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Antes do embarque, 

todos fomos advertidos 

de que o navio era ruim. 

 

Cegos ou tolos, 

alguns agora culpam 

o mar pelo naufrágio. 

 

– Poh Pin Chin (1909-1984), 

‘De quem é a culpa?’. 
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208 PALAVRAS. 
 

 

ste segundo volume reúne seis artigos que foram publicados no Jornal 

GGN, entre 28/5 e 28/6/2020. Versões corrigidas (ou com menos erros) 

de três deles foram publicadas no blogue Poesia Contra a Guerra. In-

corporei aqui essas correções. No processo de edição, corrigi erros adici-

onais e promovi ajustes pontuais. Não alterei o conteúdo, mas removi 

certos trechos que aqui soariam redundantes. O objetivo de todos esses 

ajustes foi tão somente facilitar a leitura. 

 Eis as datas de publicação, tanto no Jornal GGN (GGN) como no Po-

esia Contra a Guerra (PCG) (não significa que não foi publicado): capí-

tulo 1 (PCG, não; GGN, em 28/5); cap. 2 (PCG, não; GGN, em 1/6); cap. 

3 (PCG, em 4/6; GGN, em 5/6); cap. 4 (PCG e GGN, em 17/6); cap. 5 

(PCG, não; GGN, em 23/5); e cap. 6 (PCG, em 26/6; GGN, em 28/6). 

 Achei que seria oportuno – e poderia vir a ser útil – recapitular os 

fundamentos (notação científica, operações com potências, gráficos car-

tesianos, proporções e percentuais, progressões etc.) de algumas ferra-

mentas matemáticas que tenho usado em meus artigos. Enfeixei tudo 

isso em um apêndice, combinando ali material publicado em outros lu-

gares, trechos dos dois primeiros artigos da série „Corpos, gentes, epi-

demias e... dívidas‟ (aqui e aqui) e material ainda não publicado. 

 

O autor. 

Viçosa MG, em 4/7/2020. 
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COMO E POR QUE A MAIOR PARTE DA 

TRAGÉDIA BRASILEIRA PODERIA SER 

EVITADA. 
 

 

RESUMO. – Retificando e estendendo análises feitas anteriormente (ver a 

compilação A pandemia e a longa agonia de um país desgovernado), este capí-

tulo investiga como e por que o país se tornou o novo epicentro da pandemia da 

Covid-19. A taxa de crescimento diário no número de novos casos (β) está em 

6,02%. Bem acima, portanto, da média mundial (< 2,5%, desde 2/5). Além disso, 

a média brasileira é superior ou bem superior à dos demais países que dividem 

conosco o topo da lista dos mais afetados pela Covid-19 (ver aqui). Mas não ti-

nha de ser assim. O Brasil teve um desempenho relativamente bom em duas 

etapas da pandemia (III e IV), mas piorou muito na etapa em que estamos (V). 

Como os números absolutos agora são elevados, uma das consequências trági-

cas da lentidão com que o país vem reduzindo o valor de β é o acúmulo de um 

excesso no número de casos (e, por extensão, no número de mortes). Os Esta-

dos Unidos passaram pelo mesmo tipo de problema, mas na etapa IV. No caso 

brasileiro, isso está a gerar um aumento brutal no número absoluto de casos. 

Entre 2 e 24/5, por exemplo, as estatísticas pularam de 96.559 para 363.211 ca-

sos (β = 6,02%). Caso o país mantivesse a tendência descendente observada nas 

etapas III e IV, o resultado seria bem diferente. Com um valor β = 2,5%, por 

exemplo, teríamos pulado de 96.559 para algo como 166.812 casos – o que equi-

valeria a uma redução superior a 50% nas estatísticas atuais! Trocando em mi-

údos, a maior parte das estatísticas que estão sendo divulgadas era evitável. A 

tradução disso em termos políticos seria a seguinte: as estatísticas brasileiras 

são em boa medida frutos da inércia. E embora a inércia social em que nós to-

dos estamos mergulhados tenha múltiplos componentes, não há dúvida de que 

o papel dos governantes tem sido decisivo. 

 

 

 doença do coronavírus 2019 (Covid-19), um tipo de pneumonia ainda 

mal compreendido, é causada pelo coronavírus da síndrome respirató-

ria aguda grave 2 (SARS-CoV-2; referido anteriormente como 2019-

nCoV ou WHCV). 

 O primeiro registro da doença foi o de um indivíduo hospitalizado em 

Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, em 12/12/2019. Alguns 

dias depois, um grupo de casos foi detectado na mesma cidade. Foi 

quando o problema ganhou a atenção das autoridades sanitárias. 

 Os representantes na China da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) foram avisados em 31/12/2019. Em 21/1, a OMS divulgou um 

alerta mundial informando sobre um novo e ainda misterioso tipo de 

1 

A 

https://jornalggn.com.br/coronavirus/a-pandemia-e-a-lenta-agonia-de-um-pais-desgovernado-por-felipe-a-p-l-costa/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/covid-19-balanco-de-momento-52-milhoes-de-casos-340-mil-mortes-e-21-milhoes-de-altas/


pneumonia. Na ocasião, havia 282 casos confirmados da doença: 278 na 

China (258 em Hubei, 14 na província de Guangdong, cinco em Pequim 

e um em Xangai) e outros quatro – todos exportados de Wuhan – fora 

do país (dois na Tailândia, um no Japão e um na Coreia do Sul). 

 Em pouco tempo, o vírus e a doença se espalharam pelo mundo. Em 

12/2, havia 45.171 casos da Covid-19, 44.730 na China e 441 em outros 

24 países. Em 1/3, três semanas mais tarde, já havia registros em todos 

os continentes (exceto a Antártida) – eram 87.137 casos, 79.968 na 

China e 7.169 em outros 58 países. 

 Em 11/3, diante da escalada dos números, aquilo que até então esta-

va sendo classificado pela OMS como uma emergência de saúde pública 

de interesse internacional, passou a ser referido e caracterizado como 

pandemia. 

 

1.  OS EPICENTROS SE SUCEDEM. 

A Itália registrou os primeiros casos em fevereiro. Entre 20 e 21/2, o 

número pulou de 4 para 21. Em 28/2, já eram 889. Ao longo do mês de 

março, as estatísticas mudaram de patamar duas vezes: no dia 9, che-

garam a 9.172 casos e, no dia 29, a 97.689. A partir daí, no entanto, o 

ritmo arrefeceu. O país ultrapassou os 200 mil casos em 28/4. O ritmo 

continuou cedendo. No domingo (24/5), a Itália contabilizava 229.858 

casos. 

 Os primeiros registros da doença nos EUA são anteriores aos da Itá-

lia. Entre 15/2 e 1/3, o número de casos aumentou de 15 para 75.1 Em 

2/3, eram 100 casos e, oito dias depois, 994. Mais oito dias e o país che-

gou a 9.317 casos. O ritmo continuou acelerado. Em 26/3, os EUA ul-

trapassaram a Itália em número de casos (86.379 v. 80.589) e, desde 

então, lideram as estatísticas mundiais. Em 27/4, o país ultrapassou a 

barreira de 1 milhão de casos. A partir daí, no entanto, o ritmo desace-

lerou. No domingo (24/5), os EUA contabilizavam 1.686.436 casos. 

 

2.  O MAIS RECENTE EPICENTRO. 

O mais recente epicentro da doença é o Brasil. A pandemia teria che-

gado ao país no início de fevereiro, ao menos duas semanas antes do 

Carnaval (21-25/2). No entanto, de acordo com as estatísticas do Minis-

                                            
1 Como em outros países, as estatísticas têm sido ajustadas a posteriori. Por exemplo, 

a primeira morte causada pela Covid-19 em território estadunidense teria ocorrido 

em 6/2, bem antes do que inicialmente se imaginava – ver aqui. 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/22/coronavirus-killing-americans-weeks-earlier-than-thought


tério da Saúde (MS; ver aqui), o primeiro caso só teria sido oficialmente 

identificado após o Carnaval, em 26/2 – Quarta-feira de Cinzas! 

 As estatísticas permaneceram em patamares relativamente modes-

tos até meados de março. Em 5/3, havia sete casos confirmados. Em 

13/3, eram 98. Oito dias depois, coincidindo com o fim do verão, ultra-

passamos a marca de 1 mil casos (1.128, em 21/3). Mais duas semanas 

e ultrapassamos os 10 mil casos (10.278, em 4/4). A partir de então o 

ritmo arrefeceu. Foram necessárias mais quatro semanas para ultra-

passarmos os 100 mil casos (101.147, em 3/5). 

 O ritmo continuou a ceder, mas não com a mesma força com que ce-

deu ou viria a ceder em outros países (ver Fig. 1.5). Em menos de duas 

semanas, a contar do dia 3/5, o país ultrapassou a barreira dos 200 mil 

casos (202.918, em 14/5) e, uma semana depois, a dos 300 mil (310.087, 

em 21/5). No domingo (24), o Brasil contabilizava 363.211 casos. 

 

3.  QUANTIFICANDO O RITMO DE EXPANSÃO.  

Os Estados Unidos lideram as estadísticas mundiais, tanto no quesito 

número de casos como no número de mortes. Em 22/5, o Brasil assumiu 

a vice-liderança no número de casos (mas ainda não no número de mor-

tes). 

 Ocorre que a diferença entre os dois países está a diminuir. E não é 

difícil entender o motivo: a expansão da epidemia está mais acelerada 

aqui do que lá.2 (Esta talvez seja a única justificativa técnica a emba-

sar o bloqueio imposto pelo governo estadunidense aos viajantes vindos 

do Brasil – ver aqui.) 

 Quando falo em velocidade ou ritmo de expansão da pandemia, estou 

a me referir ao comportamento momentâneo da taxa de crescimento 

diário no número de novos casos. Esta taxa (simbolizada aqui pela letra 

grega minúscula β) tem sido definida como β = ln {Y(f) / Y(i)} / {t(f) – 

t(i)}, onde Y(f) é o número de casos no dia (f), Y(i) é o número de casos 

no dia (i), {t(f) – t(i)} é o intervalo transcorrido entre os dias (i) e (f), e ln 

indica logaritmo natural.3 

                                            
2  Caso o ritmo de expansão se mantenha inalterado, tanto aqui (6,03%) como lá 

(1,9%), Brasil e EUA se igualariam em número de casos daqui a 58,5 dias. Em 22-

23/7, cada país contabilizaria então ~9,375 milhões de casos. 
3  Estou a acompanhar as estatísticas mundiais em dois painéis, Mapping 2019-nCov 

(Johns Hopkins University, EUA) e Worldometer: Coronavirus (Dadax, EUA). Mas a 

fonte das estatísticas brasileiras é o painel do Ministério da Saúde. Sobre o cálculo de 

β, ver o cap. 5 do volume anterior. 

https://covid.saude.gov.br/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/24/eua-anunciam-proibicao-de-entrada-de-viajantes-vindos-do-brasil-por-causa-de-coronavirus.ghtml
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://covid.saude.gov.br/


 A taxa de crescimento não é uma constante, de sorte que o valor de β 

pode oscilar de um dia para o outro. Se a oscilação é de cima para bai-

xo, dizemos que o parâmetro declinou; se é de baixo para cima, dizemos 

que o parâmetro escalou. Caso não haja oscilação ou caso a oscilação 

seja inexpressiva, rotulamos momentaneamente o valor de estacioná-

rio. 

 

4.  COMPARANDO DIFERENTES PAÍSES.  

Surtos da Covid-19 em diferentes países não são simultâneos. Como 

também não são igualmente duradouros. Assim, para comparar o ritmo 

de expansão em diferentes países, eu subdividi o surto em etapas. São 

elas: (1) Etapa I, durante a qual as estatísticas saltam de 10 para 100 

casos; (2) Etapa II, as estatísticas saltam de 100 para 1.000 casos; (3) 

Etapa III, de 1.000 para 10.000 casos; (4) Etapa IV, de 10.000 para 

100.000 casos; (5) Etapa V, de 100.000 para 1 milhão de casos ou de 

100.000 até o número atual; e (6) Etapa VI (apenas EUA), de 1 milhão 

de casos até o número atual. Neste artigo, a expressão número atual 

está a se referir ao número divulgado em 24/5. 

 Para cada uma dessas etapas, eu calculei um valor correspondente 

de β.4 No caso do Brasil (e de outros três países referidos logo adiante, 

Rússia, Reino Unido e Itália), obtive cinco valores de β (βI–βV). No caso 

dos EUA, obtive um valor adicional (βI–βVI), pois aquele país já ultra-

passou a barreira de 1 milhão de casos registrados. As comparações 

feitas entre os países sempre envolveram valores correspondentes a 

uma mesma etapa. 

 No que segue, apresento os resultados obtidos em seis imagens (Fig. 

1.6). Em linhas gerais, os gráficos estão a indicar o seguinte: 

 

 Figura 1.1. A taxa de crescimento diário no número de casos da 

Covid-19 na população mundial segue em trajetória descendente 

desde 29/3. O valor de β está abaixo de 5% desde 11/4 e abaixo de 

2,5% desde 8/5. 

                                            
4  Dois exemplos: βII = ln {Y(1.000) / Y(100)} / t(1.000) e βI = {ln (Y(100) / Y(10)} / t(100), 

onde Y(1.000) é o número de casos divulgado na véspera do dia em que o país superou 

a marca de 1.000 casos; Y(100) é o número da véspera do dia em que o país superou 

100 casos; Y(10) é o da véspera do dia em que o país superou 10 casos; t(1.000) é o 

intervalo de tempo (dias) que o país levou para saltar de 100 para 1.000 casos; t(100) 

é o intervalo de tempo que o país levou para saltar de 10 para 100 casos; e ln indica 

logaritmo natural. 



 Figura 1.2. A taxa de crescimento diário no número de novos casos 

da Covid-19 na população brasileira tem oscilado de modo algo 

irregular (fruto talvez de desarranjos metodológicos, manipula-

ções etc.), ainda que, no geral, a tendência seja declinante. 

 Figura 1.3. A média semanal da taxa de crescimento no numero 

de novos casos da Covid-19 na população brasileira tem seguido 

(ainda que de maneira muito vagarosa) uma trajetória clara-

mente declinante. 

 Figura 1.4. O Brasil é o pior entre os piores. Em comparação a ou-

tros países que estão no topo da lista dos mais afetados (Itália, 

1,5%; EUA, 1,9%; Reino Unido, 2,5%; e Rússia, 5,1%), o valor da 

taxa de crescimento no número de novos casos entre nós é o mais 

alto de todos (6,03%). 

 Figura 1.5. Duas anomalias ajudam a explicar o fato de Estados 

Unidos e Brasil estarem a liderar o topo da lista dos países mais 

afetados. São elas: um valor de βIV excessivamente elevado para 

os Estados Unidos e um valor de βV excessivamente elevado para 

o Brasil. 

 Figura 1.6. No caso brasileiro, um valor de βV excessivamente ele-

vado está a gerar um aumento brutal no número absoluto de ca-

sos. Entre 2 e 24/5, por exemplo, as estatísticas pularam de 

96.559 para 363.211 casos. Se a tendência observada nas duas 

etapas precedentes (III e IV) fosse mantida, as estatísticas atu-

ais (i.e., número de casos e, por extensão, número de mortes) po-

deriam ser 50% mais baixas. 

 



5.  A PANDEMIA NO MUNDO E NO BRASIL.  

 

Fig. 1.1. Variação na taxa de crescimento diário no número de casos da 

Covid-19 na população mundial (eixo vertical; β expresso em porcenta-

gem), entre 1/3 e 25/5. Em trajetória descendente desde 29/3, o valor de 

β está abaixo de 5% desde 11/4 e abaixo de 2,5% desde 8/5. A linha tra-

cejada está a representar algo como a trajetória média de todos os pon-

tos. Em vermelho escuro, os resultados de março; em rosa claro, os de 

abril; em azul escuro, os de maio. O número de casos registrados em 

20/3, em cada um dos cinco países referidos neste artigo, está indicado. 

Extraído do primeiro artigo que escrevi sobre a pandemia (ver o cap. 1 

do volume anterior), o gráfico menor, no canto superior direito, ilustra 

a variação ao longo do mês de março. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 1.2. Variação na taxa de crescimento diário no número de novos 

casos da Covid-19 na população brasileira (eixo vertical; β expresso em 

porcentagem), entre 21/3 e 25/5. Oito agregados de pontos podem ser 

identificados (A-H) e um nono ainda está em formação (para detalhes e 

discussão, ver o cap. 10 do volume anterior). As setas estariam a repre-

sentar algo como a direção e o sentido da força dominante dentro de 

cada agregado: setas pretas empurram para baixo e as vermelhas, para 

cima. A linha tracejada representa algo como a trajetória média de to-

dos os pontos. (Em termos de análise estatística, basta dizer que os re-

sultados são expressivos e bastante significativos.) Em vermelho escu-

ro, os resultados de março; em rosa claro, os de abril; em azul claro, os 

de maio; os quadrados em azul escuro correspondem a domingos. O 

gráfico menor, no canto superior direito, ilustra a variação no tempo de 

duplicação (TD) no número de casos, ao longo do mesmo intervalo de 

tempo do gráfico maior. (O eixo vertical indica o valor de TD, em dias.) 

Em meio a uma sucessão de oscilações, é possível notar uma lenta esca-

lada da curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 1.3. O comportamento da taxa de crescimento no número de casos 

da Covid-19 (eixo vertical; β expresso em porcentagem) no Brasil (pon-

tos em rosa claro) e no mundo (pontos em vermelho escuro), entre 21/3 

e 25/5. Há muita oscilação diária nas estatísticas brasileiras, seja em 

decorrência de desarranjo metodológico, manipulação etc. Para reduzir 

os ruídos de tal oscilação, calculei uma média semanal na taxa de cres-

cimento (pontos em azul escuro). E comparei os resultados dessa análi-

se (reta tracejada em azul escuro) com os resultados da análise dos da-

dos mundiais (reta tracejada em vermelho escuro). Os dois conjuntos de 

pontos estão distribuídos de modo claramente declinante, embora a 

variação na taxa brasileira ocorra em um patamar nitidamente superi-

or. Em âmbito mundial, o valor de β está abaixo de 5% desde 11/4 e 

abaixo de 2,5% desde 8/5; em âmbito nacional, o valor está em 6,03%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  O PIOR ENTRE OS PIORES.  

 

Fig. 1.4. Acúmulo no número de casos da Covid-19 (eixo vertical; em 

escala logarítmica, desde 1 até 10 milhões) em cinco países seleciona-

dos, entre 15/2 e 24/5. Estados Unidos, Brasil, Rússia e Reino Unido 

lideram a lista dos países mais afetados; a Itália foi o primeiro epicen-

tro ocidental da pandemia. A taxa de crescimento diário no número de 

novos casos está abaixo de 3% em três desses países (Itália, 1,5%; EUA, 

1,9%; Reino Unido, 2,5%), mas ainda é relativamente alta nos outros 

dois (Rússia, 5,1%; Brasil, 6,03%). Vale lembrar que os EUA estão na 

etapa VI, enquanto os demais países estão na etapa V (ver texto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 1.5. O comportamento da taxa de crescimento no número de casos 

da Covid-19 (eixo vertical; β expresso em porcentagem) em diferentes 

etapas da pandemia (I-VI; para detalhes e explicações, ver texto), em 

cinco países selecionados. Duas anomalias (setas) chamam a atenção: 

um valor de βIV excessivamente elevado para os Estados Unidos e um 

valor de βV excessivamente elevado para o Brasil. (O valor de βI para a 

Itália, 344%, foi omitido.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  ACHATANDO A CURVA E POUPANDO VIDAS.  

 

Fig. 1.6. Variação no valor β (expresso em porcentagem, abaixo dos 

retângulos) em cada uma das cinco etapas (I-V; ver texto) da curva de 

acúmulo no número de casos da Covid-19 (eixo vertical; em escala loga-

rítmica), entre 5/3 e 24/5. Estamos na etapa V e o valor βV (6,03%) para 

o Brasil está acima do esperado. O trecho em vermelho mostra qual 

seria a trajetória se o valor de βV fosse igual a 2,5%, como seria espera-

do caso o país mantivesse a tendência declinante observada nas etapas 

III e IV (ver Fig. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  CODA. 

O Brasil teve um desempenho relativamente bom em duas etapas da 

pandemia (III e IV), mas piorou muito na etapa em que estamos (V). 

Como os números absolutos agora são elevados, uma das consequências 

trágicas da lentidão com que o país vem reduzindo o valor de β é o 

acúmulo de um excesso no número de casos (e, por extensão, no núme-

ro de mortes). Os Estados Unidos passaram pelo mesmo tipo de pro-

blema, mas na etapa IV (Fig. 1.5). 

 No caso brasileiro, um valor de β mais elevado está a gerar um au-

mento brutal no número absoluto de casos. Entre 2 e 24/5, por exemplo, 

as estatísticas pularam de 96.559 para 363.211 casos, a uma taxa de 

crescimento diário de 6,03% (Fig. 1.6). Todavia, caso o país mantivesse 

a tendência descendente observada nas etapas III e IV (Fig. 1.5), o re-

sultado seria bem diferente. Com um valor β = 2,5%, por exemplo, terí-

amos pulado de 96.559 para algo como 166.812 casos – o que equivale-

ria a uma redução superior a 50% nas estatísticas atuais! 

 Trocando em miúdos, a maior parte das estatísticas que estão sendo 

divulgadas era evitável. A tradução disso em termos políticos seria a 

seguinte: as estatísticas brasileiras são em boa medida frutos da inér-

cia. E embora a inércia social em que nós todos estamos mergulhados 

tenha múltiplos componentes, não há dúvida de que o papel dos gover-

nantes tem sido decisivo. ◄ 

 

 



COMO ENTRAMOS E COMO IREMOS SAIR DA 

CRISE. III. ACORDA, Ó GIGANTE 

ENTORPECIDO! 
 

 

RESUMO. – As projeções que fiz para as estatísticas de abril (aqui) e maio 

(aqui) se revelaram concordantes com os números oficiais. Infelizmente, devo 

dizer. O que ocorre é que o ritmo da pandemia entre nós está a arrefecer muito 

lentamente. A taxa de crescimento no número de novos casos (o cão farejador 

que estou a usar em minhas projeções), por exemplo, levou sete semanas para 

cair de 8,3% até 5,1%. Estamos semiparalisados, fazendo de conta que estamos 

lutando. Mas não estamos. Ou os governantes lidam com o problema de manei-

ra séria e consequente, adotando medidas duras durante um curto intervalo de 

tempo, ou nós ainda permaneceremos atolados nessa areia movediça por muitos 

meses. 

 

 

1.  AS ESTATÍSTICAS DE ABRIL.  

Em 11 de abril, em artigo publicado no Jornal GGN – „No ritmo atual, o 

país terá entre 6,5 mil e 21 mil mortes até o fim de abril‟5 –,escrevi o 

seguinte: 

 

De hoje (11) até o próximo dia 30/4, [...], as estatísticas nacionais 

deverão totalizar entre 122 e 397 mil casos e entre 6,5 e 21 mil 

mortes. [...] São números assustadores, mas repito: são projeções 

otimistas. 

 

 A julgar pelo volume de comentários (tanto aqui como em redes soci-

ais), o artigo foi lido ou visto por muita gente. Talvez mais visto do que 

lido. E aí, como em geral acontece nesses casos, chutes e palpites equi-

vocados ganharam a dianteira. Ficaram de lado as justificativas e os 

métodos que embasaram as projeções. Percebi o mal-estar que o artigo 

poderia gerar (e.g., houve que imaginasse que estávamos em uma dis-

puta lotérica ou contábil) e tratei de ajustar o que havia escrito. 

 Em 17/4, em um novo artigo publicado no GGN (Ajustando e reno-

vando o alerta para 30/4), chamei a atenção para os argumentos a justi-

                                            
5 O artigo foi republicado no dia seguinte, com o título ligeiramente alterado, No rit-

mo atual, Brasil terá entre 6,5 mil e 21 mil mortes por COVID-19 até fim de abril. 
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ficar a elaboração e a divulgação de projeções. Aproveitei para ajustar 

os números. Eis um resumo do que escrevi: 

 

Este artigo atualiza o balanço e as projeções que fiz em artigo an-

terior envolvendo a pandemia da Covid-19 no âmbito exclusivo do 

nosso país. De hoje (16) [o artigo foi escrito no dia anterior ao da 

publicação] até o próximo dia 30/4, a depender da manutenção de 

medidas efetivas de distanciamento social, as estatísticas nacio-

nais deverão totalizar entre 69 mil e 259 mil casos e entre 4,2 

mil e 16 mil mortes. Projeções como as que constam deste artigo 

devem ser vistas como alertas. Em sã consciência, ninguém faz 

uma projeção dessas para acertar. A vitória aqui vem quando se 

erra. Quando a ação coordenada de autoridades e da sociedade ci-

vil organizada conseguem puxar os números finais para baixo e as 

projeções se revelam exageradas. 

 

 E o que aconteceu? O país encerrou o mês de abril com as seguintes 

estatísticas oficiais: 85.380 casos e 5.901 mortes.6 

 

2.  AS ESTATÍSTICAS DE MAIO.  

E 1/5, em artigo também publicado neste GGN (Onde estamos, para 

onde vamos, o que fazer?),7 escrevi o seguinte: 

 

Em 21/4, após quatro semanas de oscilações para baixo, a 

taxa de crescimento no número de novos casos passou a 

oscilar para cima. É uma situação preocupante [...]. De ho-

je [o artigo foi escrito no dia anterior ao da publicação] até o 

fim do mês de maio (31/5), mantido o ritmo atual, as estatís-

ticas nacionais deverão totalizar entre 544 mil e 1,320 mi-

lhão de casos e entre 37,5 mil e 91 mil mortes. São núme-

ros assustadores, mas repito o que escrevi em outro lugar: 

projeções como estas devem ser vistas como advertências, 

não como um palpite de loteria. Para frear essa nova escala-

da, sou de opinião que medidas de mitigação (e.g., distanci-

                                            
6 Sobre as fontes das estatísticas, v. nota 3. 
7 O título original – usado na compilação A pandemia e a longa agonia de um país 

desgovernado – era um pouco diferente: „Onde estamos? Para onde vamos? O que 

fazer?‟. 
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amento social e uso generalizado de máscaras) deveriam ser 

efetivamente adotadas em todo o país. 

 

 E o que aconteceu? Computados já os números oficiais divulgados 

ontem (31/5), o país encerrou o mês de maio com as seguintes estatísti-

cas: 514.849 casos e 29.314 mortes. 

 

3.  UM GUIA SIMPLES, ÁGIL E CONFIÁVEL.  

Minhas projeções, como nós acabamos de ver, concordaram ou se apro-

ximaram bem dos números oficiais, tanto em abril como em maio. Infe-

lizmente, devo dizer. 

 Como explicar isso? A resposta tem dois componentes, cada um deles 

revelando um dos lados da questão. Há o lado técnico, mas há também 

o lado político, como veremos mais adiante. 

 O lado técnico. Em primeiro lugar, devo dizer que não tenho bola de 

cristal. Assim é que a qualidade das projeções se deve ao tipo de guia 

que escolhi para monitorar a disseminação da Covid-19. (Há mais de 

um jeito de monitorar epidemias, assim como há mais de um jeito de 

monitorar a dinâmica de populações.) 

 O guia que estou a usar é simples e confiável. Além disso, como é 

extraído das próprias estatísticas diárias, é também muito ágil. Em 

resumo: a exemplo de um cão farejador preso a uma coleira, o guia é 

capaz de nos apontar o rumo que as coisas estão a tomar – i.e., se a 

pandemia está a ganhar ou a perder força e a que ritmo isso estaria a 

ocorrer. 

 

4.  CONSTRUINDO UM GRÁFICO. 

Para avaliar a disseminação da Covid-19 (tanto em escala mundial co-

mo nacional), sigo calculando uma taxa de crescimento diário no núme-

ro de novos casos (i.e., no número de indivíduos infectados com o SARS-

CoV-2). 

 Esta taxa (simbolizada aqui pela letra grega minúscula β) tem sido 

definida como β = ln {Y(f) / Y(i)} / {t(f) – t(i)}, onde Y(f) é o número de 

casos no dia (f), Y(i) é o número de casos no dia (i), {t(f) – t(i)} é o inter-

valo transcorrido entre os dias (i) e (f), e ln indica logaritmo natural.8 

                                            
8 A taxa de crescimento não é uma constante, de sorte que o valor de β pode oscilar de 

um dia para o outro. Se a oscilação é de cima para baixo, dizemos que o parâmetro 



 Quando os valores de β assim obtidos são colocados em um gráfico 

(Fig. 2.1), alguns padrões numéricos podem ser identificados. 

 Em escala planetária, por exemplo, a taxa de crescimento no número 

de novos casos segue em trajetória descendente. O valor de β está abai-

xo de 5% desde 10/4. E está abaixo de 2,6% desde 2/5. 

 Em escala nacional, a taxa de crescimento também segue em trajetó-

ria descendente. Mas em um patamar bem mais elevado. E o que é pi-

or: está a cair a um ritmo bem mais lento. 

 Em âmbito nacional, há muita oscilação no valor de β ao longo da 

semana (mas não entre semanas), o que já foi relacionado anteriormen-

te a desarranjos metodológicos (embora outros fatores possam estar 

contribuindo). Na tentativa de contornar esse problema, calculei uma 

média semanal para a taxa de crescimento diário. 

 

5.  ESTAMOS CONDENADOS À ESTAGNAÇÃO? 

Levando em conta as médias semanais, o valor (5,1%) correspondente à 

semana encerrada ontem (25-31/5) é o mais baixo desse o início da 

pandemia. É uma boa notícia, claro, mas apenas quando olhamos para 

este resultado de modo isolado. Se o colocamos no devido contexto, logo 

veremos que o lado negativo se impõe: a média semanal está a cair 

muito lentamente, de modo que só chegamos a 5,1% após um número 

exagerado de semanas. 

 Basta ver o seguinte: as médias semanais permaneceram mais ou 

menos estagnadas ao longo de seis semanas (13/4-24/5). Neste interva-

lo, oscilou entre um máximo de 8,3% (13-19/4) e um mínimo de 5,8% 

(11-17/5) – excluindo, claro, a semana encerrada ontem. 

 A minha interpretação disso é a seguinte: no cômputo final, as medi-

das de distanciamento espacial não estão a funcionar de modo apropri-

ado. Estivessem elas a funcionar direito, a queda no valor de β seria 

muito mais significativa. 

 Não custa repetir: medidas dúbias, frouxas ou de faz de conta impli-

carão em uma crise prolongada. Melhor suspender tudo por um curto 

intervalo de tempo, do que ficar arrastando uma ladainha de modo 

mais ou menos indefinido. 

                                                                                                                        
declinou; se é de baixo para cima, dizemos que o parâmetro escalou. Caso não haja 

oscilação ou caso a oscilação seja inexpressiva, rotulamos momentaneamente o valor 

de estacionário. Sobre o cálculo de β, v. cap. 5 do volume anterior. 



 Que os governantes atentem para o seguinte: assim como era possí-

vel estar em um patamar bem mais baixo de β, com um número bem 

menor de casos e, por extensão, de mortes (ver aqui), é perfeitamente 

possível manter a pandemia em banho-maria até dezembro! ◄ 

 

 

Fig. 2.1. O comportamento da taxa de crescimento no número de casos 

da Covid-19 (eixo vertical; β expresso em porcentagem) no Brasil (pon-

tos em rosa claro) e no mundo (pontos em vermelho escuro), entre 21/3 

e 31/5. Há muita oscilação nas estatísticas brasileiras de um dia para o 

outro, seja em decorrência de desarranjo metodológico, manipulação 

etc. Para reduzir os ruídos de tal oscilação, calculei uma média sema-

nal na taxa de crescimento (pontos em azul escuro). E comparei os re-

sultados dessa análise (reta tracejada em azul escuro) com os resulta-

dos da análise dos dados mundiais (reta tracejada em vermelho escu-

ro). Os dois conjuntos de pontos estão distribuídos de modo claramente 

declinante, embora a variação na taxa brasileira ocorra em um pata-

mar nitidamente superior. Em âmbito mundial, o valor de β está abaixo 

de 4,2% desde 12/4 e abaixo de 2,6% desde 2/5; em âmbito nacional, a 

média da semana passada (25-31/5) foi de 5,1%, o menor valor desde o 

início da pandemia. 
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O PAÍS IRÁ CONTABILIZAR ENTRE 1,5 

MILHÃO E 2,2 MILHÕES DE CASOS ATÉ O FIM 

DE JUNHO. 
 

 

RESUMO. – Este artigo reitera e estende as análises presentes em artigo ante-

rior (aqui). Levando em conta os números oficiais (584.016 casos, em 3/6) e ad-

mitindo duas trajetórias (a pessimista, a média semanal permanece em 5,1%; e 

a otimista, a média declina 0,5% por semana), este artigo oferece projeções para 

o comportamento da pandemia em território brasileiro. De hoje (4) até o fim de 

junto, as estatísticas nacionais deverão totalizar entre 1,543 milhão e 2,232 

milhões de casos e entre 92,6 mil e 133,9 mil mortes. Como escrevi em ou-

tro lugar, projeções como estas devem ser vistas como advertências, não como 

palpites de loteria ou chutes contáveis. Para frear essa escalada (ou uma esca-

lada ainda pior), as medidas de mitigação deveriam ser mantidas ou endureci-

das, não afrouxadas. 

 

 

m 31/5, após sete (7) semanas chafurdando entre 6% e 8%, eis que a 

taxa de crescimento no número de novos casos caiu para 5,1%. É o me-

nor valor desde o início da pandemia. É uma boa notícia, claro, mas 

ainda não é o suficiente para justificar qualquer afrouxamento nas me-

didas de mitigação contra a pandemia da Covid-19. 

 Ontem (3), alegando falha técnica, os camuflados que estão a ocupar 

o Ministério da Saúde postergaram o anúncio das estatísticas até por 

volta de 22h00.9 (No início da crise, é bom lembrar, houve dias em que 

a divulgação chegou a ocorrer no final da tarde.) 

 No fim das contas, a falha técnica veio a público – um novo recorde 

no número de mortes em um só dia (1.349). Chegamos ontem a 584.016 

casos e 32.548 mortes. 

 

1.  MONITORANDO A PANDEMIA. 

Para avaliar a disseminação da Covid-19 (tanto em escala mundial co-

mo nacional), sigo calculando uma taxa de crescimento diário no núme-

                                            
9 Ontem (3), mesmo com a divulgação postergada, o ministério seguiu deixando de 

fora alguns números estaduais. Uma praxe que tem sido vista desde o início da crise. 

A partir de determinado horário, aparentemente, as atualizações promovidas pelas 

secretarias estaduais são empurradas pelo Ministério da Saúde (aqui) para o dia se-

guinte. O mesmo descompasso está a ocorrer entre municípios e estados. É de se su-

por que haja alguma limitação técnica a justificar tudo isso, mas imagino também 

que esses descompassos tenham muito de ineficiência e, sobretudo, de má vontade. 

Tanto por parte da burocracia como dos próprios governantes. 

3 
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ro de novos casos (i.e., no número de indivíduos infectados com o SARS-

CoV-2). 

 Esta taxa (simbolizada aqui pela letra grega minúscula β) tem sido 

definida como β = ln {Y(t+1) / Y(t)}, onde Y(t+1) é o número de casos no 

dia (t+1), Y(t) é o número de casos no dia anterior, e ln indica logaritmo 

natural.10 

 

2.  CONSTRUINDO UM GRÁFICO. 

Quando os valores de β assim obtidos são colocados em um gráfico (Fig. 

3.1), nove agregados de pontos (elipses A-I) podem ser identificados e 

um décimo (J) parece estar em formação, a saber: 

 

 Entre 21 e 30/3, intervalo durante o qual a taxa de crescimento 

declinou desde β = 24,8% até β = 7,6% (houve um excepcional 

37,1%, em 22/3, mas aí se trata de um ponto fora da curva); 

 Entre 31/3 e 6/4, quando, após uma inesperada e significativa es-

calada (30-31/3), a taxa tornou a declinar, dessa vez desde β = 

24,8% até β = 8,3%; 

 Entre 7 e 14/4, quando, após uma segunda e significativa escalada 

(6-7/4), a taxa tornou a declinar uma terceira vez, desde β = 

16,1% até β = 5,5%; 

 Entre 15 e 21/4, quando, após uma terceira escalada (14-15/4), a 

taxa tornou a declinar uma quarta vez, variando desde β = 12,1% 

até β = 5%; 

 Entre 22 e 30/4, intervalo durante o qual – pela primeira vez! – a 

taxa oscilou para cima, variando entre β = 5,8% e β = 10,4%; 

 Entre 1 e 9/5, quando, após uma queda expressiva (30/4-1/5), a ta-

xa tornou a oscilar para cima uma segunda vez, variando entre β 

= 4,9% e β = 9,2%; 

 Entre 10 e 16/5, quando, após uma queda significativa (9-10/5), a 

taxa oscilou para cima uma terceira vez, variando entre β = 3,5% 

e β = 7,5%; 

 Entre 17 e 22/5, quando, após uma queda significativa (16-17/5), a 

taxa oscilou para cima uma quarta vez, agora variando entre β = 

3,4% e β = 7,3%; e 

 Entre 23 e 30/5, quando, após uma queda expressiva (22-23/5), a 

taxa oscilou para cima uma quinta vez, agora variando entre β = 

3,2% e β = 7,2%. 

 

                                            
10 Ver nota 8. 



3.  PROJEÇÕES PARA JUNHO. 

Para fins operacionais, vou adotar – não sem alguma dose de otimismo 

– duas premissas (uma pessimista e outra otimista) para a trajetória 

do valor de β até o fim de junho. 

 Premissa pessimista: até 30/6, a média semanal de β permanecerá 

igual ao valor da semana passada (5,1%, entre 25-31/5). Premissa oti-

mista: até 30/6, a média semanal de β seguirá declinando a um ritmo 

de 0,5% por semana.11 Cada uma das premissas, por sua vez, dará su-

porte a uma projeção (pessimista e otimista, respectivamente). 

 A projeção otimista. A uma média semanal declinante (4,6%, 4,1% 

e assim por diante, até 2,6%), o total de casos no país chegaria a 

1.543.009. (Lembre-se: chegamos ontem [3/6] a 584.016 casos e de on-

tem até o fim de maio o intervalo é de 27 dias.) Este número de casos 

resultaria em 92.581 mortes, admitindo que a letalidade permaneça 

nos atuais 6%.12 

 A projeção pessimista. A uma média semanal constante e igual a 

5,1%, o total de casos no país chegaria a 2.232.284 até o dia 30/6. Admi-

tindo a mesma letalidade de antes, este número resultaria em 133.937 

mortes.13 

 

4.  CODA. 

Como escrevi em artigos anteriores, projeções como as que são apresen-

tadas neste artigo devem ser vistas como advertências, não como palpi-

tes de loteria ou chutes contáveis. 

 Sou de opinião que, para frear a escalada em curso nas estatísticas 

(ou uma escalada ainda pior), as medidas de mitigação (e.g., distanci-

amento espacial e uso compulsório de máscaras faciais em locais públi-

cos) deveriam ser mantidas ou endurecidas, não afrouxadas. ◄ 

 

 

                                            
11 Nas sete semanas compreendidas entre 13/4 e 31/5, a média caiu de 8,3% para 

5,1%, o que daria uma queda média (aritmética) de 0,46%. Arredondando este valor 

para 0,5% e tomando 5,1% como ponto de partida, as médias esperadas para esta e 

para as próximas semanas seriam então as seguintes: 4,6% (1-7/6), 4,1% (8-14), 3,6% 

(15-21), 3,1% (16-28) e 2,6% (para os dois últimos dias do mês, 29 e 30). 
12 Detalhando minhas projeções otimistas para cada uma das próximas semanas (nú-

mero de casos e de mortes): 698.892 e 41.934 (1-7/6), 925.374 e 55.522 (8-14), 

1.184.639 e 71.078 (15-21), 1.466.040 e 87.962 (22-28) e 1.543.009 e 92.581 (29-30). 
13 Detalhando minhas projeções pessimistas para cada uma das próximas semanas 

(casos e mortes): 712.353 e 42.741 (1-7/6), 1.008.482 e 60.509 (8-14), 1.427.714 e 

85.663 (15-21), 2.021.223 e 121.273 (22-28) e 2.232.284 e 133.937 (29-30). 



Fig. 3.1. Variação na taxa de crescimento diário no número de novos 

casos da Covid-19 na população brasileira (eixo vertical; β expresso em 

porcentagem), entre 21/3 e 3/6. Nove agregados de pontos podem ser 

identificados (A-I) e um décimo (J) ainda está em formação (para deta-

lhes, ver o texto). As setas estariam a representar algo como a direção e 

o sentido da força dominante dentro de cada agregado: setas pretas 

empurram para baixo e as vermelhas, para cima. A linha tracejada re-

presenta algo como a trajetória média de todos os pontos. (Em termos 

de análise estatística, basta dizer que os resultados são bastante signi-

ficativos.) Em vermelho escuro, os resultados de março; em rosa claro, 

os de abril; em azul claro, os de maio; em marro claro, os de junho; os 

quadrados em azul escuro correspondem a domingos. O gráfico menor 

no canto superior direito ilustra a variação no tempo de duplicação 

(TD) no número de casos, ao longo do mesmo intervalo de tempo do grá-

fico maior. (O eixo vertical indica o valor de TD, em dias.) Os valores 

extremos da série foram 3,1 (31/3) e 29,4 (1/6), indicando que (a) man-

tido o valor de β obtido para 31/3, seriam necessários 3,1 dias para do-

brar o número de casos; e (b) mantido o valor de 1/6, seriam necessá-

rios 29,4 dias para dobrar o número de casos. Em meio a sucessivas 

oscilações, é possível notar uma lenta escalada da curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO ENTRAMOS E COMO IREMOS SAIR DA 

CRISE. IV. SOBRE A HETEROGENEIDADE 

ESTADUAL E O AFROUXAMENTO. 
 

 

RESUMO. – Este capítulo atualiza e estende as análises feitas nos dois anteri-

ores. A média semanal na taxa de crescimento diário (β) no número de novos 

casos da Covid-19 caiu de 5,1% (25-31/5) para 4,3% (1-7/6) e agora para 3,3% (8-

14/6). Mas a média nacional é uma colcha de retalhos. E por baixo dela há uma 

significativa variação regional no ritmo de expansão da doença. Foi o que reve-

lou um exame de 12 unidades federativas (AM, BA, CE, DF, GO, MA, PA, PE, 

RJ, RS, SC e SP). Levando em conta o valor e o comportamento de duas variá-

veis (β e a taxa de letalidade), sustento a ideia de que algumas unidades estão 

se saindo melhores do que outras. Nenhuma delas, porém, reúne uma combina-

ção minimamente segura a ponto de se afrouxar as medidas de mitigação. 

 

 

1.  BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO. 

Em 1/6, em artigo publicado no Jornal GGN (Como entramos e como 

iremos sair da crise. III. Acorda, ó gigante entorpecido), registrei que a 

média semanal na taxa de crescimento diário no número de novos casos 

da Covid-19 estava em 5,1%. Era o valor mais baixo para a média naci-

onal desde o início da pandemia. 

 Dias depois, em meio a uma tentativa explícita de fraude, o painel do 

Ministério da Saúde saiu do ar. Por um instante, imaginei que havía-

mos perdido o guia a nos conduzir para fora da casa mal-assombrada 

em que estamos... Mas a reação foi ampla e ágil. Dentro e fora do país. 

E painéis alternativos não demoraram a surgir (e.g., aqui). 

 Em 9/6, o painel do MS (aqui), que havia saído do ar na noite de 5/6, 

passando desde então a exibir estatísticas parciais, foi restaurado. E, 

por suposto, tornou a funcionar como antes – i.e., o painel estaria a di-

vulgar estatísticas não adulteradas e minimamente confiáveis. 

 

2.  MONITORANDO A PANDEMIA. 

Para avaliar a disseminação da Covid-19 (em qualquer escala geográfi-

ca), sigo calculando uma taxa de crescimento diário no número de novos 

casos (i.e., no número de indivíduos infectados com o SARS-CoV-2).14 

 Esta taxa (simbolizada aqui pela letra grega minúscula β) tem sido 

definida como β = ln {Y(f) / Y(i)} / {t(f) – t(i)}, onde Y(f) é o número de 

                                            
14 Sobre as fontes das estatísticas, v. nota 3. 
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casos no dia (f), Y(i) é o número de casos no dia (i), {t(f) – t(i)} é o inter-

valo transcorrido entre os dias (i) e (f), e ln indica logaritmo natural.15 

 

3.  A TAXA DE CRESCIMENTO SEGUE DECLINANDO. 

Os valores de β assim obtidos estão a seguir uma trajetória declinante, 

tanto em âmbito mundial como nacional (Fig. 4.1). 

 Em âmbito nacional, especificamente, a média semanal caiu de 5,1% 

(25-31/5) para 4,3% (1-7/6) e agora para 3,3% (8-14/6). 

 São resultados auspiciosos, sem dúvida. No entanto, β = 3,3% ainda 

é um valor relativamente alto. A média mundial, por exemplo, está 

abaixo de 2%. E nenhum país europeu iniciou o afrouxamento das me-

didas de mitigação ostentando percentuais superiores a 1%.16 Diria en-

tão que este não é o momento mais oportuno para se revogar ou sequer 

relaxar as medidas de mitigação, como muitos governantes (governado-

res e prefeitos) já estão a fazer.17 

 A média nacional é uma colcha de retalhos. Por baixo dela há uma 

significativa variação regional no ritmo de expansão da doença. No que 

segue, apresento e discuto os resultados de um estudo que conduzi a 

respeito da crise no plano estadual. 

 

4.  EXAMINANDO O PAÍS POR DENTRO. 

Para examinar a expansão da pandemia nas cinco regiões geográficas 

do país (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste), analisei as es-

tatísticas de 12 unidades da federação. As estatísticas se referem ao 

intervalo entre 19/4 e 14/6. 

 As unidades escolhidas foram as seguintes: Amazonas (AM) e Pará 

(PA); Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA) e Pernambuco (PE); Rio 

de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP); Rio Grande do Sul (RS) e Santa Cata-

rina (SC); Distrito Federal (DF) e Goiás (GO). 

 A lista não abriga as 12 unidades mais afetadas pela Covid-19. Em 

vez disso, abriga as oito mais afetadas (os oito estados citados das regi-

                                            
15 Para outros detalhes, v. nota 8. 
16 Os países europeus que estão a afrouxar as medidas de mitigação ostentam valores 

de β bem inferiores a 1%. Em 28/5, por exemplo, a média semanal de países como 

Espanha, Itália, França, Alemanha e Bélgica estava entre 0,1 e 0,4%. A média do 

Reino Unido girava em torno de 1% e o assunto por lá ainda não estava na ordem do 

dia. (Na Suécia, o patinho feio do norte da Europa, o valor era de 1,5%.) 
17 A rigor, o que tivemos até agora no país foi um falso confinamento. Na prática, por-

tanto, relaxar agora as medidas de mitigação significará suspendê-las. A expansão da 

doença, em vez de continuar cedendo, deverá recrudescer nos próximos dias. E os 

governantes, ao contrário do que estão a anunciar, terão muita dificuldade para recu-

ar. A experiência indica que a resistência a uma retomada das medidas de mitigação 

é sempre maior que na primeira vez (exceto, talvez, em casos de calamidade pública). 



ões Norte, Nordeste e Sudeste) e mais as duas unidades mais afetadas 

nas outras duas regiões (Sul e Centro-Oeste).18 

 Em 14/6, estas 12 unidades respondiam por 76% do total de casos 

(660.555 de 867.624) e 86% do total de mortes (37.397 de 43.332) regis-

trados no país. 

 

5.  ESCOLHENDO UMA AMOSTRA. 

Em 11/6, quando selecionei a amostra, os oito estados mais afetados 

pela pandemia eram os seguintes (entre parêntesis, o número de casos 

naquela data e em 14/6): SP (162.520, 178.202), RJ (75.775, 79.572), 

CE (73.879, 76.748), PA (64.126, 66.328), MA (55.680, 59.850), AM 

(53.989, 56.506), PE (42.994, 45.261) e BA (33.891, 36.401). 

 As quatro unidades restantes ocupavam as seguintes posições no 

ranking nacional (entre parêntesis, o número de casos em 11 e 14/6): 

DF (20.507, 22.871), 11º colocado; RS (14.168, 14.661), 15º; SC (12.953, 

13.360), 17º; e GO (7.657, 7.944), 23º.19 

 No que segue, chamo a atenção para certos padrões numéricos que 

detectei durante e ao final da realização do trabalho, alguns dos quais 

poderiam ser úteis na hora de se pensar em afrouxar (ou não) as medi-

das de mitigação. 

 

6.  PADRÕES NUMÉRICOS E CONJECTURAS.  

Os principais padrões numéricos que detectei foram os seguintes. 

 

 As unidades federativas com o maior número de casos não são ne-

cessariamente aquelas que ostentam hoje os valores mais altos 

de β. Isso porque nem todas as regiões do país foram tomadas pe-

la pandemia ao mesmo tempo ou com a mesma intensidade. Em 

alguns casos, notadamente AM e PA, o número de casos – e o de 

hospitalizações requeridas – teria extrapolado a capacidade de 

suporte dos respectivos sistemas de saúde. Nas últimas semanas, 

porém, o ritmo de expansão da pandemia arrefeceu, tanto no PA 

                                            
18 A respeito dos 15 estados que ficaram de fora (AC, AP, RO, RR e TO; AL, PB, PI, 

RN e SE; ES e MG; PR; MS e MT), cabem aqui os seguintes comentários: (1) na região 

Sul, com 9.716 casos e 334 mortes (15/6), o PR já é o segundo estado em número de 

mortes (atrás apenas do RS), embora continue em terceiro lugar (atrás do RS e de SC) 

em número de casos; e (2) na região Centro-Oeste, as estatísticas do MT (6.185 casos 

e 216 mortes, em 15/6) estão a escalar rapidamente, de sorte que, hoje (16) ou ama-

nhã, o estado deverá se tornar o segundo em número de mortes, atrás apenas do DF. 
19 Atrás de GO, em números absolutos de casos, estavam – e ainda estão – quatro 

estados (entre parêntesis, o número de casos em 11 e 15/6): RR (6.594, 6881), TO 

(6.529, 7.137), MT (5.092, 6.185) e MS (2.853, 3.551). 



como, sobretudo, no AM. O número de novos casos vem caindo e 

os sistemas de saúde estão tendo a chance de se recompor. 

 Sete unidades federativas (SC, CE, RJ, GO, RS, BA, DF) chamam 

a atenção pelo sobe e desce nas médias semanais (Fig. 4.2). Osci-

lações bruscas podem refletir a pronta resposta das autoridades 

sanitárias a uma ocasional aceleração da epidemia. Ou podem 

refletir as hesitações e o faz de conta das medidas tomadas pelos 

governantes.20 A julgar tão somente pelo comportamento oscilan-

te de β, três estados seriam particularmente ágeis ou volúveis: 

SC, CE e RJ. 

 Em termos de trajetória descendente, três estados se destacam pe-

la consistência (= i.e., a média semanal declinou em ao menos 

seis das últimas sete semanas). São eles: AM e PA (em 6 das 7) e 

PE (em todas as 7). No PA, a média caiu de inacreditáveis 15,4% 

(20-26/4) para 3,5% (8-14/6); no AM, no mesmo intervalo, a mé-

dia caiu de 9,4% para 1,98% e, em PE, de 10,3% para 1,7%. A 

julgar pelo comportamento e pelo valor de β, PE e AM seriam ho-

je os dois principais destaques positivos. 

 Em termos de trajetória ascendente, três unidades federativas 

chamam a atenção: DF, GO e BA. Embora tenha um atenuante 

importante (o menor número de casos), GO foi a mais consistente 

das três unidades: em 4 das 7 últimas semanas, a tendência no 

estado foi de alta. (Quaisquer que sejam as causas a promover 

uma ascensão da média, elas teriam sido particularmente influ-

entes em GO.) Assim, a julgar pelo comportamento e pelo valor 

de β, DF (4,7%), GO (4,6%) e BA (3,7%) seriam hoje os três prin-

cipais destaques negativos.21 

                                            
20 Não é por falta de assessoria técnica qualificada que os governantes (governadores 

e prefeitos) estão a tomar medidas equivocadas. Sei de governantes que estão muito 

bem-assessorados e, ainda assim, optam pelo caminho mais tortuoso. 
21 No caso específico do DF, vale atentar para duas variáveis relevantes, uma técnica 

e outra política. A variável técnica: Brasília abriga o terceiro mais movimentado ae-

roporto do país (atrás apenas de Guarulhos e Congonhas, em SP) (ver aqui). Há uma 

relação direta – em escala planetária – entre a movimentação (e.g., fluxo de passagei-

ros) e a intensidade dos surtos epidêmicos. A variável política: Brasília abriga aquele 

que é tido hoje como o pior presidente do mundo (ver aqui). Abriga também algumas 

seitas de extrema direita. Essa turma reúne funcionários públicos, empresários sone-

gadores e militantes profissionais. Um pessoal que quer se fazer passar por gente 

comum. A preocupação deles, no entanto, é tão somente defender a manutenção de 

benesses e privilégios, para si e para os seus. Não são militantes políticos no sentido 

usual da palavra. Fato é que, nas últimas semanas, pequenos bandos a vagar por 

logradouros públicos (contrariando assim determinações do governador do DF – ver 

aqui) não se limitaram a bradar contra a decência, o bem comum e a razão. Pois esse 

pessoal também está a distribuir perdigotos. E em quantidade suficiente a ponto de 

provocar vários episódios de superdisseminação (ver aqui). 

https://horus.labtrans.ufsc.br/gerencial/#Movimentacao/Comparativo
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/04/14/interna_politica,1138655/editorial-do-washington-post-elege-bolsonaro-pior-lider-global.shtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/11/coronavirus-governo-do-df-suspende-aulas-e-eventos-publicos-por-5-dias.htm
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51472729


 A taxa de letalidade (TL) – definida aqui como a relação entre o 

número de mortes e o número de casos – pode ser usada como 

um indicador para fins comparativos. Em condições ideais, a ta-

xa de letalidade estaria a refletir a proporção de indivíduos in-

fectados que morrem em decorrência da doença. Mas não vive-

mos em um mundo ideal22 e, nas atuais circunstâncias, as esta-

tísticas usadas para calcular a taxa de letalidade estariam a ser 

afetadas por ao menos outros três fatores (ou por uma combina-

ção entre eles): o nível de testagem, a definição do que vem a ser 

óbito por Covid-19 e a qualidade do sistema de saúde. 

Adotando a premissa de que, no cômputo final, a taxa de letali-

dade pode ser usada como um indicador da mobilização do sis-

tema (visando, em última análise, proteger a população), eu cal-

culei três valores para cada uma das 12 unidades federativas: no 

início (19/4), no meio (17/5) e no fim (14/6) da série examinada. 

Os resultados são mostrados na figura 4.3. 

Cinco das 12 unidades se destacam pela consistência na queda 

sucessiva da letalidade: DF, SC, GO, BA e AM. 

No DF, a letalidade sempre esteve abaixo de 2%. No AM, a leta-

lidade caiu de 8,9% (19/4) para 4,4% (14/6). Este último ainda é 

um valor relativamente alto, mas já está abaixo da média nacio-

nal (5%, em 14/6). 

A julgar tão somente pelo valor da TL, os sistemas que estariam  

a proteger melhor as suas populações seriam os seguintes: DF 

(TL = 1,3%, em 14/6), SC (1,6%), RS (2,39%) e MA (2,45%). Em 

contraposição, os destaques negativos seriam RJ (TL = 9,6%, em 

14/6), PE (8,5%), CE (6,3%), PA (6,1%) e SP (6%). 

 

7.  BALANÇO FINAL.  

Levando em conta o valor e o comportamento das duas variáveis (taxa 

de crescimento e letalidade), caberia aqui chamar a atenção para qua-

tro estados. Três são destaques positivos e um é destaque negativo.  

 PE e AM são destaques positivos. A depender da continuidade do 

que foi feito até aqui pelos governantes e pelas autoridades sanitárias, 

a pandemia deverá continuar arrefecendo nos dois estados. PE precisa 

                                            
22 Nas circunstâncias atuais do país, o valor da TL tem sido muito afetada por outras 

variáveis, como o baixo nível de testagem e a adoção de critérios restritos para calcu-

lar as mortes por Covid-19. (Há ainda quem insista em deliberadamente esconder as 

mortes.) Sem falar nas limitações inerentes ao nosso sistema hospitalar, como as pre-

cárias condições de trabalho para os profissionais de saúde (ver aqui). Não tive como 

analisar separadamente cada um desses fatores. Portanto, os resultados apresenta-

dos aqui devem ser vistos com uma dose extra de cautela. 

http://www.cofen.gov.br/brasil-responde-por-30-das-mortes-de-profissionais-de-enfermagem-por-covid-19_80622.html


baixar a taxa de letalidade, a exemplo do que fez o AM. Para isso, pre-

cisaria reforçar o sistema de saúde ou elevar o nível de testagem da 

população, o que por ora parece ser mais factível.23 

 SC é outro destaque positivo. A rigor, talvez seja o estado que me-

lhor combina valores simultaneamente baixos das duas variáveis, com 

β = 2,1% (o 3º mais baixo, atrás apenas de PE e AM) e TL = 1,6% (o 2º 

mais baixo, atrás apenas do DF). 

 Na outra ponta do espectro temos o RJ, cuja situação é alarmante. O 

estado é um dos que estão a afrouxar as frouxas medidas de mitigação. 

No âmbito deste artigo, o desempenho do RJ não sustenta o afrouxa-

mento. Em primeiro lugar, embora o valor de β (3,5%, 8-14/6) esteja 

abaixo da média nacional (4,3%), ainda se trata de um percentual rela-

tivamente alto. E mais: ao longo das últimas sete semanas, o compor-

tamento de β tem sido algo oscilante, o que sugere a presença de um 

número expressivo de casos escondidos no armário.24 Esta suspeita é 

reforçada pelo elevado valor da TL. Em vez de afrouxar, o certo seria o 

estado conseguir mais uma ou duas semanas de queda nos valores de β 

e na TL.25 

 PA e SP não estão em situação muito melhor que o RJ. De modo que 

os cuidados sugeridos acima se aplicariam também aos dois. 

 

8.  CODA. 

Antes de afrouxar as medidas de mitigação, todo e qualquer governante 

que esteja de fato preocupado com o bem-estar da população deveria se 

perguntar: “Se houver necessidade, eu terei força e cacife político que 

me permitam recuar?” 

 Recuar de um afrouxamento é mais difícil e pode ser muito pior (em 

vários sentidos) do que sustentar e estender as medidas de mitigação 

por mais algum tempo. 

 Quando e como suspender o confinamento? A OMS já divulgou al-

gumas diretrizes gerais (ver, por exemplo, aqui). As diretrizes visam 

                                            
23 O CE é (ou já foi) líder em testagem da população (ver aqui), mas ainda tem uma 

letalidade de 6,3%, um valor relativamente alto (o estado ficou em 10º lugar entre as 

12 unidades investigadas – ver Fig. 4.3). O que sugere que o sistema de saúde preci-

saria ser reforçado. 
24 Abrir e fechar sucessivas vezes, sem monitorar a população, eleva as chances de 

guardar no armário (i.e., confinar) indivíduos já infectados. De acordo com as circuns-

tâncias, esses indivíduos poderão vir a contagiar a família ou mesmo a vizinhança. 

Assim, quando as medidas de confinamento são novamente suspensas, um número 

crescente de infectados entra em contato com o restante da população, acelerando a 

disseminação da doença. 
25 Cabe frisar que o RJ é (ou já foi) o derradeiro em testagem da população, logo atrás 

de MG (ver aqui). 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-europe-advice-for-gradual-easing-of-covid-19-measures
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/05/ceara-e-o-estado-que-mais-faz-testagem-para-coronavirus/
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/05/ceara-e-o-estado-que-mais-faz-testagem-para-coronavirus/


uma saída exitosa, minimizando as perdas humanas e os custos mate-

riais. Mas não há uma resposta pronta e acabada. Em certo sentido, 

estamos todos (ou quase todos) tateando no escuro, tentando achar 

uma saída. Todavia, mesmo cercados de tantas incertezas, é possível 

dizer o que os governantes não deveriam fazer. 

 No âmbito estritamente técnico, sou de opinião que as medidas de 

mitigação não deveriam ser afrouxadas sem que antes fossem alcança-

das ao menos duas metas: (1) conseguir semanas sucessivas de queda 

no valor de β (ao menos até que o valor caía para algo abaixo de 1%, 

como PE parece estar a caminho de conseguir); e (2) promover baixas 

sucessivas no valor da taxa de letalidade (ao menos até que o valor caia 

para algo próximo a 1%, como o DF e SC parecem estar a caminho de 

conseguir). ◄ 

 

 



Fig. 4.1. O comportamento da taxa de crescimento no número de casos 

da Covid-19 (eixo vertical; β expresso em porcentagem), tanto em âmbi-

to nacional (pontos em rosa claro) como mundial (pontos em vermelho 

escuro), entre 21/3 e 14/6. Em âmbito nacional, há muita oscilação nos 

valores diários (refletindo inércia e desarranjos metodológicos). Para 

reduzir os ruídos de tal oscilação, calculei uma média semanal na taxa 

de crescimento (pontos em azul escuro). E comparei os resultados dessa 

análise (linha tracejada em azul escuro) com os resultados da análise 

das estatísticas mundiais (linha tracejada em vermelho escuro). Os 

dois conjuntos de pontos estão distribuídos de modo claramente decli-

nante, embora a média semanal brasileira esteja a variar em um pa-

tamar nitidamente superior. Em âmbito mundial, o valor de β está 

abaixo de 3,3% desde 25/4. Em âmbito nacional, acabamos de chegar 

aos 3,3%, o menor valor desde o início da série – estaríamos assim com 

um atraso de 50 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 4,2. Variação nas médias semanais de β em 12 unidades federati-

vas (eixo vertical; expresso em porcentagem), ao longo das sete sema-

nas compreendidas entre 26/4 e 14/6. As cinco unidades federativas que 

chegam ao final da série acima da média nacional (3,3%; linha traceja-

da em preto) estão indicados por linhas tracejadas (DF, GO, BA) ou 

pontilhadas (PA, MA); as sete que chegam ao final abaixo da média 

nacional estão indicadas por linhas contínuas (SP, RS, CE, RJ, SC, AM, 

PE). Levando em conta o comportamento e o baixo valor de β (ver tex-

to), os dois maiores destaques positivos seriam PE e AM. (A média do 

PA em 26/4, 15,4%, foi omitida.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 4.3. Variação na taxa de letalidade (eixo vertical; em porcentagem) 

em 12 unidades federativas, no início (19/4), no meio (17/5) e no fim 

(14/6) da série examinada. A situação piorou (i.e., valor final > v. inici-

al) em três estados: PA, CE e RJ. Em 14/6, por exemplo, a letalidade no 

RJ era o dobro da letalidade no AM; esta, por sua vez, era o triplo da 

letalidade no DF ou em SC. A situação melhorou (i.e., valor final foi o 

menor dos três) no RS, MA, SP e PE. E a situação melhorou sucessiva-

mente (i.e., valor inicial > v. intermediário > v. final) no DF, SC, GO, 

BA e AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAPOS, RETALHOS E UMA TRISTE IRONIA. 
 

 

1. 

 

Notícias apressadas e superficiais. Chutes. Erros graves e grosseiros. 

Cinismo. E até o mais desavergonhado sensacionalismo. 

 Nada de novo. É a imprensa brasileira em ação. 

 Era assim antes. A crise tão somente acentuou a nossa fragilidade. 

 

2. 

 

Em 26/5, o portal G1 estampou a manchete: Brasil terá mais de 125 mil 

mortes por Covid-19 até o começo de agosto, de acordo com projeção de 

universidade dos EUA. 

 Em 6/6, em matéria assinada por Marina Dias, foi a vez de a Folha 

de S. Paulo alardear: Modelo usado pela Casa Branca projeta 5.000 

mortes diárias por Covid-19 no Brasil em agosto. 

 Em 11/6, a BBC Brasil decidiu requentar o assuntou: Coronavírus: 

Brasil pode se tornar país com mais mortos em 29/7 se nada mudar, diz 

projeção usada pela Casa Branca.26 

 O cheiro inicial da notícia, em maio, já não bom. Nas semanas se-

guintes, porém, ficou claro que muita gente está a trabalhar no modo 

„piloto automático‟. Ou se desfez de qualquer vestígio de senso crítico.27 

 A situação é grave, mas sensacionalismo não ajuda em nada. 

 

3. 

 

Como alguns leitores brasileiros já devem ter percebido, o presidente 

dos Estados Unidos trabalha para confundir a opinião pública do seu 

país. Vale qualquer coisa. No momento, ele está a usar um discurso que 

embaça ou nega a magnitude dos problemas domésticos. Como as desi-

gualdades sociais e o despreparo dos Estados Unidos para enfrentar a 

pandemia da Covid-19. 

 Donald Trump está particularmente empenhado em esconder dos 

eleitores o fato de que alguns milhares de mortes poderiam ter sido evi-

tadas se ele não tivesse sido tão displicente. Daí a manobra ocultista, 

                                            
26 No dia 11, repercutindo a matéria da BBC Brasil, o Jornal GGN anunciou: Brasil 

vai superar EUA em mortes por coronavírus no final de julho, mostra projeção. 
27 Sobre os números e a tendência da pandemia entre nós, ver, por exemplo, os quatro 

artigos já publicados da série „Como entramos e como iremos sair da crise‟ – aqui (+ 

aqui), aqui, aqui e aqui. 
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https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/26/brasil-tera-mais-de-125-mil-mortes-por-covid-19-ate-o-comeco-de-agosto-de-acordo-com-projecao-de-universidade-dos-eua.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/26/brasil-tera-mais-de-125-mil-mortes-por-covid-19-ate-o-comeco-de-agosto-de-acordo-com-projecao-de-universidade-dos-eua.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/26/brasil-tera-mais-de-125-mil-mortes-por-covid-19-ate-o-comeco-de-agosto-de-acordo-com-projecao-de-universidade-dos-eua.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/modelo-usado-pela-casa-branca-projeta-5-mil-mortes-diarias-por-covid-19-no-brasil-em-agosto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/modelo-usado-pela-casa-branca-projeta-5-mil-mortes-diarias-por-covid-19-no-brasil-em-agosto.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53002123
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53002123
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53002123
https://jornalggn.com.br/noticia/brasil-vai-superar-eua-em-mortes-por-coronavirus-no-final-de-julho-mostra-projecao/
https://jornalggn.com.br/noticia/brasil-vai-superar-eua-em-mortes-por-coronavirus-no-final-de-julho-mostra-projecao/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/covid-19-como-entramos-e-como-iremos-sair-da-crise-i-um-apanhado-geral-e-uma-sugestao-de-guia/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/covid-19-uma-nota-de-retificacao/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/covid-19-como-entramos-e-como-iremos-sair-da-crise-ii-a-tragedia-e-a-farsa/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/covid-19-como-entramos-e-como-iremos-sair-da-crise-iii-acorda-o-gigante-entorpecido/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/covid-19-como-entramos-e-como-iremos-sair-da-crise-iv-sobre-a-heterogeneidade-estadual-e-o-afrouxamento-por-felipe-a-p-l-costa/


culpando o „comunismo‟ pela crise ou apontando o dedo para „países 

amigos‟ em situação supostamente muito pior. A imputação de culpa à 

China ilustra o primeiro tipo de manobra, assim como a anunciada saí-

da da OMS. O falatório achincalhando a Suécia e o Brasil (ver aqui) 

exemplificaria o segundo. 

 Trump só sairá amarrado da Casa Branca. Adiar ou fraudar as elei-

ções são dois coringas que ele tem na manga, a respeito dos quais o 

pessoal dele já deve ter produzido relatórios volumosos. (A alternativa 

habitual – iniciar uma guerra contra algum „inimigo perigoso‟ do Ter-

ceiro Mundo – parece estar afastada. Ao menos por enquanto. Afinal, 

invadir e matar civis em um país cujos habitantes já estão lutando con-

tra a pandemia poderia dar origem a um noticiário bem desfavorável.) 

 

4. 

 

Evocar a Casa Branca para levantar uma manchete ou sustentar um 

argumento é – na melhor das hipóteses – uma grande tolice. 

 

5. 

 

Há muita ebulição mundo afora. Muita coisa interessante. 

 Pena que pouco ou nada disso seja capturado, mastigado e digerido 

pela nossa imprensa. 

 

6. 

 

Há sinais de vida na Terra. 

 Um primeiro exemplo: a entrevista de Karl Friston ao jornal The 

Guardian, em 31/5 (ver aqui), na qual o pesquisador inglês fala sobre o 

modelo epidemiológico que elaborou para a disseminação da Covid-19. 

 O modelo proposto por ele – elaborado com base em ideias original-

mente formuladas pelo físico estadunidense Richard Feynman (1916-

1988) – está sendo usado no Reino Unido. E as projeções são bem deta-

lhadas. E precisas. Melhores, segundo ele, que as projeções feitas por 

modelos mais convencionais. 

 

7. 

 

Um segundo exemplo (este particularmente emocionante): a entrevista 

da jornalista estadunidense Laurie Garrett ao programa de notícias 

Democracy Now, em 6/5. Garrett é autora do atualíssimo A próxima 

peste (Nova Fronteira, 1995). 

https://veja.abril.com.br/mundo/trump-compara-erros-cometidos-por-brasil-e-suecia-no-combate-a-covid-19/
https://www.researchgate.net/profile/Karl_Friston
https://www.theguardian.com/world/2020/may/31/covid-19-expert-karl-friston-germany-may-have-more-immunological-dark-matter


 Embora tenha ocorrido há mais de um mês – e um mês, nesta crise, 

é muito tempo –, a entrevista é das mais pertinentes e informativas 

(ver aqui). Lança luz sobre a tragédia em curso nos EUA. (Mas também 

ajuda a iluminar um pouco a bagunça em que nós, brasileiros, estamos 

mergulhados.) Chamo atenção para a opinião dela a respeito do prazo 

necessário para o desenvolvimento de uma vacina universal. 

 

8. 

 

Uma vacina universal contra a Covid-19 – e não apenas uma vacina 

para os „eleitores de Trump‟ – precisa atender a alguns requisitos. Qua-

tro deles seriam os seguintes: (1) aplicação em dose única; (2) aplicação 

por via oral; (3) as condições de armazenamento e transporte não de-

vem exigir refrigeração; e (4) produção em larga escala (> 4 bilhões de 

doses: mais da metade da população mundial terá de ser vacinada – 

será provavelmente o maior programa de vacinação da história). 

 (O alerta não é meu. É de Laurie Garrett.) 

 

9. 

 

Por falar em vacina, o convênio alardeado pelo governo do estado de 

São Paulo, semana retrasada (ver aqui), deve ser um entre vários ou-

tros que os chineses estão a firmar. (O mesmo raciocínio vale para o 

pessoal da Universidade de Oxford que vem aqui aplicar testes.) Quem 

está na corrida por uma vacina precisa de cobaias humanas. É normal. 

Faz parte do processo. (No momento, não deve ser difícil recrutar vo-

luntários no Brasil, no Chile ou no Peru. Ou mesmo no México.) 

 O anúncio, no entanto, foi essencialmente uma distração. Temo que 

o governador paulista (assim como os governadores de outros estados) 

não tenha mais o necessário cacife político que o autorize a tomar as 

providências que deveriam ser tomadas – endurecer ou ao menos man-

ter as medidas de mitigação, em vez de afrouxá-las (ver aqui). 

 A imprensa pode ainda não ter se dado conta ou talvez esteja a evi-

tar o assunto, mas o uivo inicial que o Palácio do Planalto emitiu dian-

te da pandemia (“Não tem jeito. Todo mundo vai se infectar”) está ago-

ra sendo reproduzido (ainda que na intimidade) por alguns governado-

res. O de SP não é o único. 

 

10. 

 

Por fim, entre as grandes ironias que estamos a viver, eu chamaria a 

atenção para uma das mais simbólicas: Robert May, um dos inventores 

https://www.democracynow.org/2020/5/6/laurie_garrett_coronavirus_prediction_36_months
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/11/governo-de-sp-diz-que-instituto-butantan-vai-produzir-vacina-contra-o-coronavirus.ghtml
https://jornalggn.com.br/coronavirus/covid-19-como-entramos-e-como-iremos-sair-da-crise-iv-sobre-a-heterogeneidade-estadual-e-o-afrouxamento-por-felipe-a-p-l-costa/


da moderna epidemiologia matemática,28 faleceu no final de abril, em 

plena pandemia. 

 Nenhum veículo da imprensa brasileira deu a notícia. Folha, O Glo-

bo, Estadão, Veja, G1... – nem um pio. Nada. E olha que a renomada 

revista britânica Nature, uma fonte habitual de quem cobre a área ci-

entífica, já publicou um obituário.29 

 Soube do ocorrido por meio de matéria na imprensa estrangeira. 

Meio que por acidente. Isso foi em 18/5, com um atraso de três sema-

nas. Uma triste surpresa. Em meados de abril, enquanto estava a tra-

balhar em artigo no qual citava o nome dele e o de Roy [Malcolm] An-

derson (nascido em 1947), fui atrás de notícias recentes a respeito dos 

dois. O artigo foi publicado em 17/4 (aqui), May viria a falecer no dia 

28.30 

 Assim que soube, tratei de obter mais informações. Não consegui 

encontrar um único registro na imprensa brasileira. Jornais estrangei-

ros deram a notícia de pronto (e.g., o português Diário de Notícias – ver 

aqui) e alguns logo publicaram obituários mais ou menos detalhados 

(e.g., The Guardian e The New York Times – ver aqui e aqui). 

 Não foi a primeira vez que testemunhei as barbeiragens ou o silêncio 

da imprensa brasileira diante do falecimento de um gigante da ciên-

cia.31 Mas é sempre algo desolador. E um tanto quanto revoltante. Um 

silêncio que diz muito sobre a inércia, a cegueira e as limitações de 

nossa imprensa. Mas que tem muito a ver também com o ar rarefeito 

da cultura contemporânea. ◄ 

 

 

                                            
28 A epidemiologia (não clínica) é uma província da ecologia de populações. No contex-

to atual, pode ser vista como a caixa de ferramentas que está sendo usada por técni-

cos, cientistas e estudiosos de todo o mundo na luta contra a expansão da pandemia 

da Covid-19. Para uma introdução ao assunto, ver Begon, M; Townsend, CR & Har-

per, JH. 2007. Ecologia, 4ª ed. Porto Alegre, Artmed. Uma palestra („Estabilidade e 

complexidade em ecossistemas financeiros‟) ministrada por Robert May, em 2013, 

pode ser vista aqui. Sobre a importância histórica do trabalho dele, ver Heesterbeek, 

JAP & Roberts, MG. 2015. How mathematical epidemiology became a field of biology: 

a commentary on Anderson and May (1981) „The population dynamics of microparasi-

tes and their invertebrate hosts‟. Philosophical Transactions of the Royal Society B 

370: 20140307. Dez anos após o artigo de 1981, Anderson e May publicaram um livro 

que se tornaria uma obra de referência na área – Anderson, RM & May, RM. 1991. 

Infectious diseases of humans: Dynamics and control. Oxford, OUP. 
29 Ver Krebs, JR & Hassell, M. 2020. Robert May (1936-2020). Nature 581, doi: 

10.1038/d41586-020-01364-y. 
30 Portador da doença de Alzheimer, May vivia em uma casa de repouso, onde faleceu, 

vítima de uma pneumonia. (Não sei dizer se a pneumonia foi provocada pelo SARS-

Cov-2.) 
31 Para exemplos e discussões, ver o meu O evolucionista voador & outros inventores 

da biologia moderna (Edição do autor, 2017). 

https://jornalggn.com.br/coronavirus/covid-19-ajustando-e-renovando-o-alerta-para-30-4-por-felipe-a-p-l-costa/
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/morreu-robert-may-o-cientista-que-pos-os-outros-a-pensar-12133834.html
https://www.theguardian.com/science/2020/apr/29/robert-may-bob-may-lord-may-obituary
https://www.nytimes.com/2020/05/11/science/robert-may-dead.html
https://www.youtube.com/watch?v=PDMRU8r48Rk


TORNAMOS A EMPACAR? 
 

 

 

 

 Ministério da Saúde acaba de divulgar as estatísticas de hoje (26): 

46.860 casos e 990 mortes. No cômputo geral, já seriam 1.274.974 casos 

e 55.961 mortes. 

 A escalada nas estatísticas ao longo desta semana mostra como fo-

ram precipitadas as medidas de afrouxamento adotadas pelos gover-

nantes nas duas semanas anteriores (8-21/6). No ritmo atual, parece 

inevitável que o número de casos chegue bem perto de 1,5 milhão até o 

dia 30/6, como eu havia estimado (de modo otimista) no início do mês 

(ver cap. 3). 

 

O QUE HÁ POR TRÁS DESSA ESCALADA? 

No âmbito deste artigo, a resposta à pergunta acima é mais ou menos 

óbvia: a taxa de crescimento no número de novos casos. 

 Mas o que foi que houve? O que houve foi que a média semanal da 

taxa de crescimento, cujo valor já poderia estar próximo ou até abaixo 

de 1%,32 parou de declinar e estagnou. O que nos permite imaginar que 

a próxima semana será igual ou ainda pior que a atual.33 

                                            
32 Monitorando a pandemia. Para avaliar a disseminação da Covid-19 (em qualquer 

escala geográfica – mundial, nacional ou estadual), sigo calculando uma taxa de cres-

cimento diário no número de novos casos (i.e., no número de indivíduos infectados 

com o SARS-CoV-2). Esta taxa (simbolizada aqui pela letra grega minúscula β) tem 

sido definida como β = ln {Y(t+1) / Y(t)}, onde Y(t+1) é o número de casos no dia (t+1), 

Y(t) é o número de casos no dia anterior, e ln indica logaritmo natural. 

A taxa de crescimento não é uma constante, de sorte que o valor de β pode oscilar de 

um dia para o outro. Se a oscilação é de cima para baixo, dizemos que o parâmetro 

declinou; se é de baixo para cima, dizemos que o parâmetro escalou. Caso não haja 

oscilação ou caso a oscilação seja inexpressiva, rotulamos momentaneamente o valor 

de estacionário. Para exemplos de como calcular o valor de β e o tempo de duplicação, 

v. a compilação A pandemia e a longa agonia de um país desgovernado. 

Construindo um gráfico. Quando os valores de β são colocados em um gráfico (ver a 

figura que acompanha este artigo), 12 agregados de pontos (elipses A-I) podem ser 

identificados (e um 13º parece estar em formação), a saber: (A) Entre 21 e 30/3, inter-

valo durante o qual a taxa de crescimento declinou desde β = 24,8% até β = 7,6% 

(houve um excepcional 37,1%, em 22/3, mas aí se trata de um ponto fora da curva); 

(B) Entre 31/3 e 6/4, quando, após uma inesperada e significativa escalada (30-31/3), 

a taxa tornou a declinar, dessa vez desde β = 24,8% até β = 8,3%; (C) Entre 7 e 14/4, 

quando, após uma segunda e significativa escalada (6-7/4), a taxa tornou a declinar 

uma terceira vez, desde β = 16,1% até β = 5,5%; (D) Entre 15 e 21/4, quando, após uma 

terceira escalada (14-15/4), a taxa tornou a declinar uma quarta vez, variando desde β 

= 12,1% até β = 5%; (E) Entre 22 e 30/4, intervalo durante o qual – pela primeira vez! 

– a taxa oscilou para cima, variando entre β = 5,8% e β = 10,4%; (F) Entre 1 e 9/5, 
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https://covid.saude.gov.br/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/a-pandemia-e-a-lenta-agonia-de-um-pais-desgovernado-por-felipe-a-p-l-costa/


 Relembrando. 

 Em 31/5, após sete semanas chafurdando entre 6% e 8% (Fig. 6.1), 

eis que a média semanal caiu para 5,1% (25-31/5), o menor valor até 

então. 

 Daí por diante, a média seguiu declinando, ainda que na semana 

passada tenha emitido sinais de que poderia encalhar de novo. Vejamos 

os resultados: caiu de 4,3% (1-7/6) para 3,3% (8-14/6) e daí para 3,2% 

(15-21/6). A média da semana em curso (a ser computada no domingo, 

28) deverá ficar entre 3% e 3,2%. 

 Ouso dizer que nós estamos empacados. De novo. 

 E repito aqui o que escrevi em artigo anterior – Que os governantes 

atentem para o seguinte: assim como era possível que a nossa média 

semanal já estivesse em um patamar próximo a 1% (ver aqui), com um 

número bem inferior de casos e, por extensão, de mortes, é perfeita-

mente possível permanecer em banho-maria até dezembro. 

 Trocando em miúdos, é perfeitamente possível arrastar e aprofundar 

o sofrimento da população até dezembro. Até lá, não custa lembrar, não 

haverá qualquer recuperação econômica duradoura. Apenas pilhagens 

e algumas golfadas. ◄ 

 

 

 

                                                                                                                        

quando, após uma queda expressiva (30/4-1/5), a taxa tornou a oscilar para cima uma 

segunda vez, variando entre β = 4,9% e β = 9,2%; (G) Entre 10 e 16/5, quando, após 

uma queda significativa (9-10/5), a taxa oscilou para cima uma terceira vez, agora 

variando entre β = 3,5% e β = 7,5%; (H) Entre 17 e 22/5, quando, após mais uma que-

da significativa (16-17/5), a taxa oscilou para cima uma quarta vez, agora variando 

entre β = 3,4% e β = 7,3%; (I) Entre 23 e 30/5, quando, após uma pequena queda (22-

23/5), a taxa oscilou para cima uma quinta vez, variando entre β = 3,2% e β = 7,2%; 

(J) Entre 31/5 e 6/6, quando, após uma queda bem expressiva (30-31/5), a taxa oscilou 

para cima uma sexta vez, agora variando entre β = 2,4% e β = 5,5%; (K) Entre 7 e 

13/6, quando, após uma pequena queda (6-7/6), a taxa variou (mas sem direção defi-

nida) entre β = 2,4% e β = 4,5%; e (L) Entre 14 e 20/6, quando, após uma semana de 

aparente estagnação (7-13/6), a taxa tornou a oscilar para cima uma sétima vez, vari-

ando entre β = 2% e β = 5,6%. 
33 Os governantes precisam sinalizar de que lado eles estão. Ou eles estão ao lado da 

sociedade ou eles estão preocupados com os negócios. É inconcebível, por exemplo, que 

o governador de SP, em uma vã (e tola) tentativa de querer agradar a gregos e troia-

nos, fique a anunciar – quase que diariamente – que vai relaxar esta ou aquela medi-

da, abrir este ou aquele setor da economia. Cansa, desanima, desmobiliza. Ele já de-

veria saber: assentada a poeira da demagogia, a terra desolada que sobra é pronta-

mente explorada por gaiatos ainda mais oportunistas. Dito de outro modo: o governa-

dor deveria parar de apertar a corda que ele próprio colocou em torno do pescoço. 

https://jornalggn.com.br/coronavirus/covid-19-como-e-por-que-a-maior-parte-da-tragedia-brasileira-poderia-ser-evitada/


Fig. 6.1. Variação na taxa de crescimento diário no número de novos 

casos da Covid-19 na população brasileira (eixo vertical; β expresso em 

porcentagem), entre 21/3 e hoje (26/6). Doze agregados de pontos podem 

ser identificados (A-L) e um 13º (M) ainda está em formação (para deta-

lhes, ver nota 32). As setas estariam a representar algo como a direção 

e o sentido da força dominante dentro de cada agregado: setas pretas 

empurram para baixo e as vermelhas, para cima. (A ausência de seta 

indica a falta de uma direção definida.) A linha tracejada representa 

algo como a trajetória média de todos os pontos. (Em termos de análise 

estatística, basta dizer que os resultados são significativos.) Em verme-

lho escuro, os resultados de março; em rosa claro, os de abril; em azul 

claro, os de maio; em marro claro, os de junho; os quadrados em azul 

escuro correspondem a domingos. O gráfico menor no canto superior 

direito ilustra a variação no tempo de duplicação (TD) no número de 

casos, ao longo do mesmo intervalo de tempo do gráfico maior. (O eixo 

vertical indica o valor de TD, em dias.) Os valores extremos da série 

foram 3,1 (31/3) e 42,7 (21/6), indicando que (a) mantido o valor de β 

obtido para 31/3, seriam necessários 3,1 dias para dobrar o número de 

casos; e (b) mantido o valor de 21/6, seriam necessários 42,7 dias para 

dobrar o número de casos. Em meio a sucessivas oscilações, é possível 

notar uma lenta escalada da curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE .  

MISCELÂNEA MATEMÁTICA. 
 

 

Recapitulo a seguir alguns aspectos da matemática empregada nos ar-

tigos enfeixados neste e no volume anterior. 

 

1.  MILHÕES, BILHÕES,  TRILHÕES.  

Ao longo dos últimos 250 anos, cerca de 1,45 milhão de espécies de se-

res vivos foram formalmente descritas e nomeadas. Este número, no 

entanto, é apenas uma parcela da biodiversidade da Terra, que deve 

abrigar entre 5 e 50 milhões de espécies viventes – talvez mais. 

 Cada espécie em geral é composta por certo número de populações 

(embora existam aquelas compostas por uma única população), cada 

qual, por sua vez, abrigando um número variável de indivíduos. 

 Para os nossos propósitos aqui, vamos admitir que o planeta abrigue 

30 milhões de espécies de eucariotos (algas, protozoários, animais, 

plantas e fungos, sem computar bactérias, arqueias e vírus). Vamos 

imaginar ainda que cada uma dessas espécies seja composta por 100 (= 

102) populações, cada qual formada por 1.000 (= 103) indivíduos. 

 Feitas as contas, teríamos assim (i) 30 milhões de espécies (= 3 x 

107); (ii) 3 bilhões de populações (= 3 x 107 espécies x 102 populações / 

espécie); e (iii) 3 trilhões de indivíduos (= 3 x 107 espécies x 102 popula-

ções / espécie x 103 indivíduos / população). 

 Em resumo, o número de espécies estaria na casa dos milhões; o de 

populações na casa dos bilhões e o de indivíduos na cada dos trilhões. 

 Ocorre que muita gente (incluindo jornalistas) se atrapalha com as 

expressões milhões, bilhões e trilhões. O problema é grave e comum, 

mas está longe de ser uma exclusividade brasileira. 

 Nas palavras de Carl Sagan (1998, p. 14):34 

 

A confusão entre milhões, bilhões e trilhões ainda é endêmica na 

vida diária, e rara é a semana que se passa sem uma dessas tra-

palhadas no noticiário de TV (em geral, uma confusão entre mi-

lhões e bilhões). Assim, eu talvez possa ser desculpado por perder 

algum tempo distinguindo: 1 milhão é mil milhares, ou o número 

1 seguido de seis zeros; 1 bilhão é mil milhões, ou o número 1 se-

guido de nove zeros; e 1 trilhão é mil bilhões (ou, equivalentemen-

te, 1 milhão de milhões), que é o número 1 seguido de doze zeros. 

                                            
34 Extraído de Sagan, C. 1998. Bilhões e bilhões. SP, Companhia das Letras. 



 Além da questão de nomenclatura – usar milhões quando o certo se-

ria bilhões, ou vice-versa –, vale ressaltar que outro problema muito 

comum entre nós são os erros e mal-entendidos que surgem na hora de 

se converter unidades de grandeza. As dificuldades incluiriam, por 

exemplo, converter metros quadrados (m2) em hectares (ha) ou hectares 

em quilômetros quadrados (km2). Mais uma vez, no entanto, não se tra-

ta de um problema exclusivamente brasileiro. 

 Nas palavras de Stuart Pimm (2007, p. 7; negrito meu):35 

 

Na Inglaterra, quase todas as folhas caíram nos três meses do ou-

tono. Na Austrália, caíram folhas todos os meses, embora mais 

nos meses secos do que nos meses úmidos. Mesmo assim, as quan-

tidades foram muito semelhantes: cerca de um quilograma de fo-

lhas secas e pequenos galhos por metro quadrado, ao longo do 

ano. Para muitos leitores, a frase anterior parecerá perfeitamente 

trivial, mas não para a minha esposa, Julia. Ela é, em suas pró-

prias palavras, metricamente incompetente. Para ela, como para a 

maioria dos americanos, britânicos acima de certa idade e alguns 

engenheiros da NASA que enviam sondas à Marte, a frase deveria 

ser lida como cerca de 2 libras... por jarda quadrada. 

 

 O autor está a se referir às dificuldades que cercam a conversão de 

unidades de sistemas de medida distintos. No caso em questão, a con-

versão de duas unidades de massa (quilograma e libra) e de área (me-

tro quadrado e jarda quadrada). 

 

2.  NOTAÇÃO CIENTÍFICA.  

Se nós estamos a lidar com números grandes ou pequenos demais, pode 

ser conveniente substituir a notação convencional pela notação científi-

ca. Diz-se que um número qualquer está expresso em notação científica 

quando ele é escrito como o produto de dois números, u e v, sendo 0 ≤ u 

< 10 e v, uma potência de 10. 

 Tal mudança não se justifica apenas por questões visuais ou de eco-

nomia de espaço. O motivo principal tem a ver com a facilidade em 

conduzir operações. Em vez de calcular 0,03 x 0,0002, por exemplo, é 

bem mais simples calcular (3 x 10–2) x (2 x 10–4). 

 

2.1. Operações com potências.  Operações com potências seguem 

algumas regras. Duas delas são as seguintes: (1) Para multiplicar (ou 

dividir) potências de mesma base, mantemos a base e somamos (ou 

                                            
35 Extraído e adaptado de Pimm, S. 2005. Terras da Terra. Londrina, Planta, 



+ ∞ – ∞ O 

subtraímos) os expoentes; e (2) Uma potência de potência pode ser con-

vertida em uma potência simples, bastando para isso manter a base e 

multiplicar os expoentes.  

 Vejamos alguns exemplos.36 

 Exemplo 1. 52 x 53 = ? 

 Aplicando a regra (1): 52 x 53 = 52+3 = 55 = 5 x 5 x 5 x 5 x 5 = 3.125. 

 Exemplo 2. 42 x 44 = ? 

 Aplicando a regra (1): 42 x 44 = 42+4 = 46 = 4.096. 

 Sabendo que 22 = 4, o exemplo poderia ser reescrito da seguinte ma-

neira: (22)2 x (22)4. Aplicando agora a regra (2), fazemos 22x2 x 22x4 = 24 x 

28 = 24+8 = 212 = 4.096. 

 Exemplo 3. 75 / 72 = ? 

 Lembrando que 1 / ax = a–x, fazemos 75 x 7–2 = 75–2 = 73 = 343. 

 Exemplo 4. 82 / 83 = ? 

 Fazemos 82 x 8–3 = 82–3 = 8–1 =1 / 8 = 0,125. 

 Sabendo que 23 = 8, o exemplo poderia ser reescrito assim: (23)2 / 

(23)3 = 23x2 / 23x3 = 26 / 29 = 26 x 2–9 = 26–9 = 2–3 =1 / 23 = 1 / 8 = 0,125. 

 

3.  GRÁFICOS CARTESIANOS 

Imagine uma reta. Ou, mais apropriadamente, imagine uma reta orien-

tada sobre a qual fixamos um ponto O, dito origem.37 

 Dotada de tais atributos, a reta passa a ser referida como eixo. 

 Os pontos ao longo do eixo estão em correspondência biunívoca com o 

conjunto dos números reais: cada ponto corresponde a um e somente 

um número real, assim como cada número real corresponde a um e so-

mente um ponto do eixo. Os pontos à direita de O correspondem aos 

números reais positivos; os pontos à esquerda, aos reais negativos. O 

eixo se estende de – ∞ (menos infinito) a + ∞ (mais infinito): 

 

 

 

 

                                            
36 Ao final da leitura dos exemplos, tente resolver sozinho o seguinte exercício: O di-

âmetro de uma molécula de água (H2O) é aproximadamente igual a 2,5 x 10-10 m. 

Sabendo que em 1 mol dessa substância (18 g) existem 6,02 x 1023 moléculas (número 

de Avogadro), qual seria o comprimento de uma fila formada com todas essas molécu-

las? Compare o comprimento da fila com a distância Terra-Sol, que é aproximada-

mente igual a 1,5 x 108 km. (Extraído e adaptado de Batschelet, E. 1978. Introdução à 

matemática para biocientistas. RJ, Interciência & Edusp.) 
37 Uma reta orientada é aquela sobre a qual escolhemos um sentido de percurso – e.g., 

da direita para esquerda, o sentido é positivo; da esquerda para a direita, é negativo. 
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 Imagine agora um segundo eixo. Igual ao primeiro, mas disposto 

perpendicularmente a ele. O eixo horizontal será chamado de eixo x ou 

e. das abscissas, enquanto o vertical será chamado de eixo y ou e. das 

ordenadas. Os dois se cruzam em O – dito agora ponto (0,0). 

 Obteríamos então algo assim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este par de eixos, ditos cartesianos,38 divide o plano em que está em 

quatro quadrantes. No primeiro quadrante (+/+), como mostra a figura 

abaixo, tanto x como y assumem valores positivos; no segundo (–/+), x 

assume valores negativos, enquanto y segue positivo; no terceiro (–/–), 

ambos assumem valores negativos; no quarto e último (+/–), x torna a 

assumir valores positivos, enquanto y segue negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Lidando com o primeiro quadrante.  Em muitas situações do 

dia a dia, experimentamos fenômenos ou processos que podem ser de-

vidamente representados por parâmetros que assumem valores exclu-

sivamente positivos. Nesses casos, nós ficaríamos restritos ao primeiro 

                                            
38 Alusão ao filósofo e matemático francês René Descartes (1596-1650). 
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Tamanho inicial 
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quadrante. A curva mostrada no gráfico abaixo, por exemplo, ilustraria 

o que acontece com o tamanho de uma população ao longo do tempo (o 

eixo x indica o tempo e o eixo y, o tamanho da população). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A razão para usarmos apenas o primeiro quadrante é mais ou menos 

óbvia – não faz muito sentido, ao menos em termos biológicos, pensar 

em valores negativos para as duas variáveis em questão. 

 Observe que podemos extrair algumas informações a partir de uma 

inspeção visual do gráfico. Para isso, vamos enquadrar a curva, tor-

nando alguns dos seus extremos mais evidentes. Teríamos então algo 

assim (note que as retas auxiliares são paralelas aos eixos x e y): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A primeira e mais óbvia afirmação que podemos fazer a respeito da 

figura acima talvez seja a seguinte: o tamanho da população variou ao 

longo do tempo. Mas podemos dizer mais. Examinando com mais cal-

ma, não é difícil perceber que a projeção da extremidade direita da cur-

va sobre Oy (Tamanho final) fica claramente acima da projeção da ex-

tremidade inicial (T. inicial). Visto que aquele é maior do que este, po-

demos afirmar que a população aumentou de tamanho (ao menos no 

intervalo em questão), mesmo sem conhecer os valores numéricos. 
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3.2. Subdividindo o primeiro quadrante.  Gráficos podem ser vis-

tos como a representação de uma função (i.e., os valores de y são deter-

minados por valores de x).39 Ou como a representação do comportamen-

to de variáveis correlacionadas (i.e., ambas variam juntas, embora os 

valores de y não sejam determinados pelos valores de x). 

 Considere os três casos hipotéticos mostrados a seguir (eixo horizon-

tal, distância percorrida; eixo vertical, velocidade): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em a e c, as linhas tracejadas estão a indicar qual seria o melhor 

resumo possível para a distribuição dos pontos. Em a, a correlação en-

tre x e y é significativa (os pontos estão bem alinhados) e diretamente 

proporcional (à medida que a distância aumenta, a velocidade cresce). 

Em b, não há correlação, pois os pontos não estão alinhados em uma 

direção definida. Em c, a correlação é significativa, mas agora é negati-

va (à medida que a distância aumenta, a velocidade arrefece). 

 Para deduzir o que se passa por meio de uma inspeção visual, vamos 

enquadrar a região ocupada pelos pontos. Teríamos algo assim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39 Para detalhes, ver o vol. 1 de Lima, EL & mais 3. 2006. A matemática do ensino 

médio, 6ª ed. RJ, Sociedade Brasileira de Matemática. 



 Examinemos agora o que acontece com as duas variáveis nas quatro 

subáreas. Há duas subáreas ocupadas por pontos, 1 e 3. Em ambas, os 

valores caminham na mesma direção e no mesmo sentido: à medida 

que x aumenta (x1 > x2 > x3), y também aumenta (y1 > y2 > y3). A conclu-

são de que a correlação é significativa é reforçada pela ausência de pon-

tos nas subáreas 2 e 4. Pois a presença de pontos ali só enfraqueceria a 

correlação, podendo torná-la não significativa.40 

 

4.  PROPORÇÕES, PERCENTUAIS, TAXAS.  

Duas grandezas, A e B, são ditas proporcionais quando a variação que 

ocorre em A é acompanhada de alguma variação correspondente em B, 

ou vice-versa. As duas grandezas são ditas diretamente proporcionais 

quando a variação que ocorre nas duas tem o mesmo sinal ou sentido 

(se A aumenta, B aumenta; se A diminui, B diminui). E são ditas inver-

samente proporcionais quando a variação tem sinais ou sentidos con-

trários (se A aumenta, B diminui; se A diminui, B aumenta). 

 Inúmeras questões que nos são familiares envolvem proporções. Sa-

ber lidar com isso, portanto, pode ser de grande utilidade. 

 Vejamos um exemplo. 

 Quatro pedreiros, trabalhando 6 horas/dia, demoraram 10 dias para 

erguer um muro de 360 m2. Quantos pedreiros seriam necessários para 

erguer um muro do mesmo tamanho em cinco dias, mas trabalhando 

apenas 4 horas/dia? 

 Há uma infinidade de situações como esta. Em geral, por maior que 

seja o número de condicionantes apresentados, a questão pode ser re-

solvida à partir de um princípio geral que envolve proporcionalidades, 

a saber: 

 

(Resultado A / Esforço A) = (Resultado B / Esforço B). 

 

 No exemplo acima, teríamos: 

 

(360 m2 / Esforço A) = (360 m2 / Esforço B), 

 

visto que os resultados A e B são iguais (i.e., em ambos os casos, o re-

sultado de interesse é a construção de um muro de 360 m2). 

                                            
40 O mesmo raciocínio se aplicaria caso os pontos estivessem concentrados nas subá-

reas 2 e 4, com a ressalta de que aí a correlação seria negativa – i.e., as variáveis es-

tariam inversamente relacionadas. Se os pontos se distribuem de modo regular ou 

aleatório pelas quatro subáreas, não há correlação e as variáveis são ditas indepen-

dentes. 



 O esforço A seria igual a: 4 pedreiros x 6 horas/dia x 10 dias = 240 

pedreiros x horas. O esforço B seria igual a: x pedreiros x 4 horas/dia x 

5 dias = 20x pedreiros x horas. Resta achar o valor de x. Para isso, fa-

zemos 240 = 20x; isolando a incógnita, chegamos a x = 240 / 20 =12. 

Resposta: o esforço B exigiria a presença de 12 pedreiros. 

 

4.1. Operando com percentuais.  Uma percentagem é um modo algo 

arbitrário, mas bastante conveniente de expressar e comparar múlti-

plas proporcionalidades. 

 Vejamos alguns exemplos. 

 Exemplo 1. A distância entre duas cidades, A e B, é de 45 km. Um 

andarilho saiu de A em direção a B. Oito horas depois de iniciada a ca-

minhada, ele está a 18 km de distância de B. Que percentual da distân-

cia total ainda falta percorrer? E que percentual já foi percorrido? 

 Ora, se a distância entre A e B é de 45 km e se o andarilho está a 18 

km de B, significa dizer que ele já percorreu 45 – 18 = 27 km. 

 Para arranjar esses três valores (45, 18, 27) de modo proporcional, 

adotando como premissa a ideia de que a distância entre A e B equiva-

leria a 100, nós fazemos: 

 

(45 / 100) = (18 / x) = (27 / y). 

 

 Trabalhando cada incógnita separadamente, chegamos a x = (18 x 

100) / 45 e y = (27 x 100) / 45, de onde obtemos x = 40 e y = 60. Para ex-

pressar estes resultados como percentuais, agregamos a cada um deles 

o símbolo %. O trecho já percorrido equivaleria então a 60% da distân-

cia entre A e B, enquanto o trecho a percorrer equivaleria a 40%. (A 

soma de x e y equivaleria a 100% da distância entre A e B.) 

 Exemplo 2. Em uma amostra da população adulta de uma cidade, 

um pesquisador contabilizou 180 ambidestros, 360 canhotos e 3.060 

destros. Determine a representatividade relativa (em percentuais) de 

cada um desses três grupos. 

 Expressar os resultados da pesquisa como percentuais é tarefa a ser 

cumprida em duas etapas. A primeira é descobrir o tamanho total da 

amostra – i.e., a soma das três categorias: 180 + 360 + 3.060 = 3.600 

indivíduos. A segunda é arranjar todos esses valores (3.600, 180, 360, 

3.060) de modo proporcional, adotando como premissa fundamental a 

ideia de que o total de indivíduos (3.600) equivaleria a 100. Assim, co-

mo no exemplo anterior, nós fazemos: 

 

(3.600 / 100) = (180 / x) = (360 / y) = (3.060 / z). 



 Trabalhando cada incógnita separadamente, chegamos a x = (180 x 

100) / 3.600, y = (360 x 100) / 3.600 e z = (3.060 x 100) / 3.600, de onde 

obtemos x = 5, y = 10 e z = 85. Resposta: 5% dos pesquisados são ambi-

destros, 10% são canhotos e 85% são destros. 

 Exemplo 3. Certa noite, imaginando que não lhe restava muito tem-

po de vida, um velho fazendeiro e sua esposa decidiram repartir a fa-

zenda da família entre os quatro herdeiros. Nos dia seguinte, o casal 

informou aos três filhos que, na hipótese de morte do pai, metade das 

terras da fazenda ficaria para a mãe. A outra metade seria repartida 

em partes desiguais: o filho mais velho herdaria o equivalente a 2/5 da 

segunda metade; o filho do meio, 1/3 e o filho caçula, 20 hectares. Sa-

bendo disso, calcule o tamanho da fazenda (em hectares). 

 Para resolver o problema, devemos antes equacioná-lo. Pois, seja F o 

tamanho total da fazenda (em hectares). A cada um dos quatro herdei-

ros caberá: ½ F (mãe), 2/5 x ½ F (filho 1), 1/3 x ½ F (filho 2) e 20 ha (fi-

lho 3). Assim, fazemos 

 

½ F + (2/5 x ½) F + (1/3 x ½) F + 20 = F. 

 

 Observe que só há uma incógnita, F. 

 Efetuando as multiplicações dentro dos parêntesis, chegamos a 

 

F – ½ F – 1/5 F – 1/6 F = 20, 

 

colocando F em evidência, obtemos 

 

F (1 – ½ – 1/5 – 1/6) = 20, 

 

em seguida, fazemos41 

 

F [(30 – 15 – 6 – 5) / 30] = F (4 / 30) = 20, 

 

isolando F, eis que 

 

F = (20 x 30) / 4 = 600 / 4 = 150. 

 

 Resposta: A fazenda mede 150 ha, 75 dos quais ficarão com a mãe, 

30 com o primogênito, 25 com o filho do meio e 20 com o filho caçula. A 

                                            
41 Lembrando que, para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, nós 

precisamos antes achar o mínimo denominador comum – que, no caso, é igual a 30. 



= mãe 

= filho 1 

= filho 2 

= filho 3 

figura abaixo – onde cada retângulo equivale a 5 ha – ilustra a reparti-

ção da fazenda entre os quatro herdeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. O que são taxas?  Nas palavras de Krebs (1988, p. 712, tradução 

livre):42 

 

Uma taxa é uma proporção numérica entre dois conjuntos de coi-

sas. Por exemplo, o número de maçãs estragadas por caixa poderia 

ser estimado em seis maças por caixa. No âmbito da ecologia, ta-

xas são comumente expressas de acordo com uma base temporal. 

Desse modo, se 8 entre 12 plântulas morrem ao fim de um ano, a 

taxa de mortalidade será de 66,7% ao ano. Se uma população 

cresce de 100 para 150 em um mês, a taxa de aumento populacio-

nal será de 50% ao mês. 

 

5. OS COELHOS DE FIBONACCI. 

Em 1202, o comerciante e matemático italiano Fibonacci,43 publicou 

uma obra que se tornaria um marco na história da matemática, o Liber 

abaci (Livro do ábaco ou L. do cálculo). 

 Uma das passagens mais famosas do livro – a edição que chegou até 

nós é a 2ª, de 1228 – faz alusão a um problema biológico (livremente 

adaptado):44 

 

Um casal de coelhos é colocado dentro de um cercado. Eles levam 

um mês para atingir a maturidade sexual. A partir de então, o 

casal gera um casal de descendentes ao final de cada mês. 

                                            
42 Extraído e adaptado de Krebs, CJ. 1988. Ecology, 3rd ed. NY, Harper. 
43 Leonardo Pisano (c. 1170 – c. 1242), também conhecido como Leonardo de Pisa, 

Leonardo Fibonacci ou simplesmente Fibonacci (= Filho de Bonacci, alusão ao pai 

dele, Guglielmo dei Bonacci). 
44 O livro é dividido em 15 capítulos; o caso dos coelhos está no capítulo 12. Em 2002, 

o Liber abaci ganhou uma primeira edição impressa em inglês. Trata-se da tradução 

de uma compilação publicada na Itália, em 1857. Não sei dizer se a obra já teve uma 

versão em português, mas suspeito que não. 



Começando com um único casal, quantos casais estarão presentes 

no cercado daqui a alguns meses – daqui a, digamos, um, dois ou 

três anos? 

 

 Observe que a história começa com um único casal. E observe que o 

casal inicial – bem como toda a sua prole futura – se reproduz de modo 

indefinido e ininterrupto. 

 Pois bem. 

 Ao final do primeiro mês, o jovem casal atinge a maturidade. Mais 

um mês e eles dão origem à primeira prole. São agora dois casais. 

Transcorrido o terceiro mês, o casal inicial gera um segundo casal de 

filhotes, enquanto a primeira prole atinge a maturidade. Ao final do 

quarto mês, o casal inicial gera sua terceira prole; a segunda prole 

atinge a maturidade e a primeira prole gera seu primeiro casal de fi-

lhotes (netos do primeiro casal). Temos agora cinco casais: os pais, os 

filhos (três casais) e os netos (ver Fig. A-1). 

 E a multiplicação assim prossegue. Indefinida e ininterruptamente – 

ao menos em teoria. 

 Considerando o total de casais (adultos e jovens) presentes no início 

de cada mês, teríamos a seguinte sequência:45 

 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233... 

 

 Os termos de tal sequência numérica podem ser representados do 

seguinte modo: 

 

a1 = 1, a2 = 1, a3 = 2, a4 = 3, a5 = 5, a6 = 8, a7 = 13..., 

 

sendo an o número de casais presentes no início do n-ésimo mês. 

 Olhe com calma e observe a lógica que há por trás da sequência. Ca-

da termo, a partir do segundo, é a soma dos dois termos imediatamente 

anteriores. Essa relação pode ser expressa pela fórmula 

 

an + 1 = an + an – 1, 

 

onde n = 2, 3, 4, 5 etc. Sequências numéricas que obedecem à fórmula 

acima são referidas como sequências de Fibonacci.46 

                                            
45 Ao final do primeiro ano, serão 233 casais; ao final do segundo, 75.025; e, ao final 

do terceiro, 24.157.817. 
46 Um exame apressado pode levar o leitor a concluir que o processo representado na 

fórmula é aditivo. Mas não é. Há embutida ali uma multiplicação. Observe: a apre-

sentação referida no texto, an + 1 = an + an – 1, equivale a (multiplicação em negrito) an + 



 Fibonacci talvez tenha sido o primeiro ocidental a modelar o cresci-

mento numérico de populações. Ou, ainda, o primeiro a modelar um 

fenômeno biológico universal: a propensão a perdurar por meio de al-

gum processo multiplicativo. 

 

6. PROGRESSÕES. 

O ensino de matemática no ensino médio envolve o estudo de dois tipos 

especiais de sequências numéricas, as progressões aritméticas e as p. 

geométricas. 

 Já era assim em minha época de estudante e, até onde sei, continua 

sendo assim ainda hoje.47 

 

6.1. Progressões aritméticas.  Sequências numéricas nas quais o 

aumento de cada termo para o seguinte é sempre o mesmo são chama-

das de progressões aritméticas.48 Esse aumento é chamado de razão da 

progressão (representada pela letra r).49 

 As sequências (1, 5, 9, 13, ...) e (1, – 3, – 7, – 11, ...) são exemplos de 

progressões aritméticas cujas razões são 4 e – 4, respectivamente. 

 Em uma progressão aritmética (a1, a2, a3, a4, ...), para avançar um 

termo, basta somar a razão (ak+1 = ak + r); para avançar dois termos, 

basta somar a razão duas vezes (ak+2 = ak + 2r); para avançar três ter-

mos, basta somar a razão três vezes (ak+3 = ak + 3r); e assim por dian-

te.50 

 O termo geral de uma progressão aritmética é dado pela fórmula 

 

an = a0 + nr, 

 

onde an representa o termo de ordem n; a0 é o termo inicial; n é o nú-

mero de posições que separam a0 de an; e r é a razão. 

                                                                                                                        

1 = (an – an – 1) + 2 x (an – 1). A conclusão é simples: padrões de crescimento que podem 

ser descritos como uma sequência de Fibonacci são processos multiplicativos. 
47 Para um panorama geral, v. o vol. 2 da coleção Lima et al. (2006) – v. nota 36. O 

volume serviu de inspiração para a elaboração do item 6 (Progressões). Outra obra 

cuja consulta pode ser proveitosa é: Batschelet, E. 1978. Introdução à matemática 

para biocientistas. RJ, Interciência & Edusp. 
48 Uma das lembranças que tenho dos meus anos de ensino médio – e já lá se vai qua-

se meio século! – é a do meu primeiro contato com a noção matemática de limite. Era 

uma aula sobre a soma dos termos de progressões (decrescentes) infinitas. Foi des-

concertante. Fiquei muito intrigado com a possibilidade de se obter um resultado e 

bombardeei o professor com perguntas. 
49 Estou a me referir aqui às chamadas progressões aritméticas de primeira ordem. 
50 Para recuar um, dois ou mais termos, é só subtrair uma, duas ou mais vezes a ra-

zão – e.g., ak = ak+1 – r; ak = ak+2 – 2r; ak = ak+3 – 3r e assim por diante. 



 Um exemplo. Uma cidade tem 12.500 habitantes e está a ganhar 250 

novos habitantes a cada ano. Qual será o tamanho da população daqui 

a 4 anos? 

 O tamanho da cidade daqui a n anos é an. Temos a0 = 12.500 e que-

remos achar a4. O número de habitantes que a cidade ganha a cada ano 

é constante. Trata-se, portanto, de uma de uma progressão aritmética. 

A razão r é igual a 250. Fazendo as contas: a4 = a0 + 4r = 12.500 + (4 x 

250). Resposta: daqui a 4 anos, a cidade terá 13.500 habitantes. 

 Outro exemplo. Em 10 anos, a população de uma cidade passou de 

5.000 para 8.000 habitantes. Admitindo que o ganho anual tenha per-

manecido constante, calcule o número de novos habitantes que a cidade 

ganhou a cada ano. 

 Temos a0, n e an. Trata-se de uma progressão aritmética, pois o ga-

nho anual permaneceu constante. E é este número, a razão, que nós 

devemos descobrir. Da fórmula geral, obtemos: r = (a10 – a0) / n = 3.000 

/ 10. Resposta: a cidade ganhou 300 novos habitantes a cada ano. 

 

6.2. Progressões geométricas.  Progressões geométricas são sequên-

cias nas quais a taxa de crescimento i de cada termo para o seguinte é 

sempre a mesma. Cada termo é igual ao anterior multiplicado por (1 + 

i). Este fator de multiplicação é chamado de razão da progressão (re-

presentada pela letra q). 

 As sequências (1, 2, 4, 8, ...) e (1, ½, ¼, 1/8, ...) são exemplos de pro-

gressões geométricas cujas razões são 2 e ½, respectivamente. 

 Em uma progressão geométrica (a1, a2, a3, a4, ...), para avançar um 

termo, basta multiplicar pela razão (ak + 1 = akq); para avançar dois 

termos, basta multiplicar pela razão duas vezes (ak + 2 = akq2); para 

avançar três termos, basta multiplicar pela razão três vezes (ak + 3 = 

akq3); e assim por diante.51 

 O termo geral de uma progressão geométrica é dado pela fórmula 

 

an = a0qn, 

 

onde an representa o termo de ordem n; a0 é o termo inicial; n é o nú-

mero de posições que separam a0 de an; e q é a razão. 

 Vejamos um exemplo. 

 Em um intervalo de seis meses, um filhote de elefante passou de 500 

kg para 800 kg. Qual foi a taxa de crescimento mensal, i (= q – 1)? Fa-

çamos as contas. 

                                            
51 Para recuar um, dois ou mais termos, é só dividir uma, duas ou mais vezes pela 

razão – e.g., ak = ak+1 / r; ak = ak+2 / r2; ak = ak+3 / r3 e assim por diante. 



 Temos a0 = 500 kg, n = 6 e a6 = 800 kg e queremos achar a razão q. 

Achando a razão, descobrimos a taxa de crescimento i, visto que i = q – 

1. Há dois motivos para tratarmos a questão como um caso de progres-

são geométrica: (1) O crescimento de animais imaturos é um processo 

essencialmente multiplicativo, não aditivo; e (2) Como a questão fala 

em taxa média, nós podemos admitir que a razão q permaneceu cons-

tante, ao menos durante o intervalo em questão. 

 Visto que o objetivo é descobrir o valor de q, nós fazemos: q = (a6 / 

a0)1/6 = (800 / 500)1/6 = (1,6)1/6. Usando uma calculadora, nós descobri-

mos que q = 1,081484. Resposta: a taxa de crescimento mensal é i ≈ 

0,0815 (= 1,081484 – 1) – i.e., 8,15%. 

 Comentário adicional. É importante entender a diferença entre cres-

cimento aditivo e c. multiplicativo (ver Fig. A-2). No exemplo acima, o 

filhote ganhou 300 kg em 6 meses. Se o ganho seguisse uma progressão 

aritmética, teríamos algo do tipo: 500, 550, 600, 650... 800. Em ritmo de 

progressão geométrica, no entanto, a sequência foi mais parecida com 

500, 541, 585, 632, 684, 740, 800.52 No primeiro caso, o ganho mensal 

(em termos absolutos) é mantido inalterado (an+2 – an+1 = an+1 – a n ... = 

r). No segundo, o que é mantido constante é a proporção ou taxa de 

aumento (an+2 / an+1 = an+1 / a n ... = q) a cada mês.53 

 

7. CRESCIMENTO POPULACIONAL. 

Populações biológicas podem ser definidas como agrupamentos de indi-

víduos coespecíficos54 que vivem em um mesmo hábitat, temporária ou 

permanentemente. 

 É pretensão da ecologia – ou, mais especificamente, da ecologia de 

populações – tanto descrever os padrões numéricos encontrados na na-

tureza (e.g., por que algumas espécies são numerosas, enquanto outras 

são raras?) como também explicar os seus atributos dinâmicos (e.g., por 

que certas populações oscilam tanto de tamanho ao longo do ano, en-

quanto o de outras permanece mais ou menos inalterado?). 

 

                                            
52 Os valores foram arredondados para o inteiro mais próximo. 
53 “Uma taxa é uma proporção numérica entre dois conjuntos de coisas. Por exemplo, 

o número de maçãs estragadas por caixa poderia ser estimado em seis maças por cai-

xa. No âmbito da ecologia, taxas são comumente expressas de acordo com uma base 

temporal. Desse modo, se 8 entre 12 plântulas morrem ao fim de um ano, a taxa de 

mortalidade será de 66,7% ao ano. Se uma população cresce de 100 para 150 em um 

mês, a taxa de aumento populacional será de 50% ao mês” – extraído e adaptado de 

Ecology (Harper, 1988, p. 712), de Charles J. Krebs. 
54 Ainda não dicionarizado (e.g., não consta do Aurélio), o termo alude a indivíduos 

(animais, vegetais etc.) que pertencem a uma mesma espécie. 



7.1. Ganhos e perdas.  Em sentido amplo, o tamanho de uma popula-

ção (representado pela letra maiúscula N) pode ser definido como o 

número total de indivíduos (machos, fêmeas, imaturos etc.) presentes 

em um dado instante.55 

 Trata-se de uma grandeza instável, dinâmica. Ora sujeita a flutua-

ções, ora sujeita a mudanças bruscas. 

 Fato é que o valor de N é um balanço momentâneo entre ganhos 

(nascimentos e imigrações) e perdas (mortes e emigrações) de indiví-

duos. Se os ganhos superam as perdas, a população cresce; se as perdas 

são maiores, a população diminui. Se ganhos e perdas se equivalem e 

se cancelam, a população é dita estacionária. 

 Podemos resumir o que foi dito da seguinte maneira: 

 

N(t + 1) = N(t) + B + I – (D + E),  (eq. 1) 

 

onde N(t + 1) representa o tamanho da população no momento (t + 1); 

N(t) é o tamanho da população no momento anterior (t); B é o número 

de nascimentos; I é o número de imigrantes (indivíduos que, vindos de 

outras populações, passam a integrar a população em foco); D é o nú-

mero de mortes; e o E indica o número de emigrantes (indivíduos que 

abandonam a população em foco). 

 A série (t), (t + 1), (t + 2), (t + 3), (t + 4) etc. pode ser vista como uma 

sucessão de momentos de amostragem ao longo do tempo. Os intervalos 

entre eles são mantidos inalterados, embora possam ser medidos em 

diferentes escalas (dias, meses, anos etc.), a depender do interesse do 

pesquisador. Adotando uma escala mensal, por exemplo, N(0) seria o 

tamanho inicial da população (t = 0); N(1), o tamanho após um mês; 

N(2), o tamanho após dois meses; e assim por diante. 

 Um exemplo. No início de 2019, a população de uma cidade era de 

12.250 indivíduos. Ao longo do ano, foram registrados 54 nascimentos e 

36 mortes. A cidade também recebeu 22 novos moradores vindos de 

fora, enquanto 48 dos seus antigos moradores decidiram ir morar em 

                                            
55 Há outros conceitos. Por exemplo, o de tamanho populacional efetivo (Ne). Este 

último costuma ser definido como o número de indivíduos que, em condições ideais, 

teria o seu fundo gênico exposto aos mesmos riscos de mudança aleatória (deriva) que 

uma população real. O conceito parte do princípio de que a estrutura reprodutiva de 

populações naturais nem sempre se ajusta com facilidade aos pressupostos dos mode-

los teóricos. Diversos fatores podem levar a desajustes, incluindo flutuações bruscas 

no tamanho da população, razão sexual aberrante e variações na estrutura demográ-

fica. O valor de Ne em geral é inferior ao número de indivíduos presentes na popula-

ção (N), ainda que a magnitude da diferença varie de acordo com as circunstâncias. 

Por exemplo, Ne é menor (ou bem menor) que N quando o número de machos e fê-

meas é muito desigual. Para detalhes e referências, v. Costa, FAPL. 2017. O evoluci-

onista voador & outros inventores da biologia moderna. Viçosa, Edição do autor. 



outro lugar. Sabendo disso, calcule o tamanho da população no início de 

2020. 

 De acordo com os termos da eq. (1), nós teríamos N(t) = 12.250; B = 

54; I = 22; D = 36; e E = 48. Para calcular N(t + 1), fazemos 

 

N(t + 1) = 12.250 + (54 + 22) – (36 + 48), 

 

efetuando as somas e removendo os parêntesis, obtemos 

  

12.250 + 76 – 84 = 12.250 – 8 = 12.242. 

 

 O saldo final foi negativo (– 8). O tamanho da população no início de 

2020 será de 12.242 indivíduos. 

 

7.2. Populações fechadas.  Se as migrações (imigrações e emigra-

ções) são raras ou inexistentes (i.e., se as variáveis I e E são nulas ou 

quase nulas), o tamanho da população passa a depender tão somente 

de B e D. No caso de tais populações, ditas fechadas, a eq. (1) se reduz a 

 

N(t + 1) = N(t) + B – D.  (eq. 2) 

 

 Considere o exemplo dado no item anterior. Qual seria o tamanho da 

população no início de 2020, caso não houvesse migrações ao longo de 

2019? 

 Neste caso, como I = E = 0, o valor de N(t + 1) seria 

 

N(t + 1) = 12.250 + 54 – 36 = 12.250 + 18 = 12.268. 

 

 O saldo final foi positivo (18). Em vez de diminuir, como no exemplo 

anterior, a população aumentaria de tamanho, passando de 12.250 pa-

ra 12,268 indivíduos até o início de 2020. 

 

7.3. Crescimento per capita.  Para seguirmos adiante, devemos an-

tes expressar as variáveis B e D de modo algo diferente. Vejamos o que 

isso significa e como pode ser feito. 

 A rigor, vamos tão somente examinar o que poderia estar por trás 

dessas variáveis. Um dos propósitos desse processo é expressar o mes-

mo fenômeno por parâmetros mais acessíveis. Seja porque os novos pa-

râmetros são mais compreensíveis, seja porque eles são mais fáceis de 

serem mensurados. Vejamos até onde isso pode nos levar. 

 Para começar, tanto B como D podem ser vistos como funções de N – 

i.e., como variáveis cujo valor depende do tamanho populacional. 



 O total de nascimentos (B), por exemplo, pode ser visto como o resul-

tado de uma multiplicação bN(t), onde b é a taxa de natalidade per ca-

pita (e.g., tamanho médio da prole gerada por cada indivíduo presente 

na população) e N(t) é o tamanho da população no instante (t). 

 O mesmo raciocínio se aplicaria ao número de mortes, D. A multipli-

cação neste caso seria dN(t), onde d é a taxa de mortalidade per capita 

(e.g., média de óbitos ocorridos para cada indivíduo vivo presente na 

população) e N(t) é o mesmo de antes. 

 Substituindo B e D na eq. (2), obtemos 

 

N(t) + bN(t) – dN(t) = N(t) + (b – d)N(t) = (1 + b – d)N(t), 

 

fazendo (b – d) = λ (letra grega minúscula lambda), chegamos a 

 

N(t + 1) = (1 + λ)N(t),  (eq. 3) 

 

onde λ representaria a taxa de crescimento per capita.56 

 Uma versão generalizada da eq. (3) seria a seguinte57 

 

N(t) = N(0)(1 + λ)t,  (eq. 4) 

 

onde N(t) representa o tamanho da população em um momento qual-

quer (t); N(0) é o tamanho inicial (t = 0); t é o intervalo de tempo trans-

corrido entre 0 e t; e λ é a taxa de crescimento. 

 Admitindo que o fator de crescimento (1 + λ) seja mantido constante, 

ao menos durante um dado intervalo de tempo, não é difícil perceber 

que há um paralelo entre a eq. (4) e o termo geral das progressões geo-

métricas, an = a0qn, visto anteriormente.58 

 

7.4. Calculando o tempo de duplicação.  Considere a seguinte situ-

ação. Um pequeno vilarejo conta hoje com 100 habitantes. Sabendo que 

este número cresce a um ritmo anual de 5%, qual será o tamanho do 

vilarejo daqui a cinco anos? 

 Temos N(0), λ e t. Nosso problema é descobrir N(t), quando t = 5. 

                                            
56 Quando a diferença entre os tamanhos populacionais é muito grande, λ é aproxi-

madamente igual à razão entre N(t + 1) e N(t). 
57 Quando t = 1, temos N(1) = N(0)(1 + λ). Prosseguindo, teríamos N(2) = N(1)(1 + λ); 

N(3) = N(2)(1 + λ); N(4) = N(3)(1 + λ); e assim por diante. Cada uma destas três últi-

mas equações, a exemplo da primeira, pode ser reescrita em função do tamanho inici-

al, N(0). Assim, após dois períodos de tempo (t = 2), teríamos N(2) = N(1)(1 + λ) = 

N(0)(1 + λ)2. Após três períodos, N(3) = N(2)(1 + λ) = N(0)(1 + λ)3. E assim por diante. 

O leitor já deve ter percebido que a equação geral é N(t) = N(0)(1 + λ)t. 
58 Lembrando que q = (1 + i), onde q é a razão e i, a taxa de crescimento. 



 Façamos as contas. Substituindo os valores que temos na eq. (4), 

descobrimos que N(5) = N(0)(1 + λ)5 = 100 x (1 + 0,05)5 = 100 x 1,2763 = 

127,63. Resposta: daqui a cinco anos, o vilarejo terá aproximadamente 

128 habitantes. 

 Um segundo exemplo. 

 A população de um país está a crescer a um ritmo anual de 5%. Ad-

mitindo que esta taxa permaneça constante, quantos anos serão neces-

sários para que a população dobre de tamanho? 

 Temos apenas λ. Mas repare que o problema é descobrir t, de tal mo-

do que N(t) = 2N(0). Substituindo o que temos na eq. (4), descobrimos 

que 2N(0) = N(0)(1 + 0,05)t, de onde 1,05t = 2. 

 Temos uma equação e apenas uma incógnita, t. Podemos resolver. 

 Para isso, precisamos descer e isolar o expoente (a incógnita). Como 

isso pode ser feito? Aplicando logaritmo. Aplicamos logaritmo nos dois 

lados da equação. Fazemos 

 

ln 1,05t = ln 2, 

 

lembrando que ln ab = b x ln a, fazemos 

 

t x ln 1,05 = ln 2, 

 

de onde chegamos a 

 

t = ln 2 / ln 1,05, 

 

sabendo que ln 1,05 ≈ 0,049 e ln 2 ≈ 0,693, calculamos 

 

t = 0,693 / 0,049 ≈ 14,14. 

 

 Resposta: A uma taxa de crescimento anual de 5%, a população do 

referido país levaria pouco mais de 14 anos para dobrar de tamanho. 

 Um terceiro exemplo. 

 Em relação ao exemplo anterior, quantos anos a população levaria 

para dobrar de tamanho se a taxa de crescimento fosse de apenas 1% 

ao ano? 

 De antemão, podemos esperar que, a um ritmo mais lento, o interva-

lo de tempo será maior. 

 O procedimento é o mesmo. E, sendo assim, vamos abreviar cami-

nho, saltando direto para a última etapa. Teríamos então 

 

(1 + 0,01)t = 2, 



 

aplicando logaritmo, chegamos a 

 

t = ln 2 / ln 1,01 ≈ 0,693 / 0,00995 ≈ 69,65. 

 

 Resposta: Como era esperado, o tempo de duplicação aumentou, pas-

sando de 14,1 para quase 70 anos. ◄ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. A-1. Os coelhos de Fibonacci. Começando com um único e jovem 

casal, obtemos a sequência a1 = 1, a2 = 1, a3 = 2, a4 = 3, a5 = 5, a6 = 8..., 

sendo an o número de casais presentes no início do n-ésimo mês. (Cada 

esfera representa um casal; os números à esquerda indicam a geração 

correspondente, a começar pelo primeiro casal – geração 0.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. A-2. Diferenças no ritmo do crescimento de três cidades, A, B e C, 

ao longo de 12 anos. No início, as três têm exatamente o mesmo tama-

nho, N(0) = 50 indivíduos. Mas seguem trajetórias distintas, visto que a 

cidade A cresce em progressão aritmética (a população ganha 50 novos 

indivíduos a cada ano), enquanto B e C crescem em progressão geomé-

trica, a taxas anuais de 35% e 50%, respectivamente. (Eixo horizontal: 

tempo, em anos; eixo vertical, tamanho da população.) 
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