLEHMAINEN, 2020).  

Considerando tal fato, muitas pessoas não têm cumprido de forma correta o 

isolamento social, saem para caminhar nos calçadões, e para fazerem outras atividades 

corriqueiras e isto tem trazido reflexos a expansão da pandemia. Analisando os gráficos, 

podemos observar que ao longo do tempo, apesar das taxas de contaminação serem menores, 

os coeficientes multiplicativos das funções vêm aumentando, e a variação de espaçamento 

entre as funções vem diminuindo, demonstrando que o controle da pandemia vem sendo 

enfraquecido, já que o mesmo valor de projeção de casos e mortes vai ser alcançado em um 

espaço de tempo menor.   

5 Considerações Finais 

A COVID-19 se tornou a doença que mais mata por dia, e no Brasil, no mês de agosto 

de 2020, foi alcançada a marca de mais de 100.000 mortos e mais de 3 milhões de contamina-
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dos. Esta doença fez com que os hábitos da população mundial fossem transformados e foi 

necessário a adoção de medidas como o distanciamento e o isolamento social, como forma de 

conter ao máximo a expansão das contaminações, ou como citam os estudiosos fazer com que 

a contaminação ocorresse de forma mais branda em seus números, de forma a permitir ao 

sistema de saúde atender todos os casos com disponibilidade de leitos, processo denominado 

de achatamento da curva.  

Utilizando os potenciais de alguns métodos do cálculo numérico, este artigo definiu as 

funções exponencias de cada espaço temporal que envolvia as contaminações e mortes e ana-

lisou se as medidas de distanciamento e isolamento social de fato estavam contribuindo para a 

redução das contaminações e por consequência das mortes.  

Diante do que foi evidenciado na seção das discussões, a adoção das medidas de iso-

lamento contribuiu para a diminuição das contaminações e se o mesmo tivesse sido cumprido 

à risca por toda a população durante todo o período, o “platô”, isto é, a estabilização dos nú-

meros de contaminação e a sua redução, seria alcançado mais rapidamente e toda a população 

poderia ser reinserida neste “novo normal” em um menor espaço de tempo. Porém como tam-

bém foi discutido, o não cumprimento das medidas de isolamento, seja por motivos econômi-

cos ou de saúde ocupacional, fez com que a taxa de contaminação não decrescesse de forma 

proporcional e constante, fazendo com que as contaminações perdurem por mais tempo, po-

rém o seu decrescimento contribuiu para um achatamento da curva possibilitando um melhor 

atendimento para aqueles que necessitaram ser atendidos pelos sistemas de saúde.    
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