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Resumo 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia 

em decorrência da propagação do novo Coronavírus. Também em março, o Brasil afirmou a 

existência de transmissão comunitária no país. A fim de se evitar o aumento da velocidade desta 

transmissão, medidas de isolamento passaram a ser adotadas pelos governos locais. Todavia, 

estas medidas, em conjunto com os próprios efeitos da pandemia, culminaram no agravamento 

da crise econômica e social pela qual já passava o país. Com o objetivo de mitigar estes efeitos, 

foram adotadas políticas econômicas de enfrentamento à pandemia, como, por exemplo, o 

auxílio emergencial federal e as políticas de apoio à pessoa física e à pessoa jurídica adotadas 

pelos municípios de Niterói e de Maricá. Em decorrência disto, em especial da importância do 

espaço geográfico na transmissão do vírus, este artigo buscou verificar a existência de padrões 

espaciais da taxa de mortalidade da COVID-19 e também checou a existência de autocorrelação 

espacial entre esta taxa e as medidas de enfrentamento à pandemia. Investigou-se ainda a 

relação entre o gênero dos prefeitos e a taxa de mortalidade da COVID-19. Os principais 

resultados encontrados sugerem que: no geral, medidas de enfrentamento não apresentaram 

forte relação espacial com baixas taxas de mortalidade nos municípios vizinhos; por outro lado, 

o gênero dos governantes parece estar bastante relacionado espacialmente ao combate eficiente 

da pandemia em termos de baixa mortalidade nas cidades vizinhas. 

Palavras-chave: pandemia do Coronavírus; medidas de enfrentamento à pandemia; auxílio 

emergencial. 

JEL code: I10; I18. 

Abstract 

On March 11, 2020, World Health Organization (WHO)declared a pandemic state due to the 

spread of the New Coronavirus. Also in March, Brazil affirmed the existence of community 

transmission in the country.In order to avoid the increase in the speed of this transmission, 

isolation measures started to be adopted by local governments. However, these measures, 

together with the effects of the pandemic, culminated in the aggravation of the economic and 

social crisis that the country was already experiencing. In order to mitigate these effects, 

economic policies to fight the pandemic were adopted, such as, federal emergency aid and 

municipalities policies adopted by the Niterói and Maricá (located in the state of Rio de 

Janeiro). Hereupon, using techniques of Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA), this article 

sought to verify the spatial relationships between the COVID-19 mortality rate and federal and 

local measures to fight the pandemic.The spatial relationship between the gender of mayors and 

the mortality rate of COVID-19 was also investigated. The main results found suggest that: in 

general, these policies did not show a strong spatial relationship with low mortality rates; on 

the other hand, the mayor´s gender seems to be closely spatial related to the efficient combat of 

the pandemic in terms of low mortality. 
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1. Introdução 

No final de 2019 surgiu, na China, uma variação da família Coronavírus, sendo uma das 

poucas que infecta humanos. A novidade nesta doença estava na sua alta disseminação e 

letalidade. Os sintomas iniciais se parecem com os de um resfriado, podendo desencadear uma 

rápida evolução do quadro para pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência 

renal ou até paradas cardiorrespiratórias. Os danos são tantos que ainda não se sabe todos os 

malefícios que a COVID-19 pode causar aos seus infectados. 

Dada a velocidade de propagação do vírus e número de mortes decorrentes, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, estado de pandemia. 

Com a finalidade de conter a expansão da doença, cada país adotou medidas sanitárias e de 

proteção social com diferentes graus de rigidez e rapidez. 

O Brasil registrou o primeiro caso da doença no final de fevereiro de 2020, com a 

declaração de transmissão comunitária da doença em março de 2020, quando também foi 

registrado o primeiro óbito por COVID-19 no país. Até junho de 2021, o Brasil contabilizou 

mais de 500 mil óbitos pela doença e quase 18 milhões de casos confirmados (Ministério da 

Saúde). Segundo dados das Secretarias de Saúde do Estado, o estado do Rio de Janeiro é o 

segundo em número de mortes por COVID-19, ficando abaixo somente do estado de São Paulo 

(onde foi registrado o primeiro caso de Coronavírus no Brasil). Até 21 de agosto de 2021 foram 

registradas 61.368 óbitos no estado (Congresso em Foco, 2021). 

O cenário econômico e social brasileiro tornou muito desafiadora a adoção de medidas 

de isolamento social, principal estratégia de combate à disseminação da doença. Isto porque a 

crise econômica vivenciada desde 2015 elevou de maneira significativa o número de 

desempregados, a desigualdade de renda e o número de trabalhadores informais, o que reduziria 

sobremaneira a adesão à estratégia popularmente conhecida como “fica em casa”.   

A fim de se mitigar os problemas socioeconômicos agravados pela pandemia do Coronavírus, 

o governo federal adotou, ainda em abril de 2020, o chamado auxílio emergencial. O benefício, 

concedido a trabalhadores autônomos, desempregados e microempreendedores com valor 

inicial de R$600,00, foi pago inicialmente por três meses, tendo este período estendido até 

outubro de 2021, com valor reduzido. Considerando somente os municípios do estado do Rio 

de Janeiro, o valor per capita recebido de auxílio emergencial foi de, aproximadamente, 

R$164,94. 

Especificamente no estado do Rio de Janeiro, em termos de políticas de enfrentamento 

locais, destacaram-se as atuações das prefeituras de Niterói e de Maricá que adotaram medidas 

de apoio financeiro à pessoa física e à pessoa jurídica com o objetivo principal de auxiliar a 

manutenção da renda em períodos de restrição de circulação. Tais medidas, que utilizaram 

recursos dos fundos soberanos1 destes municípios, serão apresentadas na seção 2 deste artigo. 

Posto isto e considerando a importância do espaço na transmissão do Coronavírus, a 

primeira hipótese (H1) testada por este trabalho investiga a existência de efeitos espaciais entre 

o auxílio emergencial e a taxa de mortalidade da COVID-19. Entende-se que o auxílio ampliaria 

a adesão às medidas de restrição propostas pelos governos locais, diminuindo a transmissão do 

vírus e, em última instância, reduzindo a taxa de mortalidade. De maneira semelhante ao auxílio 

 
1 Fundos soberanos são fundos compostos por recursos públicos com objetivo de amenizar os ciclos econômicos 

e financiar o desenvolvimento de áreas consideradas estratégicas pelo governo.  



emergencial, as políticas de apoio às pessoas física e jurídica adotadas pelos governos 

municipais também poderiam estar relacionadas espacialmente a taxas mais baixas de 

mortalidade da COVID-19, sendo esta a segunda hipótese (H2) a ser testada.  

Outro aspecto discutido na literatura (GARIKIPATI E KAMBHAMPATI, 2020; 

LUOTO E VARELLA, 2021) e também na mídia (UCHOA, 2020; FERREIRA, 2021) é o fato 

de que regiões governadas por mulheres tenderiam a apresentar medidas mais eficazes de 

combate à pandemia. Características como empatia e preocupação maior com a saúde do que 

com aspectos econômicos explicariam o melhor desempenho das mulheres. Além disto, a 

presença das mulheres no comando traria uma diversidade maior em termos de possibilidades 

de medidas a serem adotadas, o que aumentaria a eficiência do combate à pandemia. No estado 

do Rio de Janeiro, quatro municípios eram governados por prefeitas em 2020, ao passo que, em 

2021, este número subiu para onze. Assim, a terceira e última hipótese (H3) concerne a verificar 

se a existência de prefeitas estaria autocorrelação espacialmente com a taxa de taxa de 

mortalidade da COVID-19.  

As três hipóteses apresentadas são testadas para os municípios do estado Rio de Janeiro 

no período entre abril de 2020 e maio de 2021, por meio de técnicas de Análise Exploratória de 

Dados Espaciais (AEDE). São apresentados e discutidos os valores do I de Moran Local e os 

mapas de clusters LISA (Local Indicator of Spatial Association) univariados e bivariados. Os 

principais resultados não dão indícios de que as medidas socioeconômicas (federal e locais) 

tenham relação espacial com menores taxas de mortalidade da COVID-19. Por outro lado, o 

gênero dos prefeitos parece estar relacionado espacialmente a taxas mais baixas. Municípios 

rodeados por cidades governadas por mulheres tenderam a apresentar menores taxas de 

mortalidade da COVID-19.   

Este artigo apresenta na próxima seção o levantamento da literatura sobre os impactos 

econômicos da COVID no Brasil; na terceira seção mostra a estratégia empírica adotada; 

enquanto na quarta seção apresenta-se a descrição de dados; na quinta e penúltima seção 

observam-se os resultados; e por fim, na última seção são feitas as considerações finais e os 

apontamentos para os trabalhos futuros. 

 2.  A COVID e os impactos econômicos no Brasil  

Quando a pandemia atingiu o Brasil, o país já apresentava alta taxa de desemprego, com 

11,2 % no último trimestre de 2019 e um contingente de pessoas desocupadas de 11,6 milhões 

de pessoas (IBGE, 2019). 

A partir de março de 2020, com a declaração de pandemia e consequente adoção de 

medidas sanitárias e de distanciamento social em todo o mundo, a taxa de desemprego assume 

tendência de crescimento a cada trimestre, conforme dados expostos no Gráfico 1. No primeiro 

trimestre de 2021, o país bateu o recorde de 14,7% de desempregados, a maior taxa desde 2012, 

totalizando 14,8 milhões de pessoas.  

     O mercado de trabalho brasileiro é marcado também pela alta informalidade, impactada pela 

Reforma Trabalhista de 2017. Conforme dados do IBGE (2020), em 2019, 41,6% da população 

ocupada era informal, percentual mais elevado desde 2012, chegando a 61,6% na Região Norte 

e 56,9% na Região Nordeste. Ou seja, em 2019, 39,3 milhões de pessoas estavam ocupadas nas 

cinco modalidades consideradas para cálculo da informalidade (empregado sem carteira, 

trabalhador doméstico sem carteira, conta própria não contribuinte, empregador não 

contribuinte e trabalhador familiar auxiliar).  



Gráfico 1: Evolução da taxa de desemprego no Brasil 

Índice no trimestre (em %) 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

mensal 

A reforma trabalhista regulamentada em 2017 formalizou a modalidade de contratação 

intermitente, em que o trabalhador é contratado com carteira assinada, mas sem a garantia de 

um mínimo de horas de trabalho, sendo chamado para o desempenho da atividade laboral de 

acordo com a necessidade do empregador. Em 2018, foram registradas mais de 71 mil 

contratações na modalidade intermitente no país, representando 0,5% das admissões com 

carteira assinada. Em 2019, foram mais de 155 mil contratações intermitentes, ou 1% das 

admissões com carteira assinada. Embora tais pessoas sejam incluídas nos números da 

população ocupada, o IBGE alerta para a possibilidade de subocupação por insuficiência de 

horas. No primeiro trimestre de 2021 o contingente subocupado (pessoas desocupadas, 

subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas ou na força de trabalho potencial) chegou a 

33,3 milhões. 

Em um cenário de alto desemprego, alta informalidade e subocupação, o Brasil ficou 

fortemente vulnerável diante da pandemia, com comprometimento do isolamento social, 

principal estratégia de prevenção da propagação da doença (ARRAIS et. al., 2020). Como 

destacam Boschetti e Behring (2021), um universo de trabalhadores se viu, da noite para o dia, 

sem trabalho, sem remuneração, sem benefícios e sem condições de seguir buscando nas ruas 

as atividades informais para assegurar rendimento e subsistência. Junior et. al. (2020) 

acrescentam que essa população fica invisível aos programas tradicionais de renda básica. As 

condições mínimas de proteção necessárias para a prevenção da pandemia ficam ainda 

prejudicadas pelos déficits de moradia e saneamento básico, especialmente nos grandes centros 

(ARRAIS et. al., 2020), grande contingente de pessoas em situação de pobreza, vivendo nas 

ruas, e de pessoas privadas de liberdade, além do alto grau de desigualdade social (AQUINO 

et. al., 2020). 



Em relação ao estado do Rio de Janeiro especificamente, segundo dados da Firjan, em 

abril de 2020 era esperada uma perda de R$4,4 bilhões no faturamento do setor do comércio. 

A previsão para o PIB do estado em 2020 era uma queda de 4,6%. Previa-se também uma menor 

arrecadação de impostos (era esperado, por exemplo, uma queda de 21% no ICMS). Ressalta-

se que a crise do Coronavírus intensificou as dificuldades econômicas pelas quais o estado já 

vinha passando desde o início da “crise do petróleo”2 (GOULART, 2020).  

Para assegurar a efetividade das medidas de controle e prevenção da COVID-19 no 

cenário brasileiro, depreende-se como essencial a instituição de políticas de proteção social, 

apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade e políticas de proteção ao trabalho (AQUINO 

et al, 2020). Neste sentido, considerando especificamente os municípios fluminenses, Niterói e 

Maricá se destacam em termos de adoção de medidas de enfrentamento locais.  

Niterói é o segundo município com maior média de renda domiciliar per capita mensal 

do país, totalmente urbano, baixa concentração de favelas e bairros de baixo desenvolvimento 

humano. A economia é baseada em cultura, comércio e serviços, com indústria no segmento de 

petróleo e gás. O histórico de crescimento da receita do município permitiu a criação de um 

fundo soberano no valor inicial de R$ 500 milhões para utilização no desenvolvimento da 

cidade. O estudo de Junior et.al. (2020) argumenta que a utilização dos recursos do fundo 

soberano na garantia de renda da população menos favorecida econômica e socialmente 

aparentemente teve um papel destacado na adesão da população às medidas de distanciamento 

social. Em maio de 2020 a letalidade por COVID-19 era de 5,7%, menor que a apresentada pelo 

estado do Rio de Janeiro. 

Além do auxílio emergencial do Governo Federal, Niterói disponibilizou renda de R$ 

500,00 por, inicialmente, três meses às famílias de baixa renda no Programa de Renda Básica 

Temporária-PRBT. Segundo dados da Prefeitura de Niterói, até julho de 2021, foram gastos R$ 

797,57 por habitante com o Renda Básica Temporária. Cerca de 11.000 famílias de 

trabalhadores informais foram incorporadas ao programa de renda temporária. Junior et.al. 

(2020) listam estas medidas de proteção social adotadas por Niterói: 

i. Arrendamento de hotel com 70 vagas para moradores de rua;  

ii. Renda básica temporária para cadastrados no CADÚNICO;  
iii. Crédito para capital de giro de Microempresas;  

iv. Empresa Cidadã: pagamento de folha, de pequenas empresas, por 3 meses com 

compromisso de não demissão por 6 meses. Cerca de 2800 empresas aderiram ao 

programa e estima-se que 11.000 empregos tenham sido preservados;  

v. Plano de comunicação social: utilizando mídias sociais e reuniões virtuais, carros de 

som e alto-falantes da Defesa Civil, para garantir envolvimento e sustentação das 

estratégias de distanciamento social 

     Silva et.al. (2020) estudaram o caso de Maricá, município com boa dotação 

orçamentária e que já possuía estrutura montada de transferências de renda, por meio de Banco 

Comunitário, além de contar com o Programa Renda Básica de Cidadania, com a moeda social 

mumbuca. Mais de 42 mil pessoas recebem o benefício da Renda Básica de Cidadania desde 

dezembro de 2019, com uso restrito ao território da cidade. A moeda social mumbuca é aceita 

nos estabelecimentos comerciais da cidade, contribuindo para o desenvolvimento local. A 

prefeitura optou pelo fechamento de escolas, restrição de funcionamento de comércios e 

 
2A queda no preço do barril de petróleo ocorrida nos últimos anos reduziu os valores recebidos de royalties, 

ampliando a crise fiscal e econômica do estado do Rio de Janeiro. 



suspensão de atividades não essenciais, antes do primeiro caso confirmado de COVID-19 na 

cidade.      

     Maricá antecipou o pagamento do Abono Natalino de beneficiários do programa de 

Renda Básica de Cidadania, no valor inicial de 130 mumbucas por indivíduo, injetando cerca 

de 5,4 milhões de mumbucas na economia local (SILVA et al, 2020). O valor de tal benefício 

foi posteriormente aumentado para 170 mumbucas, abrangendo aproximadamente 50 mil 

beneficiários. Foram distribuídas cestas básicas para famílias de alunos da rede pública que, 

devido à suspensão das aulas, ficaram sem alimentação oferecida nas escolas. Em março de 

2020, a prefeitura anunciou um pacote de R$ 80 milhões para fomentar a economia do 

município e reduzir os efeitos negativos da crise. Também disponibilizou o Programa de 

Amparo ao Trabalhador (PAT), inicialmente com pagamento de valor equivalente a 1 salário-

mínimo para cerca de 12 mil trabalhadores autônomos, profissionais liberais e informais. Em 

maio de 2020, a prefeitura criou o Programa de Amparo ao Emprego (PAE), para proteger 

trabalhadores do mercado formal, em que microempresas e microempreendedores individuais 

(MEIs) receberia montante equivalente a 1 salário-mínimo por funcionário, não podendo 

demitir por três meses após o fim dos benefícios. Já em julho de 2020, o valor do PAT passou 

a ser de 600 mumbucas (R$600), beneficiando 20.500 autônomos informais e profissionais 

liberais. 

3- A importância do espaço e a metodologia  

Quando políticas municipais são analisadas, evidentemente, a consideração do espaço é 

essencial para que os resultados sejam robustos e adequados.  No caso da COVID-19 

especificamente, a proximidade é um fator extremamente relevante, pois sabe-se que este 

influencia sobremaneira a transmissão do vírus. 

Assim, a fim de se investigar as relações espaciais entre a taxa de mortalidade da 

COVID-19 e as políticas locais de enfrentamento, os valores recebidos do auxílio emergencial 

e o gênero dos governantes, será realizada uma análise exploratória dos dados espaciais, a 

AEDE. 

A AEDE é um conjunto de técnicas utilizadas para investigar os efeitos ocorridos no 

espaço e o primeiro passo para a realização desta análise é a escolha de uma matriz de 

ponderação espacial (W). Esta matriz “busca refletir o arranjo espacial das interações 

resultantes do fenômeno a ser estudado” (RIBEIRO, 2014, p. 69) e é utilizada no cálculo das 

diversas estatísticas. No caso de análises para a área da saúde, geralmente, utiliza-se a matriz 

rainha, sendo que, nesta matriz, consideram-se como vizinhos todos os municípios que fazem 

fronteira, inclusive os vértices. 

Definida a matriz de ponderação espacial, a estratégia empírica aqui adotada segue a 

seguinte ordem: 1) investigação da autocorrelação espacial da taxa de mortalidade da COVID-

19 por meio do cálculo do I de Moran global; 2) verificação da existência de clusters locais 

univariados de taxa de mortalidade; e 3) verificação da existência de clusters bivariados entre 

a taxa de mortalidade e a existência de medidas locais de enfrentamento nos municípios 

vizinhos e também entre esta mesma taxa e o gênero dos prefeitos dos municípios vizinhos. 

O I de Moran global testa a autocorreção da variável no espaço, ou seja, verifica se a 

variável está agrupada, dispersa ou distribuída aleatoriamente (FOTHERIGAN et.al., 2002). 

Tal estatística pode ser calculada da seguinte forma: 



  

I =
n

S0

z´Wz

z´z
      (1) 

onde n é o número de municípios, e S0 é igual à soma de todos os elementos da matriz de pesos 

espaciais W e z é o vetor com os valores da variável de interesse (no caso, a taxa de mortalidade 

da COVID-19. 

Valores positivos e significativos estatisticamente indicam que a variável encontra-se 

concentrada no espaço. Valores negativos, por sua vez, indicam dispersão. Por fim, estatísticas 

não significativas indicam que a variável está distribuída de maneira aleatória, não havendo, 

portanto, um padrão de distribuição espacial. 

O mapa de cluster LISA (Local Indicator of Spatial Association) univariado é utilizado 

para verificar a existência de padrões de associação espacial locais. Ou seja, a estatística dá 

indícios da existência de agrupamentos onde os valores da variável estariam 

autocorrelacionados positivamente  ou negativamente. Para a construção destes mapas é 

calculado o I de Moran local, como proposto por Anselin (2005), e, a partir desta estatística, 

dividem-se as observações em quatro grupos: alto-alto (AA), baixo-baixo (BB), alto-baixo 

(AB) e baixo-alto (BA). O padrão AA sugere que, naquele cluster, municípios com valores 

altos das variáveis tendem a estar rodeados por municípios com valores também elevados; BB 

indica o oposto, valores baixos rodeados de valores baixos; por sua vez, AB representam os 

clusters onde municípios com valores altos das variáveis estão próximos de municípios com 

valores baixos da mesma variável; e, por fim, BA indica os municípios com valores baixos da 

variável próximos a municípios com valores elevados. O I de Moran local pode ser calculado 

por: 

Ii = ziWzi      (2) 

em que Wzi é a defasagem espacial da variável z i e para cada observação é computado um valor 

de Ii. 

Por fim, o mapa de cluster LISA bivariado objetiva verificar se os valores de uma 

variável em determinado município estão relacionados à média dos valores de outra variável 

nos municípios vizinhos, ou seja, indica o “grau de associação linear (positiva ou negativa) 

entre o valor de uma variável em dada locação i e a média de outra variável nas locações 

vizinhas” (ANSELIN 2003 apud ALMEIDA, 2012, p. 132). Assim como no caso do mapa de 

cluster univariado, pode-se também dividir os padrões espaciais em quatro grupos: AA, BB, 

BA e AB. O mapas de cluster bivariado é construído a partir do cálculo da estatística I de Moran 

local bivariado, dada pela seguinte fórmula: 

𝐼𝑖
𝑧1𝑧2 = z1iWz2i      (3) 

onde  z1i e z2i são duas variáveis distintas e Wz2i é a defasagem espacial da variável z2i. Assim 

como no I de Moran local univariado, para cada observação é computado um valor de 𝐼𝑖
𝑧1𝑧2.  

 

4- Descrição dos Dados  

A análise é feita para 92 municípios do estado do Rio de Janeiro no período 

compreendido entre abril de 2020 (início da adoção de medidas locais e nacionais de 

enfrentamento à pandemia) a maio de 2021 (dados mais atuais disponíveis no momento 

da coleta). A tabela 1 apresenta a descrição das variáveis utilizadas. 



 

 

Tabela 1- Variáveis utilizadas 

Sigla  Descrição  Fonte  Referência  Hipótese testada 
MORT Número de óbitos 

causados pela 

COVID em mil 

habitantes. 

Data SUS Tavares et.al., (2020) ; 

Junior et al (2020); 

Buckeridge e Junior (2020); 

Campos et. al. (2020); 

Aquino et. al. (2020); Luoto 

e Varella (2021); Garikipati 

e Kambhampati (2020).  

Municípios com altas taxas 

de mortalidade estão 

espacialmente próximos de 

municípios com taxas 

também elevadas (H0). 

AUX Valor per capita do 

auxílio emergencial 

federal 

Portal da 

transparência  

Aquino et. al. (2000). Maiores valores recebidos de 

auxílio emergencial federal 

estão relacionados a menores 

taxas de mortalidade da 

COVID-19 nos municípios 

vizinhos (H1).   

PLOC Dummy igual a um 

em caso de adoção 

de políticas locais 

de enfrentamento 

Jornais e sites 

das 

prefeituras  

Junior et. al. (2020); 

Buckeridge e Junior (2020); 

Campos et. al. (2020); Silva 

et. al.(2020). 

Municípios cujos vizinhos 

adotaram políticas de 

enfrentamento locais como 

renda básica e auxílio 

financeiro às empresas 

apresentaram menores taxas 

de mortalidade da COVID-19 

(H2). 
GEN Dummy igual a um 

para municípios 

governados por 

prefeitas. 

Tribunal 

Superior 

Eleitoral 

Garikipati e Kambhampati 

(2020); Luoto e Varella 

(2021) 

Municípios cujos vizinhos 

são governados por mulheres 

apresentam menores taxas de 

mortalidade da COVID-19 

(H3).  
            Fonte: Elaboração própria.  

 

As variáveis de interesse são a taxa de mortalidade da COVID-19 (MORT), a 

adoção de medidas de enfrentamento locais (PLOC), o gênero de prefeitos (GEN) e os 

valores recebidos do auxílio emergencial federal (AUX).   

A taxa de mortalidade é dada pelo número de óbitos causados pela COVID em 

cem mil habitantes (MORT). A escolha desta variável em detrimento do número de casos 

se dá pela maior probabilidade de erros de notificação no número de casos do que no 

número de óbitos, em especial pela baixa testagem no país. Vale dizer que a média da 

taxa de mortalidade da COVID-19 nos municípios fluminenses no período de análise foi 

0,0012 em cem mil habitantes. 

A variável referente à adoção de medidas de enfrentamento locais (PLOC) foi 

construída a partir de uma dummy cujo valor é igual a um (1) caso o município tenha 

adotado tais medidas e zero (0) caso contrário. Busca-se a partir desta variável verificar 

se a adoção destes programas apresentou alguma relação com a taxa de mortalidade da 

COVID-19. Desde o início da pandemia, observou-se que Niterói e Maricá utilizaram 



parte dos seus fundos soberanos para a execução de políticas locais de combate à 

pandemia, como programas de renda básica (voltados às pessoas físicas) e programas de 

apoio às empresas locais como o Fomenta Maricá e o Supera Mais Niterói3. Entende-se 

que o objetivo direto destes programas não é a redução de óbitos, mas sim a manutenção 

da economia local e a redução da pobreza, todavia, espera-se que o apoio financeiro às 

pessoas físicas e jurídicas tenha possibilitado uma maior adesão às medidas de isolamento 

propostas pelos governos locais. Assim, em última instância, acredita-se que adoção 

destas medidas possa ter influenciado a taxa de mortalidade da COVID.  

A variável referente ao auxílio emergencial federal é dada pelos valores per capita 

recebidos por municípios. Entende-se que o acesso a este benefício possa possibilitar uma 

maior adesão às medidas de isolamento (AQUINO et. al., 2020). Optou-se por dividir o 

valor total recebido por cada município pelo total de sua população uma vez que o valor 

por beneficiário tende a ser igual para todos os municípios. Salienta-se que, no momento 

da coleta, os dados para auxílio emergencial estavam disponíveis até janeiro de 2021 e 

apresentaram o valor per capita de, aproximadamente, R$164,94. 

Em relação ao gênero dos prefeitos, observou-se, na mídia e na literatura 

(GARIKIPATI E KAMBHAMPATI, 2020; LUOTO E VARELLA, 2021) a discussão 

sobre o fato de que regiões governadas por mulheres tenderiam a ser melhores 

administradas no que tange ao combate à pandemia. Assim, foi incluída uma dummy de 

gênero de prefeitos com o objetivo de verificar se municípios comandados por mulheres 

foram beneficiados em termos de redução da taxa de mortalidade. 

 

5- Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) 

 

Antes de discutir os resultados da Análise Exploratória de Dados Espaciais, é 

relevante apresentar a tabela de correlação das variáveis (Tabela 2).   

Tabela 2 – Correlação entre as variáveis de análise 

 MORT PLOC GEN AUX 

MORT 1    
PLOC -0.0072 1   
GEN -0.0486 -0.0359 1  
AUX -0.0580 -0.0267 -0.0492 1 
Fonte: elaboração própria. 

 

Observa-se que tanto os valores per capita recebidos pelo auxílio emergencial quanto as 

medidas de enfrentamento locais apresentam um correlação negativa com a taxa de 

mortalidade. Todavia, a magnitude da correlação do auxílio federal é significativamente maior, 

indicando uma relação mais intensa da política federal com a taxa de mortalidade, o que dá 

indícios de que a política federal tenha sido mais efetiva neste aspecto do que as políticas locais. 

Contudo, vale lembrar que, no caso das medidas de enfrentamento locais, está-se utilizando 

uma variável dummy e não os valores pagos pelo governo local, o que pode afetar a magnitude 
 

3 No primeiro semestre de 2021, foi criado o Auxílio Carioca, sendo este um programa de transferência de renda 

que beneficiou 1087 famílias incluídas no CadÚnico, ambulantes de praia e alunos matriculados na rede municipal. 

Todavia, pelo baixo número de famílias contempladas (em comparação ao tamanho da população da cidade do 

Rio de Janeiro) e sendo somente uma única parcela para os cadastrados no CadÚnico e para alunos (nos valores 

de R$200 e R$108,50, respectivamente) e duas parcelas para os ambulantes (no valor de R$500 cada), entende-se 

que esta política não seria relevante para a inclusão da dummy igual a um para este município.  



desta correlação. Já a correlação entre o gênero dos prefeitos é também negativa, porém mais 

elevada, dando maiores indícios de que municípios governados por mulheres tendem a 

apresentar taxas de mortalidade mais baixas.  

Nas tabelas e nos gráficos seguintes são apresentados os resultados da Análise 

Exploratória de Dados Espaciais (AEDE). A tabela 3 elenca os valores da estatística I de Moran 

global para a taxa de mortalidade. Valores positivos e significativos estatisticamente desta 

variável sugerem que municípios com altas taxas de mortalidades estão  próximos de 

municípios com taxas também elevadas. Os valores encontrados sugerem dois tipos de 

comportamento espacial: em abril, maio, junho, agosto, novembro e dezembro de 2020, bem 

como em março, abril e maio de 2021, os municípios com altas taxas de mortalidade parecem 

estar concentrados no espaço; já no restante dos meses (que representam a menor parte do 

período), os municípios com altas taxas estão distribuídos aleatoriamente no território do Estado 

(dados os valores não significativos da estatística).  

Tabela 3 – I de Moran global da taxa de mortalidade 

Mês I de Moran Mês I de Moran 

Abril de 2020     0,55*** Novembro de 2020   0,14** 

(8,51) (2,10) 

Maio de 2020    0,59*** Dezembro de 2020   0,14** 

(8,36) (2,29) 

Junho de 2020    0,18*** Janeiro de 2021 0,04 

(2,74) (0,77) 

Julho de 2020 0,06 Fevereiro de 2021 0,07 

(1,02) (1,22) 

Agosto de 2020  0,07* Março de 2021   0,16** 

(1,47) (2,46) 

Setembro de 2020 -0,04 Abril de 2021   0,27*** 

(-0,51) (3,98) 

Outubro de 2020 -0,01 Maio de 2021   0,19*** 

(-0,34) (3,15) 
Fonte: elaboração própria. Obs.: Os valores entre parênteses indicam o z-value da estatística calculada.  

Na Figura 1 são apresentados os mapas de clusters LISA univariados das taxas de 

mortalidade mensais. Optou-se por escolher esta como principal variável de interesse em 

detrimento dos casos confirmados, pois a ausência/baixa quantidade de testes realizados 

poderia subestimar este número. A matriz de ponderação espacial utilizada é a rainha.  

Observam-se nesta figura alguns padrões espaciais. Nos primeiros meses da pandemia no 

Brasil, são encontrados clusters alto-alto (AA) principalmente na região metropolitana e 

baixada litorânea, indicando que estes municípios (destacados na cor vermelha) apresentaram 

altas taxas de mortalidade e estavam rodeados por municípios também com altas taxas. Em abril 

de 2020, contabilizam-se 11 municípios classificados como AA. Já em julho o cenário se altera, 

tendo somente quatro municípios AA (São José do Vale do Rio Preto, Volta Redonda, 

Sumidouro e Sapucaia). Deste mês em diante, não se observam mais os municípios da região 

metropolitana participando de clusters AA. É possível ainda destacar que o Norte Fluminense 

em grande parte dos meses teve diversos municípios classificados como baixo-baixo (BB), o 

que indica municípios com baixas taxas de mortalidades fronteiriços a municípios com taxas 

também baixas.  



Relacionando os resultados apresentados na tabela 3 com os mapas dispostos na Figura 

1, nota-se que até junho de 2020 há uma concentração de municípios classificados como 

clusters AA localizados próximos à região metropolitana. Após este período, eles ficam 

distribuídos de maneira mais aleatória, voltando a se concentrar a partir de março de 2021, 

porém, desta vez,  a concentração ocorre na região serrana e no sul fluminense. 

Figura 1 – Mapa de Clusters das taxas mensais de mortalidade por COVID-19  
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Janeiro de 2021    Fevereiro de 2021   Março de 2021 
 

 

 
Abril de 2021                          Maio de 2021 

Fonte: elaboração própria. 
 



Figura 2 – Mapa de Clusters LISA bivariado das taxas de mortalidade por COVID-19 e 

do auxílio emergencial federal per capita 
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Janeiro de 2021 

Fonte: elaboração própria. 

 

A figura 2 apresenta os mapas de clusters LISA bivariados que relacionam a taxa de 

mortalidade de um município com os valores de auxílio emergencial recebidos pelos 

municípios vizinhos. Os resultados do Sul Fluminense chamam a atenção nestes mapas . Até o 

mês de dezembro, observam-se clusters alto-baixo (municípios com altas taxas de mortalidade 

rodeados por municípios com baixos valores de auxílio emergencial) e clusters baixo-

baixo  (municípios com baixas taxas de mortalidade rodeados por municípios com baixos 

valores de auxílio emergencial). Em relação aos baixos valores de auxílio, acredita-se que 

possam  ser justificados pelo fato de esta ser uma região com forte presença das indústrias 

metalmecânica, siderúrgica a automotiva, cuja renda média tende a ter sido mais estável neste 

período do que a renda gerada no setor de comércio e serviços. Em abril de 2020, por exemplo, 

Volta Redonda, Mendes e Barra do Piraí foram classificadas como alto-baixo (AB). É ainda 

possível observar que, de abril até julho, Rio Bonito destaca-se como um município de elevada 

taxa de mortalidade rodeado por municípios de altos valores de auxílio federal per capita.   



Figura 3 – Mapa de Clusters LISA bivariado das taxas de mortalidade e da dummy 

de medida de enfrentamento local  
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Fonte: elaboração própria. 

 

Na figura 3 são apresentados os mapas de clusters bivariados entre taxa de mortalidade 

por COVID-19 e medidas de enfrentamento. Os municípios destacados em amarelo, Niterói e 

São Gonçalo, são os que adotaram medidas de enfrentamento como renda básica e 

financiamento para empresas apresentadas anteriormente neste texto. 

 

 



Figura 4 – Mapa de Clusters LISA bivariado das taxas de mortalidade e gênero dos 

prefeitos 
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Fonte: elaboração própria. 



Em abril e maio, quando somente Niterói havia implementado as medidas, São Gonçalo 

é classificado como cluster Alto-Alto (AA), o que significa alta taxa de mortalidade e vizinhos 

(no caso Niterói) com presença de medidas de enfrentamento. Niterói, assim como outros vários 

municípios ao redor, apresenta o padrão Alto-Baixo, indicando altas taxas de mortalidade e 

vizinhos que não adotaram medidas de enfrentamento. Já em junho de 2020, mês em que as 

medidas de enfrentamento de Maricá entram em vigor, Niterói e São Gonçalo passam a integrar 

o cluster de AA. Já Maricá passa a ser classificado como Baixo-Alto (BA), ou seja, baixa taxa 

de mortalidade e vizinhos (no caso, Niterói) com presença das medidas. Niterói persiste no 

padrão AA de julho até março de 2021, quando, em abril, passa a pertencer ao cluster BA. 

Maricá que estava sendo classificada como BA, em agosto deixa de ser classificada como 

cluster, ou seja, não é possível determinar um padrão espacial entre a taxa de mortalidade local 

e a adoção de medidas de enfrentamento nos municípios vizinhos. No geral, observam-se 

diversos municípios integrando clusters AB, ou seja, há uma concentração espacial de cidades 

com elevadas taxas de mortalidade cujos vizinhos não adotaram medidas de enfrentamento. 

Por fim, quando testada a autocorrelação espacial entre taxa de mortalidade por COVID-

19 e gênero de prefeitos (Figura 4) não foi possível encontrar, em nenhum mês, municípios 

pertencentes ao cluster AA, ou seja, nenhum município apresentou altas taxas de mortalidade, 

tendo como vizinhos municípios governados por mulheres. Por outro lado, altas taxas de 

mortalidade parecem estar relacionadas à existência de municípios vizinhos comandados por 

prefeitos, ao passo que municípios com baixa taxa de mortalidade parecem ter municípios 

vizinhos sendo comandados por mulheres. Resumindo, há indícios de que cidades comandadas 

por mulheres tenderam a ter cidades vizinhas com taxas mais baixas de mortalidade.  

 

6. Considerações Finais 

Este trabalho buscou verificar a existência de padrões espaciais entre a taxa de 

mortalidade da COVID-19 e os valores recebidos pelo auxílio emergencial federal, a adoção de 

medidas de enfrentamento à pandemia e o gênero dos governantes. 

Por meio da análise exploratória de dados espaciais (AEDE) feita para os municípios 

fluminenses, observou-se, como esperado, certa concentração espacial da taxa de mortalidade. 

A análise permitiu ainda verificar a autocorrelação espacial negativa entre a taxa de mortalidade 

por COVID-19 e o gênero dos prefeitos. Ou seja, os resultados sugerem uma concentração 

espacial de municípios com baixas taxas de mortalidade avizinhados por cidades governadas 

por mulheres.  

A análise espacial feita não indicou relação entre a adoção de medidas de enfrentamento 

locais e a redução das taxas de mortalidade nos municípios vizinhos.  Porém, vale ressaltar que 

ainda que não haja autocorrelação espacial entre a taxa de mortalidade e adoção de tais medidas, 

estas não deixam de serem importantes para a mitigação do quadro de desemprego e redução 

da renda diante das  medidas restritivas para a contenção da pandemia. Desta forma, torna-se 

interessante a análise futura da influência destas políticas sobre o bem-estar socioeconômico 

dos indivíduos. 

Em relação ao auxílio emergencial federal, destacam-se os municípios do Sul 

Fluminense onde, de abril a dezembro de 2020, foram observados repetidamente clusters alto-

baixo, indicando uma concentração espacial de municípios com elevadas taxas de mortalidade 

rodeados por municípios com baixos valores recebidos de auxílio emergencial. 

Por fim, vale ressaltar que a atualidade do assunto permite ainda muitos estudos futuros. 

Em especial, entende-se que seja necessária uma análise mais robusta, que utilize metodologias 



que permitam análises de impacto/causalidade das políticas tratadas neste trabalho sobre a taxa 

de mortalidade, o que ainda não foi possível dada a indisponibilidade de alguns dados mensais 

para municípios. Além disto, merece também destaque a necessidade de investigações sobre os 

impactos das políticas de enfrentamento, sejam elas locais ou federais, sobre a renda e 

desigualdade social, e não somente sobre a taxa de mortalidade.    
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