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Niterói – RJ

2021



Aline Manes Castro Nunes

O Impacto da COVID-19 no Brasil: Um estudo da evolução dos casos e de algoritmos de

regressão para previsão da taxa de reprodução básica com base nas ações

governamentais para contenção da pandemia

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao

Curso de Graduação em Engenharia de Teleco-

municações da Universidade Federal Fluminense,

como requisito parcial para obtenção do Grau de

Engenheira de Telecomunicações.

Orientadora: Dianne Scherly Varela de Medeiros

Niterói – RJ
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Resumo

A COVID-19 ocasionou uma pandemia que, só no Brasil, já provocou mais de 300 mil

mortes e 12 milhões de casos. Cada unidade federativa brasileira possui autonomia para

implantar medidas restritivas para contenção da doença, acarretando em variação no con-

tágio. Este projeto tem como objetivo estudar a evolução da COVID-19 no Brasil e em

suas unidades federativas e verificar a possibilidade de utilizar algoritmos de regressão

para prever a taxa de reprodução básica R0 com base nas ações governamentais para

contenção da doença. Para isso, utiliza-se dois conjuntos de dados principais. O primeiro

contém informações sobre o monitoramento da doença no páıs, enquanto o segundo con-

tém informações sobre as ações governamentais. Esse segundo conjunto de dados é obtido

a partir de um rastreador web desenvolvido neste trabalho para coletar tweets no Twitter

sobre as ações governamentais no Brasil. Os dois conjuntos de dados são integrados em

um único conjunto, que é usado na análise de regressão para tentar prever a taxa R0 com

base nas ações governamentais. Os resultados do estudo da evolução da doença no páıs

mostram que não há uma relação direta entre o número de casos cumulativos e o número

de habitantes da unidade federativa. São encontradas três tendências principais em rela-

ção ao número de casos nos últimos 14 dias dos dados coletados, estabilidade, crescimento

e redução, sendo que, no peŕıodo analisado, 48% das unidades federativas estavam em

tendência de estabilidade, 26% em crescimento e 26% em redução. O Brasil permanece

em tendência de estabilidade nos últimos 42 dias. Os resultados da análise de regressão

mostram que nenhum algoritmo de regressão consegue prever R0 com confiabilidade, pois,

apesar de apresentarem baixos erros, a análise de valores residuais não apresenta o com-

portamento adequado. No entanto, o algoritmo Ridge Bayesiano tem potencial, sendo

necessário melhorar a modelagem para alcançar previsões mais assertivas.

Palavras-chave: Análise de Dados, Ciência de Dados, Rastreador Web, Algoritmos

de Regressão, Razão de Reprodução Básica.
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Abstract

The COVID-19 engendered a pandemic that, in Brazil alone, has already caused more

than 300 thousand deaths and 12 million cases. Each Brazilian federative unit has the

autonomy to implement restrictive measures to contain the disease, resulting in variation

in contagion. This project aims to study the evolution of COVID-19 in Brazil and its

federative units and to verify the possibility of using regression algorithms to predict the

basic reproduction rate R0 based on government actions to contain the disease. To this

end, two main datasets are used. The first contains information on monitoring the disease

in the country, while the second contains information on government actions. The second

dataset is obtained from a web crawler developed in this work to collect tweets from

Twitter on government actions in Brazil. The two datasets are integrated into a single

one, which is used in the regression analysis to predict the rate R0 based on government

actions. The study of the disease evolution in the country shows no direct relationship

between the number of cumulative cases and the number of inhabitants of the federative

unit. Three main trends are found according to the number of cases in the last 14 days

of the data collected, stability, growth, and reduction, with 48% of the federative units in

the analyzed period in a stable trend, 26% in growth, and 26% in reduction. Brazil has

remained in a stable trend for the last 42 days. The regression analysis results show that

none of the regression algorithms can predict R0 reliably because, although they have low

errors, the residual values analysis does not present the appropriate behavior. However,

the Ridge Bayesian algorithm has potential, and it is necessary to improve the modeling

to achieve more assertive predictions.

Keywords: Data Analysis, Data Science, Web Crawler, Regression Algorithms,

Basic Reproduction Ratio.
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Caṕıtulo 1

Introdução

No final do ano de 2019, uma nova doença surgiu, provocando uma pandemia inesperada

que se firmou no ińıcio de 2020. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronav́ırus

SARS-CoV-2 que teve origem em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. A partir

desse momento, a doença começou a ser transmitida entre as pessoas e tomou grandes

proporções em um curto peŕıodo de tempo. A transmissão ocorre, principalmente, por

meio de got́ıculas expelidas pela tosse, espirro ou exalo de uma pessoa infectada1. É

importante ressaltar que o coronav́ırus normalmente infecta animais2 e há poucos tipos

que evoluem e infectam pessoas3, como é o caso do SARS-CoV-2.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 80% dos infectados pos-

suem sintomas leves ou são assintomáticos, enquanto 15% possuem uma infecção severa,

necessitando de oxigênio, e 5% se enquadram no caso cŕıtico, necessitando de ventila-

ção [1]. Com isso, os sintomas variam bastante, sendo os mais comuns a febre, a tosse e

o cansaço. No entanto, os infectados também podem ter outros sintomas, como dor de

garganta, conjuntivite e dor de cabeça4.

Devido à rápida transmissão da COVID-19 e por ser uma doença nova, desconhe-

cida no ińıcio da pandemia e atualmente ainda pouco conhecida, os governos de todos

1Transmissão da COVID-19 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-

disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people
2Coronav́ırus em animais https://www.wur.nl/en/show/Coronavirus-and-COVID-19-in-

animals.htm
3Coronav́ırus que evoluem de animais para humanos https://www.cdc.gov/coronavirus/types.

html
4Sintomas da COVID-19 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19

1
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os páıses tomaram medidas emergenciais visando diminuir o contágio para ganhar tempo

a fim de desenvolver tratamentos e vacinas. Algumas das providências tomadas foram o

fechamento de escolas, do comércio e de locais públicos, a quarentena e, em casos mais

extremos, um isolamento completo (lockdown). Após alguns meses, com a redução na

taxa de novos casos, houve uma flexibilização gradual. A flexibilização levou a um novo

aumento na taxa de novos casos, resultando em uma segunda onda de contaminação. Com

isso, observa-se a importância das ações governamentais na proliferação da COVID-19.

Nesse sentido, este trabalho caracteriza a evolução da COVID-19 no Brasil em

relação ao número de casos e à taxa de reprodução básica, e propõe uma análise de

regressão para prever a taxa de reprodução básica em função das ações governamentais

realizadas. São utilizados algoritmos de regressão lineares e não-lineares. O desempenho

da regressão é avaliado em termos de diversos erros, tais como o erro quadrático médio e

o erro absoluto médio, e do coeficiente de determinação. Além disso, avalia-se os valores

residuais em função dos valores previstos.

Os resultados obtidos na caracterização mostram que há Unidades Federativas

(UFs) de menor população que possuem maior número de casos acumulados quando com-

parados com UFs de maior população. Além disso, observa-se que, dentre as 10 UFs de

maior porcentagem de número de casos por habitante, metade é da região Norte. Com

relação à razão de reprodução básica, tem-se que, após o 35º dia desde o 50º caso no

Brasil, o valor da razão fica entre 1 e 2 e as exceções presentes nas UFs não possuem

grande impacto na taxa do páıs.

Em relação à regressão, a taxa de reprodução básica é dividida em quatro cenários,

utilizando os valores de 0, 7, 14 e 21 dias após o dia da ação governamental. Os algoritmos

Lasso, Rede Elástica e Lasso com Regressão de Ângulo Mı́nimo (Least-Angle Regression

- LARS) destacam-se dos demais em relação aos melhores desempenhos das métricas de

erros analisadas para os cenários de 0 e 21 dias após o dia da ação. Para o cenário de 7

dias após o dia da ação, o algoritmo de destaque é o Ridge Bayesiano e, para o cenário

de 14 dias, é o algoritmo de Impulsionamento Adaptativo ou AdaBoost. O coeficiente

de determinação para todos os algoritmos é negativo, o que significa que os modelos

lineares não se adéquam bem aos dados, e a análise dos residuais em função dos valores

previstos mostra que nenhum dos algoritmos utilizados obtém bom desempenho. No

entanto, o algoritmo Ridge Bayesiano se apresenta como posśıvel candidato para a análise

2



de regressão, sendo necessário melhorar a modelagem do problema.

1.1 Motivação

O Brasil é o quinto maior páıs do mundo em extensão geográfica5 e possui 27 unida-

des federativas. Diante do cenário de pandemia, cada unidade federativa tem autonomia

para tomar decisões quanto à implantação de medidas restritivas a fim de combater o

espalhamento local da COVID-19. Com isso, não há uma uniformidade nas ações go-

vernamentais e, consequentemente, os resultados do contágio da doença variam entre as

unidades federativas.

O Brasil é o segundo páıs no mundo no ranqueamento de número de casos de

COVID-19 e o segundo com o maior número de mortes6 com base nos dados obtidos no

dia 21 de Abril de 2021. Intuitivamente, as ações governamentais tomadas influenciam

na proliferação da doença e, assim, para que seja posśıvel compreender a evolução da

doença no Brasil como um todo, é preciso analisar detalhadamente as medidas restritivas

tomadas e o espalhamento da doença nas unidades federativas.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é estudar a evolução do número de casos da COVID-19 e

da taxa de reprodução básica da doença no Brasil e em suas unidades federativas. A ideia

é caracterizar a proliferação da COVID-19 e tentar prever a razão de reprodução básica

R0 com base nas ações governamentais dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Para

alcançar o objetivo deste trabalho, os seguintes objetivos espećıficos são previstos:

• Obter um conjunto de dados que contenha informações relevantes sobre a COVID-19

e realizar o tratamento desse conjunto de dados para calcular as variáveis necessárias

para as análises posteriores;

• Caracterizar o conjunto de dados com relação às informações pertinentes ao contexto

brasileiro;

5Os 5 maiores páıses do mundo https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/94-

7a12/7a12-vamos-conhecer-o-brasil/nosso-territorio/1461-o-brasil-no-mundo.html
6Dados mundiais sobre a COVID-19https://ourworldindata.org/coronavirus-data
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• Desenvolver um rastreador web para buscar e filtrar not́ıcias sobre ações governa-

mentais dos estados brasileiros e do Distrito Federal para, em seguida, categorizar

os tweets com base nas ações realizadas;

• Encontrar uma maneira simples de modelar os dados, conseguindo desenvolver um

algoritmo de regressão para prever a taxa R0 com base nas ações governamentais

executadas.

1.3 Estrutura do Texto

Este trabalho está organizado como segue. O Caṕıtulo 2 apresenta os conceitos funda-

mentais para compreensão e desenvolvimento deste trabalho. O Caṕıtulo 3 explicita a

metodologia aplicada para a obtenção dos resultados. O Caṕıtulo 4 discute os resultados

obtidos e, por fim, o Caṕıtulo 5 conclui este trabalho e apresenta direções futuras.
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Caṕıtulo 2

Fundamentação Teórica

Os recentes acontecimentos relacionados à COVID-19 motivam o desenvolvimento deste

trabalho. Existe um viés interdisciplinar neste trabalho, uma vez que está inserido nas

áreas de epidemiologia e ciência de dados, sendo necessário, portanto, conhecer os concei-

tos relacionados a ambas as áreas. A análise realizada usa informações de um conjunto

de dados dispońıvel publicamente e de outro conjunto de dados formado por tweets sobre

ações governamentais brasileiras para contenção da pandemia, coletados na rede social

Twitter1. Este caṕıtulo aborda os principais conceitos e etapas da ciência de dados, a

definição da razão de reprodução básica e a utilização de rastreadores web (web crawlers)

para coleta de dados em redes sociais.

2.1 Ciência de Dados

A ciência de dados é uma área de grande crescimento na contemporaneidade. Isso se deve

pelo fato de existir, atualmente, uma forte necessidade de processamento de quantidades

massivas de dados (Big Data). O processamento desse tipo de dados é vasto e complexo,

tornando inviável utilizar técnicas tradicionais de análise e gerenciamento de dados. A

ciência de dados consiste no uso de conhecimentos da ciência da computação, em con-

junto com técnicas de aprendizado de máquina e construção de novos algoritmos, além de

conhecimentos de estat́ıstica. Com isso, a ciência de dados, em conjunto com técnicas de

processamento de quantidades massivas de dados, torna posśıvel extrair o conhecimento

intŕınseco desses, reconhecendo padrões e conexões [2]. Parte dos mecanismos dispońı-

1Rede social Twitter https://twitter.com/
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veis na ciência de dados são usados neste trabalho com o intuito de preparar, explorar e

modelar o conjunto de dados de monitoramento da COVID-19 no Brasil e também o con-

junto de dados formado pelos tweets coletados sobre ações governamentais de contenção

da pandemia.

O processo da ciência de dados consiste normalmente em cinco etapas e é natural

que o progresso não seja linear entre elas, sendo necessário iterar sobre um conjunto de

etapas [3]. As etapas são as seguintes:

1) Coleta e agregação de dados: deve-se coletar os dados a partir da fonte desejada

e tais dados podem estar armazenados de diversas formas, como arquivos simples

de textos ou tabelas em uma base de dados. Nessa etapa, é necessário garantir que

os dados podem ser utilizados no estudo, ou seja, deve-se verificar se eles existem,

se o acesso é posśıvel e se os dados têm qualidade;

2) Carregamento e visualização de dados: o foco dessa etapa é adquirir maior

conhecimento sobre os dados ao entender como as variáveis interagem umas com as

outras, a distribuição dos dados e identificar se há pontos discrepantes (outliers),

tendências e padrões. Isso é posśıvel por meio de análises estat́ısticas, da visualização

de dados e da mineração de dados.

A visualização de dados é um dos principais métodos utilizados para facilitar o

entendimento dos dados ao analisá-los. Tal método visa expressar os dados de forma

clara e efetiva por meio da representação gráfica. Normalmente, a visualização dos

dados contidos no conjunto de dados é o primeiro passo na análise, visto que torna

mais fácil a observação da relação entre os dados, pois essa relação não costuma

ficar clara ao olhar para os dados puros. Isso permite ter uma noção dos pontos

mais importantes a serem analisados antes de uma análise mais detalhada. Aspectos

como cores, escala e eixos proporcionais à faixa que os dados ocupam, grades que

não se destaquem em relação aos dados, e tipos de gráficos são cruciais para se obter

uma boa visualização. Quanto mais simples e limpa for a visualização, mais fácil é

a compreensão das informações que se deseja passar.

A mineração de dados, por sua vez, se originou a partir da necessidade de desco-

brir automaticamente as informações importantes contidas em conjuntos de dados

massivos com o intuito de transformá-los em conhecimento organizado. Esse desen-
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volvimento é muito importante para a análise avançada de dados. Jiawei Han et al.

afirmam que a mineração, a partir de uma matéria-prima abundante, representa um

pequeno conjunto de pepitas preciosas [4]. O processo de mineração dos dados é o

responsável pelo conhecimento e descobrimento dos padrões de interesse nos dados

massivos. Através da mineração de dados, é posśıvel criar aplicações para classifi-

cação de dados, agrupamento (clustering), detecção de anomalias e caracterização

de alteração dos dados ao longo do tempo, dentre outras.

É válido ressaltar que a mineração dos dados pode ser executada para qualquer

tipo de dado, desde que ele seja relevante para alguma aplicação. No entanto, os

tipos mais simples de dados para a mineração são os presentes em banco de dados,

armazém de dados e os tipos transacionais, ou seja, transação por transação. Os

dados transacionais são aqueles nos quais o sistema não armazena grande quantidade

de dados, visto que há um grande processamento de dados constantemente, o que é

ideal para processamento de informações e não para análise das informações.

3) Tratamento e pré-processamento dos dados: é necessário aprimorar a qua-

lidade dos dados e prepará-los para serem utilizados nas próximas etapas após a

identificação das inconsistências e das discrepâncias. Pode-se citar a limpeza dos

dados, que é responsável por remover valores falsos e inconsistências da fonte de da-

dos, a integração dos dados, que enriquece os dados ao combinar diversas fontes de

dados, e a transformação dos dados, que garante que os dados estejam no formato

adequado para serem utilizados;

4) Escolha e implementação do modelo de aprendizado: nessa etapa, é preciso

definir o modelo de aprendizado de máquina ideal para a situação. Para isso, é ne-

cessário definir, por exemplo, qual tipo de aprendizagem é a ideal para o problema

e se o problema é de classificação, agrupamento ou regressão. Em seguida, deve-se

dividir o conjunto de dados em conjuntos de treino e teste e escolher os hiperparâ-

metros necessários para o treinamento. Por fim, é posśıvel analisar o desempenho

do modelo com base nas métricas de erro do conjunto de teste.

A análise de dados permite extrair informações que não são percept́ıveis a priori

e, com isso, contribuir com a tomada de decisões para solucionar problemas. É

posśıvel descobrir e entender os dados e seus padrões históricos, visando prever e
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aprimorar o desempenho futuro. Há, essencialmente, três tipos de análise [5]. (i)

A análise descritiva retrata o que aconteceu no passado ao dividir os dados em

diferentes formas e analisá-los a partir de variáveis distintas, como por exemplo a

quantidade de produtos vendidos, a categoria de cada produto e o seu preço. (ii)

A análise preditiva prevê o que irá acontecer no futuro ao identificar padrões nos

dados passados e usar ferramentas estat́ısticas para inferir o que ocorrerá. Por fim,

(iii) a análise prescritiva não só descreve o que aconteceu no passado, mas também

sugere otimizações ao simular diferentes cenários que poderiam ocorrer.

5) Implantação do modelo: após o treinamento do modelo e a avaliação do seu

desempenho, é o momento de implementar o modelo na aplicação prática desejada,

como é o caso de calcular a probabilidade de falhas e prever valores como o preço

de um produto, por exemplo.

2.1.1 Rastreadores Web para Coleta de Dados

Os rastreadores web têm como principal função a automatização da coleta de dados. Dessa

forma, estão inseridos na Etapa 1 do processo da ciência de dados denominada coleta

e agregação de dados. Esses rastreadores são também conhecidos como web crawlers

e, através de um algoritmo, coletam dados de páginas web automaticamente de forma

sistemática.

Os rastreadores web buscam informações analisando o código da página web, atri-

buindo essas informações a determinadas categorias. Então, as informações são indexadas

e catalogadas para que, a posteriori, sejam recuperadas e analisadas. Pode-se citar como

exemplos de aplicações de rastreamento web os portais que comparam preços de um mesmo

produto existente em diversos sites e também rastreadores que coletam dados para visu-

alizações de páginas. Posteriormente, é posśıvel seguir para a etapa de carregamento e

visualização de dados, onde se deve compreender melhor os dados e detectar pontos dis-

crepantes, assim como tendências e padrões. Neste trabalho, utiliza-se um rastreador web

para buscar e filtrar not́ıcias na rede social Twitter com relação às ações governamentais

das unidades federativas do Brasil para contenção da pandemia.
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2.1.2 Aprendizado de Máquina

Uma das etapas mais complexas do processo da ciência de dados é a Etapa 4, na qual

os algoritmos de aprendizado são empregados. De acordo com um dos pioneiros no ramo

da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, Arthur Samuel, o aprendizado

de máquina é definido como o âmbito que concede aos computadores a competência de

adquirirem conhecimento sem serem explicitamente programados [6]. O aprendizado de

máquina torna posśıvel a elaboração de algoritmos que podem aprender com os dados

e com seus erros e tomar decisões com base no aprendizado, identificar padrões e até

mesmo realizar previsões com base em amostras, de forma automatizada. Para tais fi-

nalidades, pode-se utilizar algoritmos de aprendizado de máquina que diferem na forma

de aprendizagem. Os algoritmos podem, então, ser classificados como supervisionados,

não-supervisionados, semi-supervisionados e por reforço [7]:

• Supervisionado: o sistema já possui conhecimento sobre a classificação dos da-

dos, ou seja, tem como base um conjunto de dados rotulados também denominado

conjunto de treinamento. Com isso, visa identificar padrões para realizar previsões,

criando um modelo de classificação ou regressão dos dados. Um exemplo de modelo

de classificação é um sistema que identifique animais por meio de imagens. Um

exemplo de modelo de regressão é a previsão da quantidade de produtos vendidos

com base em dados históricos;

• Não-supervisionado: esse modelo é utilizado em situações onde há uma grande

quantidade de dados não rotulados e é necessário compreendê-los. Assim, são iden-

tificados padrões para que seja posśıvel rotulá-los. A classificação de e-mails, distin-

guindo os importantes dos que são considerados SPAM, é um exemplo de aplicação

desse tipo de aprendizagem;

• Semi-supervisionado: tem como intuito suportar a utilização de conjuntos de

treinamento que possuem rótulos incompletos ou ausentes. Um exemplo de aplicação

desse modelo é a detecção de falhas em uma usina nuclear; e

• Por reforço: é um modelo comportamental, em que o computador aprende a partir

de tentativas e erros. Assim, a partir da interação com o ambiente e das recompensas

obtidas e das punições sofridas, o modelo é conduzido para um resultado ótimo.

Sistemas que são treinados para jogos, como o xadrez, utilizam tal modelo.
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Além disso, é posśıvel utilizar técnicas de Automatização de Aprendizado de Má-

quina (Automated Machine Learning - AutoML), que têm como intuito buscar o modelo

ideal de aprendizado de máquina de forma automatizada, objetiva e sistemática. Ao

utilizar AutoML, dedica-se mais tempo para definir o problema, analisar os resultados e

colocar os modelos em produção, por exemplo. Essa técnica baseia-se em três elementos

principais [8]:

• Otimização de Hiperparâmetros (Hyperparameters Optimization - HPO):

essa técnica visa obter a combinação ótima de conjuntos de hiperparâmetros dentro

de um espaço de busca. Tem o propósito de diminuir a intervenção humana no

procedimento de seleção desses parâmetros, o que é capaz de aumentar a reprodu-

tibilidade e aperfeiçoar o desempenho dos modelos no decorrer do treinamento dos

algoritmos de aprendizado de máquina;

• Meta-Aprendizado (Meta-Learning): o algoritmo aprende com os metadados

de outros algoritmos de aprendizado de máquina e, ao longo do processo, implementa

uma estratégia em que seleciona o conjunto de algoritmos de aprendizado mais

apropriado para a atividade desejada;

• Busca de Arquitetura de Redes Neurais (Neural Architecture Search -

NAS): essa técnica visa descobrir a melhor arquitetura de uma rede neural com base

em um conjunto de dados transmitido para a rede. Com isso, tal técnica auxilia na

redução do processo experimental de ajuste das redes que utiliza tentativa e erro.

Este trabalho utiliza algoritmos de regressão para prever a razão de reprodução

básica da COVID-19. Esses algoritmos são supervisionados e recebem como entrada as

ocorrências de determinadas ações governamentais brasileiras durante o peŕıodo analisado.

Os algoritmos de regressão utilizados são selecionados com base em um algoritmo AutoML

que emprega a técnica de meta-aprendizagem.

2.1.3 Algoritmos de Regressão

Os algoritmos de regressão têm como objetivo prever os valores futuros dos dados com

base nos dados históricos, podendo também serem utilizados para identificar uma ten-

dência com relação aos dados. Nesse último caso, divide-se o conjunto de dados em um
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conjunto de amostras de treino e outro de teste, sendo o primeiro em maior proporção.

Normalmente, os algoritmos de regressão são usados para prever um valor numérico, por

exemplo, prever o preço de algum produto ou até mesmo a quantidade de produtos a

serem vendidos 2. No entanto, alguns algoritmos de regressão, como a regressão loǵıstica

e a regressão Ridge, podem ser usados em problemas de classificação 3.

Algoritmos de regressão identificam a tendência e preveem os valores de uma va-

riável dependente, de acordo com os valores das variáveis independentes existentes. Dessa

forma, verifica-se a influência das variáveis independentes na variável dependente. Por

exemplo, é posśıvel analisar a tendência dos preços de imóveis e então prever o preço de

outros imóveis com base na localização, dimensão, tempo de construção e número de quar-

tos e banheiros. Neste trabalho, a variável dependente é a razão de reprodução básica, R0,

da COVID-19. Já as variáveis independentes são referentes à ocorrência de determinadas

ações governamentais. Neste trabalho, os algoritmos de regressão utilizados para prever

a razão de reprodução básica da COVID-19 são: Impulsionamento Adaptativo, Máquina

de Impulsionamento de Gradiente Leve, Ridge, Ridge Bayesiano, Lasso, Lasso LARS e

Rede Elástica. Esses algoritmos são os que apresentam os melhores desempenhos nos

cenários analisados, utilizando AutoML. É importante destacar que alguns desses algorit-

mos de regressão são lineares. Opta-se por não excluir esses algoritmos da análise porque

a regressão linear é o tipo mais simples de regressão, sendo interessante obter um bom

desempenho com esse tipo de regressão. A Tabela 2.1 resume os algoritmos de regressão

utilizados, indicando se são ou não lineares.

Impulsionamento Adaptativo

Existem dois tipos de modelos de aprendizado de máquina: os modelos fracos, que pos-

suem desempenho um pouco melhor do que a aleatoriedade, e os modelos fortes, que

possuem alta acurácia de forma arbitrária [9]. Os algoritmos de impulsionamento (boos-

ting) são não lineares e combinam vários modelos de aprendizado considerados fracos para

que seja posśıvel criar um modelo forte. Ao utilizar o impulsionamento, os preditores são

treinados sequencialmente, de forma que o modelo seguinte tenta melhorar o resultado

2Algoritmos de Regressão https://analyticsindiamag.com/top-6-regression-algorithms-

used-data-mining-applications-industry/
3Algoritmos de regressão utilizados para classificação https://scikit-learn.org/stable/modules/

linear_model.html
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Tabela 2.1: Tabela com os algoritmos de regressão utilizados neste trabalho e suas res-

pectivas linearidades.

Algoritmo Linearidade

Impulsionamento Adaptativo (AdaBoost) Não-linear

Máquina de Impulsionamento de Gradiente Leve (LightGBM) Não-linear

Ridge Linear

Ridge Bayesiano Linear

Lasso Linear

Lasso LARS Linear

Rede Elástica Linear

da predição do modelo anterior. O algoritmo de Impulsionamento Adaptativo (Adaptive

Boosting), ou AdaBoost, é um tipo de algoritmo de impulsionamento, sendo um dos mais

utilizados nessa categoria 4.

O AdaBoost costuma ser aplicado para alavancar o desempenho de árvores de

decisão em problemas que possuem variáveis binárias, por ser capaz de aperfeiçoar um

novo preditor com base no resultado do preditor anterior. No caso da árvore de decisão,

o AdaBoost analisa qual árvore obteve menor erro na previsão. Com isso, os pesos das

árvores, inicialmente iguais, são alterados e, consequentemente o peso de cada amostra

também é alterado. Caso a amostra tenha sido prevista corretamente, seu peso diminui,

caso contrário, ele aumenta. Esse modelo é vantajoso, visto que pode ser utilizado para

classificações e para regressões, além de suportar bem diferentes tipos de dados e ser

resistente a pontos discrepantes.

Máquina de Impulsionamento de Gradiente Leve

O algoritmo de Máquina de Impulsionamento de Gradiente Leve (Light Gradient Boosting

Machine), ou LightGBM, possui o impulsionamento de gradiente como estrutura e seu

algoritmo de aprendizagem é baseado em árvores5. O modelo cresce a árvore vertical-

mente, diferentemente da maioria dos algoritmos que utilizam o aprendizado baseado em

4Impulsionamento Adaptativo https://pedroazambuja.medium.com/adaboost-adaptive-

boosting-dbbec150fced
5Documentação LightGBM https://lightgbm.readthedocs.io/en/latest/index.html
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árvore, visto que tais algoritmos crescem a árvore horizontalmente. Em outras palavras,

o LightGBM cresce a árvore em forma de folha (leaf-wise) enquanto os demais algoritmos

crescem em ńıvel (level-wise). É selecionada a folha de perda máxima para crescer e, pelo

fato de crescer a mesma folha, esse modelo pode reduzir mais perdas quando comparado

a algoritmos que utilizam o level-wise. Nas Figuras 2.1(a) e 2.1(b), é posśıvel observar a

diferença do crescimento da árvore em folha e em ńıvel. O algoritmo LightGBM é leve,

sendo executado rapidamente, sendo eficiente para grandes quantidades de dados. Além

disso, o algoritmo precisa de pouca memória para executar e foca na acurácia dos resulta-

dos. No entanto, quando o conjunto de dados analisado é pequeno, o algoritmo é senśıvel

ao sobreajuste.

....

(a) Crescimento em folha.

....

(b) Crescimento em ńıvel.

Figura 2.1: Exemplo de crescimento da árvore.

Ridge

A regressão Ridge é um modelo de regressão linear que trata dos problemas dos Mı́nimos

Quadrados Ordinários penalizando o valor dos coeficientes. O problema dos Mı́nimos

Quadrados Ordinários consiste na construção de um modelo linear com coeficientes w =

(w1, ..., wp), visando minimizar a soma residual dos quadrados entre a variável dependente

y a ser prevista pela aproximação linear e as variáveis independentes do conjunto de dados

em uma matriz X. Tais coeficientes minimizam uma soma residual de quadrados, que é

penalizada na regressão Ridge através da seguinte equação:

min
w
||Xw − y||22 (2.1)

É importante destacar que há modelos treinados com a regularização de coeficien-

tes, os quais reduzem o número de variáveis em modelos de regressão, removendo rúıdos.

Isso resulta em um modelo mais simples e com melhor desempenho. O Ridge é um dos

modelos que utilizam a regularização, a qual é denominada L2 ou também Ridge. Essa
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regularização realiza uma penalização correspondente ao quadrado do valor dos coefici-

entes. Sendo z um coeficiente qualquer, a regularização L2 é representada por ||z||22. A

regressão Ridge utiliza a Equação 2.1 somada a um coeficiente w com regularização L2,

que é multiplicado por um novo coeficiente α, conforme Equação 2.2.

min
w
||Xw − y||22 + α||w||22 (2.2)

O coeficiente α é um parâmetro maior ou igual a zero, que controla a quantidade

de retração, ou seja, controla o quão penalizados são os coeficientes de altos valores,

tendendo tais coeficientes a zero. Dessa forma, quanto maior for o valor de α, mais

penalizados esses coeficientes são. É importante destacar que os coeficientes não chegam

a ser zerados, então não são desconsiderados no modelo. Com isso, é vantajoso para

conjuntos pequenos de dados, nos quais deseja-se manter todas as variáveis. Além disso,

ao penalizar os coeficientes de altos valores, são suavizados os demais coeficientes que são

muito correlacionados, solucionando o problema da multicolinearidade, que ocorre quando

as variáveis independentes possuem relações lineares exatas ou quase exatas.6

Ridge Bayesiano

O algoritmo Ridge Bayesiano (Bayesian Ridge) consiste em um tipo de regressão baye-

siana, que estima um modelo probabiĺıstico do problema de regressão. Devido à sua

estrutura bayesiana, os coeficientes encontrados são levemente distintos dos encontrados

pelo modelo constrúıdo no problema dos Mı́nimos Quadrados Ordinários. A regressão

bayesiana, por sua vez, contorna as situações em que há dados insuficientes ou mal distri-

búıdos ao elaborar uma regressão linear utilizando distribuidores probabiĺısticos em vez

de estimativas pontuais, sendo mais robusta. Assim, o modelo constrúıdo consegue se

adequar aos dados à disposição, além de poder ser utilizado para introduzir parâmetros

de regularização no procedimento de estimativa. No entanto, a aplicação desse algoritmo

pode consumir muito tempo.

6Regularização Ridge https://medium.com/data-hackers/o-que-%C3%A9-regulariza%C3%A7%C3%

A3o-caa1967b8b13
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Lasso

O algoritmo Lasso resulta em um modelo linear que visa estimar coeficientes esparsos, ou

seja, há poucos coeficientes diferentes de zero visto que o modelo tende os demais coefici-

entes a zero. Isso faz com que haja uma diminuição do número de recursos que dependem

da solução proposta pelo modelo. Por esse motivo, o Lasso é de suma importância nos

casos de detecção por compressão, ou seja, nos casos em que é necessário realizar uma

otimização ao reduzir o número de variáveis sem impactar no resultado esperado.

O algoritmo Lasso utiliza a regularização denominada L1 ou também Lasso. Essa

regularização realiza uma penalização correspondente ao valor absoluto dos coeficientes,

conduzindo os menos importantes a zero. Sendo z um coeficiente qualquer, a regulari-

zação L1 é representada por ||z||1. O algoritmo Lasso constrói um modelo no qual se

divide a Equação 2.1 pelo dobro do número de amostras e, em seguida, é somado um

coeficiente com regularização L1 multiplicado por um parâmetro α. O modelo constrúıdo

é descrito pela Equação 2.3. O parâmetro α coordena o grau de esparsidade dos coefici-

entes determinados, ou seja, assim como no algoritmo Ridge, controla o quão penalizados

são os coeficientes de altos valores. Todavia, no algoritmo Lasso esse parâmetro zera os

coeficientes menos importantes. Com isso, é vantajoso para conjuntos em que há uma

grande quantidade de variáveis, melhorando o desempenho da regressão.7

min
w

1

2n
||Xw − y||22 + α||w||1 (2.3)

Lasso LARS

O algoritmo Lasso LARS gera um modelo Lasso que utiliza o algoritmo de Regressão de

Ângulo Mı́nimo. Esse algoritmo produz uma solução exata, que é linear por partes em

função da norma de seus coeficientes. O LARS é um algoritmo de regressão para uma

quantidade massiva de dados. Esse algoritmo é baseado em um reajuste iterativo dos

reśıduos, ou seja, da diferença entre o valor real e o previsto no modelo. Com isso, o algo-

ritmo é responsável, em cada iteração, por identificar a variável independente que mais se

relaciona à variável dependente. Nos casos em que existem várias variáveis independen-

tes com a mesma correlação, o algoritmo segue em uma direção equiangular entre elas.

7Regularização Ridge https://medium.com/data-hackers/o-que-%C3%A9-regulariza%C3%A7%C3%

A3o-caa1967b8b13

15

https://medium.com/data-hackers/o-que-%C3%A9-regulariza%C3%A7%C3%A3o-caa1967b8b13
https://medium.com/data-hackers/o-que-%C3%A9-regulariza%C3%A7%C3%A3o-caa1967b8b13


Se duas variáveis independentes possuem uma correlação muito parecida com a variável

dependente, seus coeficientes têm que aumentar aproximadamente na mesma taxa, tendo

maior estabilidade. As vantagens do algoritmo são a eficiência nos casos em que o número

de variáveis independentes é maior que o número de amostras e possui a mesma ordem

de complexidade dos Mı́nimos Quadrados Ordinários.

Rede Elástica

O algoritmo de rede elástica (Elastic Net) constrói um modelo de regressão linear que

é treinado com regularização de norma L1 e L2 dos coeficientes. Com a aplicação de

ambas as regularizações, é posśıvel aprender um modelo esparso. Além disso, ele preserva

as propriedades de regularização do modelo de regressão de Ridge. O modelo de rede

elástica é vantajoso no caso em que existem muitos recursos correlacionados entre si. O

modelo constrúıdo pelo algoritmo de rede elástica conta com um coeficiente ρ, que controla

a combinação convexa das regularizações L1 e L2. A combinação convexa, por sua vez, é

uma combinação linear de pontos, onde todos os coeficientes são maiores ou iguais a zero

e somam 1. Uma variável n é inserida no modelo, sendo referente ao número de amostras.

A Equação 2.4 define o modelo.

min
w

1

2n
||Xw − y||22 + αρ||w||1 +

α(1− ρ)

2
||w||22 (2.4)

2.1.4 Métricas para avaliação de desempenho

Ao aplicar um algoritmo de regressão para prever os valores de uma variável desejada,

é importante a utilização de métricas que permitam avaliar o desempenho do modelo

obtido. Na regressão, as métricas usadas são os diversos tipos de erros e o coeficiente

de determinação R2. Neste trabalho, os erros utilizados para avaliar o desempenho dos

modelos são os seguintes8:

• Erro Quadrático Médio (Mean Squared Error - MSE): calcula as dife-

renças entre os valores reais r e os valores previstos p, elevando-as ao quadrado,

penalizando-as de forma desigual, e depois calcula a média de todos os valores en-

contrados. Devido à penalidade, valores previstos que são muito distantes dos reais

8Métricas para avaliação de desempenho https://medium.com/turing-talks/como-avaliar-seu-

modelo-de-regress%C3%A3o-c2c8d73dab96

16

https://medium.com/turing-talks/como-avaliar-seu-modelo-de-regress%C3%A3o-c2c8d73dab96
https://medium.com/turing-talks/como-avaliar-seu-modelo-de-regress%C3%A3o-c2c8d73dab96


acabam aumentando mais o valor da medida, o que faz com que a métrica seja

bastante utilizada nos casos em que grandes erros não são aceitos, como exames

médicos. Sabendo que n é o número total de amostras, o MSE é matematicamente

definido como segue:

MSE =
1

n

n∑
i=1

(ri − pi)2 (2.5)

• Raiz do Erro Quadrático Médio (Root Mean Square Error - RMSE):

calcula a raiz do MSE. O intuito de utilizar a raiz é equalizar a penalidade da

diferença entre os valores reais e previstos. Essa métrica é bastante utilizada para

previsão e análise de regressão. A definição formal do RMSE é a seguinte:

RMSE =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

(ri − pi)2 (2.6)

• Raiz do Erro Logaŕıtmico Quadrático Médio (Root Mean Squared Loga-

rithmic Error - RMSLE): calcula a diferença entre o logaritmo dos valores reais

e previstos somados com 1, eleva ao quadrado e, em seguida, calcula a média e a

raiz dessa média. Vale ressaltar que, devido ao logaritmo, o RMSLE não é muito

afetado pela presença de pontos discrepantes. Outro fator importante é que sua

penalidade é enviesada, visto que ela é maior quando o valor previsto é menor que

o valor real. Em contrapartida, a penalidade é menor quando o valor previsto é

maior que o valor real. Portanto, é muito utilizada em casos de previsão nos quais

o ideal é prevenir e, assim, se basear no pior cenário posśıvel da variável prevista.

A Equação 2.7 define o cálculo desse erro.

RMSLE =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

(log(pi + 1)− log(ri + 1))2 (2.7)

• Erro Absoluto Médio (Mean Absolute Error - MAE): calcula a diferença,

em valor absoluto, entre r e p e, em seguida, calcula a média dessas diferenças. Ao

contrário do MSE e do RMSE, o MAE não penaliza de forma rigorosa os pontos

discrepantes. O MAE é ideal para modelos que possuem o intuito de prever dados

sazonais ou muitos dados. Matematicamente, o MAE é definido como:
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MAE =
1

n

n∑
i=1

|ri − pi| (2.8)

• Erro Percentual Absoluto Médio (Mean Absolute Percentage Error -

MAPE): calcula a diferença, em valor absoluto, entre os valores reais e os valores

previstos dividindo essa diferença pelos valores reais. Em seguida, calcula a média

dessa razão e multiplica por 100% para encontrar o valor percentual. O MAPE

exprime o valor percentual de quanto o modelo erra as previsões quando comparadas

com os valores reais. Intuitivamente, quanto menor o seu valor, maior precisão o

modelo de regressão possui, assim como o MSE e o MAE. Vale ressaltar que o MAPE

não possui bom desempenho nos casos em que é necessário prever uma variável que

possui um grande intervalo de números posśıveis. A Equação 2.9 define formalmente

o MAPE.

MAPE =
100%

n

n∑
i=1

∣∣∣∣ri − piri

∣∣∣∣ (2.9)

Outra métrica de desempenho utilizada neste trabalho é o Coeficiente de Deter-

minação (Coefficient of Determination - R2). Tal métrica compara a previsão do modelo

aplicado com uma linha horizontal. Se o valor obtido for negativo, significa que o modelo

se comporta pior que uma linha horizontal na previsão da variável dependente. Caso o

valor seja positivo, o modelo obtido descreve os dados melhor do que uma linha horizon-

tal. Quanto maior for o valor de R2, mais adequado aos dados é o modelo. Vale ressaltar

que o R2 só pode ser utilizado de forma eficiente em modelos que possuem apenas uma

variável de entrada. Em casos em que há sobreajuste, o R2 sozinho não é capaz de ga-

rantir a eficiência do modelo analisado. Sendo r a média dos valores reais, o coeficiente

de determinação é dado por:

R2 = 1−
∑n

i=1(ri − pi)2∑n
i=1(ri − r)2

(2.10)

Além dos erros e do coeficiente de determinação, o desempenho dos modelos de

regressão também é avaliado através de gráficos de dispersão dos valores residuais em

função dos valores previstos. O valor residual é calculado pela diferença entre o valor real

e o previsto no modelo. Esse gráfico é muito utilizado para identificar não-linearidade,
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variâncias de erro desiguais e pontos discrepantes. Modelos com bom desempenho em re-

lação aos dados para os quais foram obtidos apresentam um comportamento caracteŕıstico

para o gráfico de dispersão9:

• Os reśıduos apresentam-se de forma aleatória em torno da linha residual y = 0, o

que sustenta a suposição da relação de linearidade;

• Os reśıduos formam uma “banda horizontal” em torno da linha residual y = 0, o que

implica a igualdade entre as variâncias de erro; e

• Não há reśıduos que destoam do padrão aleatório, ou seja, não há a presença de

pontos residuais discrepantes, que implica a não existência de pontos discrepantes

nos dados.

Essas caracteŕısticas podem ser observadas na Figura 2.2, que representa um exemplo de

bom comportamento de um gráfico de dispersão dos residuais pelo valor previsto.
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Figura 2.2: Exemplo de um gráfico de valores residuais em função dos valores previstos com

as caracteŕısticas necessárias para que um modelo de regressão possua bom desempenho.

As amostras azuis são as de treino e as verdes são as de teste.

2.2 Conceitos Básicos de Epidemiologia

Entende-se por epidemiologia a área da medicina que estuda os fatores que impactam

na proliferação e disseminação de doenças e investiga, a partir disso, os tratamentos e

medidas de prevenção adequados para controlá-las [10]. Portanto, é necessário conhecer

9Gráfico Residual vs. Fit https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/4/4.2
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alguns conceitos básicos da epidemiologia para entender este trabalho. Ao longo deste

trabalho, os seguintes conceitos são utilizados:

• Indiv́ıduos suscet́ıveis: pessoas saudáveis, mas que não estão livres de serem

infectadas;

• Indiv́ıduos infectados: pessoas que foram infectadas pela doença e que podem

infectar outras;

• Indiv́ıduos recuperados: aqueles que estão recuperados da doença;

• Taxa de mortalidade: número de mortes da população como um todo, sendo

ocasionadas pela epidemia ou não, em relação ao total da população;

• Taxa de recuperação da infecção: número de indiv́ıduos recuperados da doença

em relação ao total de infectados por essa doença;

• Número efetivo de reprodução R: número de pessoas, em média, que um indiv́ı-

duo infectado contagia depois que uma parcela da população está imune ou medidas

de controle foram aplicadas;

• Epidemia: ocorre quando há casos de uma doença ou outros eventos de saúde em

uma escala maior do que é esperado para uma área geográfica e peŕıodos definidos.

Além disso, o número de casos para que seja declarada uma epidemia muda de acordo

com o agente, o lugar, o tempo de ocorrência, o tamanho e o tipo de população

exposta, além das vivências anteriores ou a falta de exposição à doença [11].

Além dos conceitos supracitados, este trabalho se baseia no modelo epidemiológico

SIR (Suscet́ıveis – Infectados – Recuperados). Esse modelo divide a população em três

classes, sendo elas a de indiv́ıduos suscet́ıveis (S), infectados (I) e recuperados (R). Para

o modelo ser válido, é necessário levar em consideração as hipóteses subsequentes [12]:

1) Todos os indiv́ıduos nascem suscet́ıveis;

2) Os indiv́ıduos recuperados têm imunidade total;

3) As interações entre os indiv́ıduos ocorrem de maneira homogênea;

4) O tamanho da população é constante no que se refere ao tempo; e
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5) Emigração e imigração não são consideradas.

Outro ponto fundamental é que, por mais que o tamanho da população seja cons-

tante, o número de indiv́ıduos em cada classe varia ao longo do tempo t. Consequen-

temente, a soma dos indiv́ıduos suscet́ıveis, infectados e recuperados resulta no total da

população (T), ou seja:

T (t) = S(t) + I(t) +R(t) (2.11)

O modelo SIR tem como intuito prever a proliferação de uma doença infecciosa e

a relação dos indiv́ıduos abrangidos. Com isso, tal modelo é fundamental para estimar a

razão de reprodução básica da doença contagiosa que se deseja estudar, sendo a COVID-

19 no caso deste trabalho. A razão de reprodução básica, R0, retrata, em uma população

totalmente suscet́ıvel, o número de casos secundários que um indiv́ıduo infeccioso pode

gerar. De acordo com o valor da taxa, a população pode se enquadrar em um dos seguintes

casos:

1) R0 = 1, quando há a condição de equiĺıbrio endêmico, ou seja, quando a doença

existe na região com regularidade e possui pequenos desvios na frequência sem in-

terferência externa;

2) R0 < 1, quando há o controle da doença, visto que o número de indiv́ıduos infectados

diminui;

3) R0 > 1, quando há o crescimento da doença, ou seja, uma epidemia, visto que o

número de indiv́ıduos infectados aumenta.

A fórmula mais simples para estimar R0 baseada na fase inicial de crescimento de

uma epidemia se fundamenta nos conceitos do modelo SIR da seguinte forma [13]:

R0 = 1 +
ln 2

(µ+ γ)td
, (2.12)

em que µ é a taxa de mortalidade da população, γ é a taxa de recuperação da infecção e

td é o tempo para que o número de infectados duplique. O valor de td pode ser estimado

por [14]:
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td =
ln 2

ln
Cn

Cn−1

, (2.13)

em que Cn é o número de casos da doença no dia n e
Cn

Cn−1

é a taxa de crescimento diária

dos casos.

Com base no estudo de Pauline van den Driessche [15], o peŕıodo médio de infecção

é 1/γ. Consequentemente, a taxa de recuperação da infecção é igual ao inverso do peŕıodo

médio de infecção. Considerando as informações fornecidas pelo Centro de Controle e

Prevenção de Doenças10 americano e pelo trabalho de Singh e Bajpai [16], utiliza-se neste

trabalho o peŕıodo médio da infecção igual a 10 dias para a COVID-19 e, portanto, γ =

1/10. Além disso, considera-se µ = 0,015 como estimativa da taxa de mortalidade [17].

2.3 Trabalhos Relacionados

Apesar de ser um acontecimento relativamente recente, já existem diversos trabalhos na

literatura que estudam assuntos relacionados à COVID-19. Latif et al. [18], por exemplo,

condensam em um repositório os recursos mais recentes sobre a doença, como artigos

e conjuntos de dados, além de enfatizar os principais desafios e ideias sobre trabalhos

futuros interessantes a serem abordados. Este trabalho tem como um de seus objetivos

prever a razão de reprodução básica da COVID-19 no Brasil com base em um modelo de

regressão que leva em conta as ações governamentais aplicadas nas unidades federativas.

Essa direção de pesquisa não é mencionada por Latif et al. e, portanto, acredita-se que

a abordagem usada seja inovadora. Utiliza-se um conjunto de dados de monitoramento

da COVID-19, que contém informações sobre o número de casos e mortes ocasionados

pela doença no Brasil e em suas unidades federativas. Em complemento a esse conjunto

de dados, utiliza-se um segundo conjunto de dados contendo informações sobre as ações

governamentais tomadas em cada unidade federativa durante o peŕıodo de 1º de Dezembro

de 2019 a 31 de Julho de 2020. Essas ações foram obtidas através de um rastreador web

responsável por capturar os tweets dos principais canais de not́ıcias e das secretarias de

saúde das unidades federativas.

10Peŕıodo médio de infecção da COVID-19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/

duration-isolation.html#references
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Seguindo na mesma direção proposta neste trabalho, Haug et al. [19] propõem um

ranqueamento das ações governamentais com base em dados de diversos páıses com o ob-

jetivo de analisar o impacto dessas ações no número de reprodução efetiva R e identificar

o conjunto de ações ideal para serem tomadas a fim de reduzir R. Tal ranqueamento é rea-

lizado por meio de uma modelagem que utiliza quatro técnicas computacionais, sendo elas

Caso-Controle, Lasso, Florestas Aleatórias e Transformer. Ao serem comparados todos os

algoritmos, percebe-se que os resultados foram similares quanto às ações governamentais

mais e menos efetivas. Além disso, conclui-se que nenhuma ação governamental por si

só consegue conter a proliferação da COVID-19, mas uma combinação de ações colabora

substancialmente para reduzir R para um valor abaixo de 1, como é o caso de toques

de recolher, isolamentos completos (lockdowns) e o fechamento de locais com aglomera-

ção. Diferentemente, este projeto utiliza as ações governamentais tomadas no Brasil, para

prever a taxa de reprodução básica R0, testando diversos algoritmos de regressão para

encontrar o de melhor desempenho.

Chaudhry et al. [20], assim como Haug et al. [19], estudam as ações governamentais

dos páıses com respeito à pandemia. No entanto, apresentam uma análise a respeito

do impacto de tais ações, da preparação desses páıses e dos fatores socioeconômicos na

mortalidade pela doença e os resultados de saúde relacionados. Tais informações são

extráıdas de páginas web e fontes espećıficas dos 50 páıses com maior número de casos.

Os autores utilizam a regressão binomial multivariada para identificar os fatores associados

à mortalidade e os resultados de saúde relacionados. Tais autores concluem que o aumento

de casos e mortes por COVID-19 estão relacionados aos baixos ńıveis de preparação dos

páıses, à escalada de testes e às caracteŕısticas da população. Além disso, o aumento do

número de casos associa-se a páıses com maior idade mediana da população, obesidade

e tempo para fechamento das fronteiras após o primeiro caso confirmado da doença. O

aumento do número de casos por milhão, por sua vez, se deu nos páıses com maior

obesidade e Produto Interno Bruto (PIB) per capita. Este trabalho se diferencia ao

analisar o impacto das ações governamentais brasileiras na previsão da taxa de reprodução

básica da doença no páıs, que é diretamente proporcional à taxa de crescimento dos

casos. Além disso, utiliza-se as redes sociais online dos principais canais de not́ıcias e das

secretarias de saúde das unidades federativas para coletar os dados referentes às ações

tomadas.
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Allel et al. [21], se comparados com os autores anteriores, propõem a análise da

relação de mais fatores com o número acumulado de casos de COVID-19, dessa vez em

134 páıses, nos primeiros 5, 10 e 15 dias desde o primeiro caso da doença ao formularem

um modelo de regressão. Dentre os fatores analisados estão os socioeconômicos, sociode-

mográficos, fatores de risco para doenças não transmisśıveis, recursos e despesas de saúde,

ações governamentais de contenção da pandemia, entre outros. Os autores concluem que,

apesar de os páıses mais ricos possúırem alto desenvolvimento humano e elevada capa-

cidade de saúde, quando comparados aos páıses de média e baixa renda, o fundamental

para conter o avanço da pandemia foi a aplicação antecipada de ações eficazes pela parte

dos governos. Medidas tomadas nos primeiros 5 dias foram determinantes para o desem-

penho dos páıses quanto à proliferação da COVID-19 nos 10 dias seguintes. Este projeto,

por sua vez, se diferencia ao analisar apenas as ações governamentais brasileiras como

variáveis independentes para a elaboração de um modelo de regressão, sendo tal modelo

desenvolvido para prever a taxa de reprodução básica da doença no páıs.

Assim como os demais artigos, Flaxman et al. [22] estudam o impacto das princi-

pais ações governamentais, desta vez em 11 páıses europeus, na contenção da pandemia.

No entanto, estimam a transmissão da doença nas semanas anteriores, a qual é feita com

o cálculo retroativo a partir das mortes até o número de infecções, considerando o tempo

entre a infecção e a morte. É utilizado um modelo bayesiano que associa o ciclo da in-

fecção às mortes, deduzindo o número de reprodução variável no tempo Rt. Assim, os

autores analisam se as medidas do governo impactam na redução de Rt. É importante

ressaltar que, nesse estudo, os autores estimam que, para todos os páıses analisados, as

ações governamentais foram capazes de reduzir Rt a um valor menor que 1, controlando

a pandemia. Com isso, presumem que foram infectados pela COVID-19 entre 12 e 15

milhões de indiv́ıduos no total dos páıses analisados até 4 de Maio de 2020, o que corres-

ponde a uma porcentagem de 3,2% a 4,0% da população. Os autores também concluem

que é dif́ıcil detectar o impacto de cada ação governamental em espećıfico, visto que mui-

tas foram implantadas em um curto peŕıodo de tempo em diversos páıses. O lockdown é

a única medida reconhecida e tem um impacto considerável de cerca de 81% na redução

de Rt. Diferentemente, neste trabalho, investiga-se o impacto das ações governamentais

na taxa de reprodução básica e não no número de reprodução variável no tempo, com o

objetivo de prever R0 a partir de um modelo de regressão.
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Caṕıtulo 3

Metodologia

O desenvolvimento deste trabalho tem como base as etapas do processo da ciência de

dados, conforme visto na Seção 2.1. Este caṕıtulo descreve a metodologia utilizada se-

guindo essas etapas, sendo que a última etapa do processo, que se refere à implantação

do modelo de aprendizado, é abordada no Caṕıtulo 4. Vale ressaltar que a ordem das

etapas não é seguida estritamente, visto que as etapas de tratamento e pré-processamento

dos dados e escolha e implementação do modelo de aprendizado caminham juntas com a

de carregamento e visualização de dados. Com isso, para melhor entendimento das tare-

fas realizadas neste trabalho, a ordem das etapas seguidas na metodologia apresentada é

diferente da ordem das etapas do processo da ciência de dados.De maneira resumida, a

Figura 3.1 ilustra a metodologia deste projeto, havendo duas vertentes:

• Monitoramento da COVID-19: obtém-se um conjunto de dados disponibilizado

publicamente na Internet [23] com informações de monitoramento da doença, sobre

o qual realiza-se o tratamento e o pré-processamento dos dados. Em seguida, é feita

a caracterização tanto da taxa R0 quanto do número de casos da doença; e

• Tweets das ações governamentais: desenvolve-se um rastreador web para co-

letar tweets contendo not́ıcias a respeito de ações do governo implementadas e

inseri-los em um conjunto de dados, sobre o qual realiza-se o tratamento e o pré-

processamento dos dados. Posteriormente, as ações desse conjunto de dados são

utilizadas como entrada para algoritmos de regressão, juntamente com as informa-

ções diárias da taxa R0 do conjunto de monitoramento da COVID-19. A ideia é

prever a taxa R0 a partir das ações governamentais. Assim, são testados diversos
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modelos de regressão e selecionados os cinco modelos que possuem os melhores valo-

res para a métrica de erro RMSLE, verificando o desempenho dos para determinar

se é posśıvel prever a taxa R0 com confiabilidade.

Metodologia

Caracterização

Algoritmos de

Regressão

Taxa R0

Número 

de casos

Previsão da 

Taxa R0

Monitoramento

COVID-19

Tweets das

Ações

Governamentais

Tratamento e Pré-

Processamento

Tratamento e Pré-

Processamento

Figura 3.1: Fluxograma geral da metodologia seguida neste trabalho.

3.1 Coleta e Agregação de Dados

Na coleta de dados, seleciona-se um dos conjunto de dados elaborados por Wesley Cota [23],

da Universidade Federal de Viçosa, que é focado no monitoramento da COVID-19 nas uni-

dades federativas brasileiras e é gerado no formato CSV. Esse conjunto de dados é público

e possui informação de qualidade sobre a doença no Brasil, em ńıvel estadual, com base

nas informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. Outra vantagem do conjunto de

dados escolhido é a sua atualização diária. O conjunto de dados contém as informações

necessárias para a análise realizada neste trabalho, apresentando o número de casos diários

de COVID-19 para cada unidade federativa, além do número cumulativo desde o ińıcio

da pandemia. É importante ressaltar que há um atraso na divulgação dos dados e este

conjunto de dados soluciona essa questão. No entanto, existe também uma subnotificação

dos casos e não há como controlar esse ponto. O peŕıodo analisado neste trabalho tem

ińıcio em 25 de fevereiro de 2020 e termina em 31 de outubro de 2020. Com isso, não

foram consideradas as novas variantes do v́ırus Sars-CoV-2, visto que o registro sobre o

surgimento de três das variantes mais importantes ocorreu em dezembro: a variante do
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Reino Unido1, a variante da África do Sul2 e a variante do Brasil3.

Ademais, implementa-se um rastreador web com o intuito de buscar e filtrar na

rede social Twitter as not́ıcias a respeito das ações governamentais das unidades federa-

tivas do Brasil. Neste trabalho, são analisados os tweets publicados entre os dias 1º de

Dezembro de 2019 e 31 de Julho de 2020. Para elaboração do código, que está dispońıvel

no Apêndice C, utiliza-se a linguagem Python e as bibliotecas Pandas, para lidar com

tabelas, e GetOldTweets3 4, especializada na coleta de tweets. A busca é feita em contas

oficiais na rede social Twitter que pertencem aos principais portais de not́ıcias, além das

contas das Secretarias Estaduais de Saúde e da conta do Ministério da Saúde. É válido

ressaltar que nem todas as unidades federativas possuem uma conta na rede social para

sua Secretaria de Saúde. A Tabela 3.1 mostra todas as contas selecionadas.

Tabela 3.1: Nome das contas de usuário do Twitter dos portais de not́ıcias, das Secretarias

de Saúde e do Ministério da Saúde

Portais de Not́ıcias Secretarias e Ministério da Saúde

@folha @SaudeAlagoas @SesapRN

@Estadao @secsaudedf @SES RS

@g1 @saudegoias @Sesau Roraima

@JornalOGlobo @SaudeMG @saudepublicasc

@exame @SespaPara @spsaude

@saudepr @saude sergipe

@saudePE @saudetocantins

@saudegovpi @minsaude

@SaudeGovRJ

Escolhe-se um conjunto de palavras-chave para direcionar a busca por tweets para

o tema desejado. As palavras-chave são divididas em dois grupos. No primeiro grupo, as

palavras escolhidas têm o objetivo de selecionar os tweets relacionados à COVID-19. Já o

1Variante encontrada no Reino Unido https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/

2020/12/14/reino-unido-diz-ter-localizado-variante-do-coronavirus-que-pode-estar-

associada-a-aumento-de-casos.ghtml
2Variante encontrada na África do Sul https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/

2020/12/18/nova-variante-do-coronavirus-e-detectada-na-africa-do-sul.ghtml
3Variante encontrada no Brasil https://jornal.usp.br/ciencias/variante-do-coronavirus-

identificada-em-manaus-tem-mais-potencial-de-transmissao-e-reinfeccao/
4Biblioteca GetOldTweets3 https://pypi.org/project/GetOldTweets3/

27

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/14/reino-unido-diz-ter-localizado-variante-do-coronavirus-que-pode-estar-associada-a-aumento-de-casos.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/14/reino-unido-diz-ter-localizado-variante-do-coronavirus-que-pode-estar-associada-a-aumento-de-casos.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/14/reino-unido-diz-ter-localizado-variante-do-coronavirus-que-pode-estar-associada-a-aumento-de-casos.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/18/nova-variante-do-coronavirus-e-detectada-na-africa-do-sul.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/18/nova-variante-do-coronavirus-e-detectada-na-africa-do-sul.ghtml
https://jornal.usp.br/ciencias/variante-do-coronavirus-identificada-em-manaus-tem-mais-potencial-de-transmissao-e-reinfeccao/
https://jornal.usp.br/ciencias/variante-do-coronavirus-identificada-em-manaus-tem-mais-potencial-de-transmissao-e-reinfeccao/
https://pypi.org/project/GetOldTweets3/


segundo grupo de palavras-chave serve para selecionar os tweets relacionados às unidades

federativas do Brasil. A Tabela 3.2 sumariza todas as palavras-chave utilizadas nessa

etapa.

Tabela 3.2: Palavras-chave utilizadas para direcionar a busca por tweets pelo rastreador

web.

Palavras-Chave

COVID-19 Páıs e Unidades Federativas

Covid-19 lockdown Brasil Pará; PA

covid isolamento Acre; AC Paráıba; PB

corona hospitais Alagoas; AL Paraná; PR

coronav́ırus hospital Amapá; AP Pernambuco; PE

pandemia Sars-CoV-2 Amazonas; AM Piaúı; PI

epidemia sars Bahia; BA Rio de Janeiro; Rio; RJ

confinamento srag Ceará; CE Rio Grande do Norte; RN

infectados pneumonia Distrito Federal; DF Rio Grande do Sul; RS

infectadas v́ırus Esṕırito Santo; ES Rondônia; RO

infecção Einstein Goiás; GO Roraima; RR

infecções 2019 n-Cov Maranhão; MA Santa Catarina; SC

infectado śındrome respiratória Mato Grosso; MT São Paulo; SP

infectada sintomas Mato Grosso do Sul; MS Sergipe; SE

pico falta de ar Minas Gerais; MG Tocantins; TO

quarentena

Os dados coletados pelo rastreador web permitem criar o segundo conjunto de

dados, que contém as seguintes colunas: o conteúdo do tweet, o número de identificação

do tweet, o nome do usuário publicador, a data da publicação, e a palavra-chave utilizada

na busca. Com isso, são coletados no total 62.020 tweets.

3.2 Tratamento e Pré-processamento dos Dados

Elabora-se um código em Python para realizar o tratamento dos conjuntos de dados.

O código para tratamento do conjunto de dados de monitoramento da COVID-19 está

dispońıvel no Apêndice B. Emprega-se a biblioteca Pandas, amplamente utilizada para

manipulação e análise de dados através de estruturas e operações para manipulação de

tabelas. É preciso integrar o conjunto de dados, enriquecendo-o com campos fundamen-
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tais para a análise realizada neste trabalho. Todos os valores adicionados são diários e

são calculados para cada unidade federativa. A taxa R0 é um dos campos calculados

adicionados, assim como os parâmetros necessários para o seu cálculo, sendo eles a taxa

de mortalidade da população µ, que possui valor fixo de 0,015, a taxa de recuperação da

infecção γ e o tempo para que o número de infectados duplique td, conforme Equações 2.12

e 2.13. Além disso, também são adicionados campos calculados para a média móvel e a

variação percentual dos casos. Seguindo a metodologia da universidade John Hopkins5,

calcula-se a média móvel como a média de casos nos últimos 7 dias e, em seguida, é ana-

lisada a variação dessa média com base nos valores da média móvel em um intervalo de

14 dias. Para isso, é calculada a variação percentual entre dois valores de média móvel

em dias distintos, comparando o valor da média móvel do dia atual com o valor da média

móvel de 14 dias atrás, para identificar a tendência atual dos casos. Se tal porcentagem

for entre -15% e +15%, significa que o comportamento está estável. Caso seja maior do

que 15% positivo, significa que está em crescimento, e se for maior do que 15% negativo,

está decrescendo.

Os outros dois campos calculados adicionados na base de dados são o número de

dias desde o 1º e o 50º caso em cada unidade federativa. O número de dias desde o

1º caso é determinado, pois é um dos eixos utilizados nos gráficos das curvas de casos

de COVID-19. É importante que todas as curvas tenham o mesmo ponto de referência

inicial para comparação do comportamento, já que o ińıcio do crescimento de casos ocorre

em diferentes momentos para cada unidade federativa. Já o número de dias desde o 50º

caso é fundamental para a análise da taxa R0 das unidades federativas brasileiras e teve

como premissa o padrão da base de dados da universidade John Hopkins [24], nos Estados

Unidos. Esse conjunto de dados, com colunas adicionais em relação ao original, é chamado

neste trabalho de “conjunto de dados intermediário”.

Em relação ao conjunto de dados de ações governamentais formado a partir da

coleta de tweets relevantes, o código utilizado para tratar a base está dispońıvel no Apên-

dice D. A biblioteca Pandas é novamente utilizada, sendo fundamental para que seja

realizado um filtro para obter, então, uma maior assertividade no conteúdo desejado dos

tweets. Nesse segundo conjunto de dados, são criadas as seguintes colunas: data em que o

5Como calcular a média móvel e a variação dos casos https://coronavirus.jhu.edu/data/new-

cases-50-states
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tweet foi divulgado, unidade federativa à qual o tweet se refere e o texto completo do tweet.

Além disso, há a criação de colunas que são preenchidas manualmente após a leitura de

cada tweet : a data da ação governamental e a classificação de cada ação.

Utiliza-se um filtro de palavras-chave para que haja uma maior assertividade na

coleta de tweets relacionados às ações governamentais das unidades federativas brasileiras.

Assim, para que um tweet seja considerado, é necessário que exista simultaneamente uma

palavra-chave do conjunto de palavras-chave utilizado para identificar as ações governa-

mentais, e uma palavra-chave do conjunto de palavras-chave utilizado para identificar a

pertinência ao tema COVID-19. Nesse último conjunto de palavras-chave utilizam-se os

radicais de todas as palavras-chave que possuem variações a serem consideradas no filtro.

Os tweets são segmentados pelas unidades federativas por meio da busca, no próprio

tweet, dos nomes por extenso das mesmas, de suas siglas ou pelos nomes dos governadores.

Caso nenhum deles esteja presente, o tweet é desconsiderado. É posśıvel conferir na

Tabela 3.3 todas as palavras-chave utilizadas para a filtragem. Os trechos em negrito na

tabela representam as palavras cujos radicais destacados em negrito são considerados na

filtragem.

Após a filtragem, há 3.738 tweets no conjunto de dados. Assim, cada tweet é lido

para permitir o preenchimento manual das colunas referentes à data das ações governa-

mentais e à classificação dessas ações. As categorias de ações estabelecidas estão listadas

no Apêndice A. Essas categorias são definidas com base nos tweets lidos e, em alguns

casos, tais categorias englobam mais de uma medida que possui o mesmo intuito. Nesse

segundo caso, a agregação de categorias se baseia na classificação de Allel et al. [21]. Por

exemplo, a restrição da movimentação da população, que engloba a restrição em qualquer

transporte público assim como viagens nacionais e internacionais; e medidas para evitar

aglomerações, que engloba o fechamento do comércio e das escolas assim como o cancela-

mento de eventos públicos. Após a leitura, 3.338 tweets são descartados por não dizerem

respeito à implementação de ações governamentais, permanecendo 400 tweets no conjunto

de dados.

Com a finalização do conjunto de dados de ações governamentais, um terceiro

conjunto de dados é criado. Tal conjunto de dados é uma junção do conjunto de dados de

monitoramento da COVID-19 e do que possui as ações governamentais, contendo a taxa

R0, as ações do governo e o intervalo das datas em que a primeira e a última ação foram
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Tabela 3.3: Palavras-chave utilizadas para filtrar os tweets coletados pelo rastreador web.

Os trechos em negrito representam as palavras cujos radicais são considerados na filtragem.

Ações COVID-19 Unidades Federativas Siglas Governadores

governar Covid-19 Acre AC Gladson Cameli

decretar covid Alagoas AL Renan Filho

deliberar coronav́ırus Amapá AP Waldez Góes

decidir pandemia Amazonas AM Wilson Lima

determinar epidemia Bahia BA Rui Costa

estabelecer confinamento Ceará CE Camilo Santana

liberar infectados Distrito Federal DF Ibaneis Rocha

abrir pico Esṕırito Santo ES Renato Casagrande

reabrir quarentena Goiás GO Ronaldo Caiado

fechar lockdown Maranhão MA Flávio Dino

reabertura isolamento Mato Grosso MT Mauro Mendes

abertura hospitais Mato Grosso do Sul MS Reinaldo Azambuja

suspensão Sars-CoV-2 Minas Gerais MG Romeu Zema

proibir sars Pará PA Helder Barbalho

cancelar srag Paráıba PB João Azevêdo

interromper pneumonia Paraná PR Ratinho Júnior

ação v́ırus Pernambuco PE Paulo Câmara

ações Einstein Piaúı PI Wellington Dias

2019 n-Cov Rio de Janeiro Rio; RJ Wilson Witzel

śındrome respiratória Rio Grande do Norte RN Fátima Bezerra

sintomas Rio Grande do Sul RS Eduardo Leite

falta de ar Rondônia RO Marcos Rocha

paladar Roraima RR Antonio Denarium

Santa Catarina SC Carlos Moisés

São Paulo SP João Doria

Sergipe SE Belivaldo Chagas

Tocantins TO Mauro Carlesse

realizadas dentro do peŕıodo em que os dados foram coletados. Nesse novo conjunto de

dados, é feito um último tratamento dos dados para que seja posśıvel alimentar o algoritmo

de regressão para previsão da taxa R0. Os dados referentes à COVID-19, como número

de casos e mortes, são impactados pelas ações governamentais, no entanto, o peŕıodo até

que seja posśıvel observar tal impacto é desconhecido. Então, para analisar o algoritmo

de regressão ideal, é necessário que sejam testados peŕıodos distintos entre a data das
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ações governamentais e a taxa R0 obtida. Para isso, é fundamental a análise dos peŕıodos

de 0, 7, 14 e 21 dias após a data das ações. Assim, investiga-se o impacto das ações na

taxa R0 utilizando janelas de tempo distintas. Por isso, são criadas quatro variações do

mesmo conjunto de dados final, sendo que, em cada uma, a janela de tempo analisada

é diferente. Além disso, são criadas colunas para cada uma das ações governamentais

mapeadas. Nessas colunas, para cada dia, utiliza-se os valores “1” ou “0” caso a ação

tenha ocorrido naquele dia ou não, respectivamente. Cada conjunto de dados possui,

então, as seguintes colunas:

• Data das ações governamentais: cada linha da tabela possui uma data para

a ação governamental realizada. Quando nenhuma ação é identificada nos tweets,

mantém-se o registro da data faltante, porém as outras colunas relevantes indicam

que não houve ação realizada;

• Taxa R0: em cada linha, registra-se a taxa obtida 0, 7, 14 ou 21 dias após a data

da ação governamental. Em cada variação do conjunto de dados final essa coluna

representa uma janela distinta; e

• Ações Governamentais: uma quantidade de n colunas é criada, cada uma repre-

sentando uma categoria de ação governamental. Neste trabalho, n = 51. Quando a

ação governamental especificada naquela coluna ocorreu em uma determinada data,

preenche-se o conteúdo da coluna com “1”. Caso contrário, o conteúdo é preenchido

com “0”.

Em suma, após todo o tratamento dos dados, existem 4 conjuntos de dados que

se diferenciam apenas pela coluna “Taxa R0”. Esses conjuntos de dados servem como

entrada para os algoritmos de regressão utilizados. O conjunto de dados intermediário

de monitoramento da COVID-19 é usado na caracterização realizada na etapa de carre-

gamento e visualização dados. As linhas dos conjuntos de dados são referentes aos dias

presentes no intervalo entre a primeira e a última ação governamental realizada no peŕıodo

analisado. Assim, para os conjuntos de dados de 0, 7, 14 e 21 dias após a data da ação

governamental, são analisados 143, 148, 155 e 155 dias, respectivamente.
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3.3 Carregamento e Visualização dos Dados

A etapa de carregamento e visualização dos dados é referente ao conjunto de dados de

monitoramento da COVID-19. Tal etapa conta com o uso de gráficos para visualizar os

dados presentes no conjunto de dados. Os tipos de gráficos são escolhidos dependendo da

informação que se deseja extrair dos dados para posterior análise. Por exemplo, escolhe-se

o gráfico de linha em escala logaŕıtmica para representar o crescimento do número de casos

da COVID-19 no Brasil e nas unidades federativas, o que é útil no caso deste trabalho

porque os dados cobrem um vasto intervalo de números e o logaritmo é responsável por

reduzir a escala de forma a torná-la mais fácil de ser visualizada e manuseada.

O gráfico em barra é escolhido para representar a porcentagem de casos acumu-

lados por habitante em cada unidade federativa, visto que esse gráfico permite realizar

de maneira simples a comparação desejada entre as porcentagens. Além disso, o mapa

de calor é escolhido para uma melhor compreensão das alterações da taxa R0 ao longo

dos dias, sendo o tipo de visualização ideal para analisar de forma mais geral os dados

e entender a relação entre os valores apresentados para cada unidade federativa e para o

Brasil como um todo.

A taxa R0 é importante para entender se a doença está em momento de crescimento,

equiĺıbrio ou está controlada. Investiga-se também o comportamento da média móvel,

assim como da sua variação percentual, e a distribuição do número de casos. A média

móvel e sua variação percentual são de suma importância para uma maior compreensão

sobre o comportamento da curva de casos da COVID-19 no Brasil, permitindo identificar

se a tendência do número de casos é de queda, estabilidade ou crescimento.

Os gráficos referentes ao número acumulado de casos no Brasil e nas unidades fe-

derativas são elaborados usando a biblioteca Matplotlib do Python. No Apêndice E, é

posśıvel conferir o código usado. Os gráficos referentes ao mapa de calor da taxa R0, à

média móvel de casos e à porcentagem de casos acumulados por habitante foram constrúı-

dos com o software de visualização de dados Tableau Desktop6. O Tableau é um conjunto

de programas de computador americano especializado em gerar produtos de visualização

de dados focados em inteligência de negócios (business inteligence). É composto por:

Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Online, Tableau Reader e Tableau Public. No

Tableau Desktop, é posśıvel fazer operações básicas entre os atributos de um conjunto de

6Tableau Desktop https://www.tableau.com/pt-br/products/desktop
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dados dentro do programa, além da elaboração de pequenos códigos para criar campos

calculados e, assim, obter a informação desejada. Além disso, é posśıvel criar painéis

organizados com diversos gráficos para facilitar a análise.

Na prática, essa etapa é realizada em paralelo com a etapa de tratamento e pré-

processamento de dados. Tal fato ocorre porque é posśıvel identificar com mais facilidade,

na etapa de carregamento e visualização, as inconsistências na fonte de dados e a neces-

sidade de novos parâmetros calculados na base de dados para a análise futura, que são

pontos importantes a serem tratados na etapa de tratamento e pré-processamento dos

dados. No entanto, para maior compreensão, é considerado mais proveitoso explicar a

etapa de carregamento e visualização posteriormente à Seção 3.2, visto que essa etapa

utiliza variáveis calculadas mencionadas na etapa de tratamento e pré-processamento.

3.4 Escolha e Implementação do Modelo de Apren-

dizado

Neste trabalho, os dados coletados servem como entrada para algoritmos de regressão

que visam prever a razão de reprodução básica. As quatro variações do mesmo conjunto

de dados final alimentam os algoritmos utilizados. A diferença entre as variações é a

coluna da “Taxa R0” que é obtida para 0, 7, 14 e 21 dias após a data registrada para as

ações governamentais. Utiliza-se as bibliotecas Pandas e PyCaret7 para implementação

do código, que está dispońıvel no Apêndice F. PyCaret é uma biblioteca de aprendizado de

máquina de código aberto, que necessita de pouca programação e é utilizada no Python.

Ela proporciona que o usuário percorra desde a preparação dos dados até a implementação

do modelo de aprendizado em um curto peŕıodo de tempo.

Com a biblioteca PyCaret, são definidas as configurações do tipo de modelo esco-

lhido e, no caso deste trabalho o modelo é de regressão, por meio da função setup. A

partir dessa função, a variável dependente e as variáveis independentes são evidenciadas,

o parâmetro que remove pontos discrepantes é ativado e o tamanho do conjunto de dados

de treino é estabelecido como 75% enquanto os outros 25% correspondem ao tamanho do

conjunto de dados de teste [25]. O tamanho escolhido se deve pelo fato de que os quatro

conjuntos de dados a serem analisados são pequenos e cada um possui cerca de 150 linhas

7Biblioteca PyCaret https://pycaret.org/
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referentes aos dias das ações governamentais.

Os modelos de regressão obtidos são ordenados de acordo com a métrica desejada,

selecionando automaticamente os cinco melhores modelos de acordo com essa métrica.

Neste trabalho, a métrica utilizada para ordenar os modelos é a RMSLE e são selecionados

os modelos que possuem os melhores valores para esse erro. Tal métrica é escolhida devido

à penalidade enviesada que ela possui. Como os valores previstos abaixo do valor real

possuem penalidade maior, essa métrica é adequada para a análise deste trabalho por

valorizar os casos em que os valores previstos da taxa R0 são maiores que os reais. Em

uma situação real de pandemia, é mais adequado optar pelas previsões de pior cenário de

pandemia, isto é, casos em que o valor previsto é mais elevado do que o valor real, do que

o contrário. Após a seleção, os modelos são criados para que seja posśıvel analisar seus

desempenhos e, por fim, prever a taxa R0 para as quatro janelas de tempo distintas.

Após a seleção dos cinco melhores modelos de regressão com base no RMSLE, são

gerados gráficos para analisar todas as métricas de erro (MSE, RMSE, RMSLE, MAE,

MAPE) e o coeficiente R2 referentes a cada modelo. Os gráficos são gerados usando a

biblioteca Matplotlib. Para facilitar a visualização, o gráfico referente ao R2 de cada mo-

delo é plotado separadamente devido aos valores negativos obtidos. Por fim, são plotados

os gráficos para análise de residuais para cada modelo, a fim de verificar se os reśıduos

apresentam o comportamento esperado para modelos com bom desempenho. Para isso,

é utilizada a função plot model da biblioteca PyCaret, que permite plotar o gráfico de-

sejado para o modelo criado anteriormente. Como o gráfico residual é predefinido por

essa função, basta especificar como parâmetro o nome da variável que remete ao modelo

criado.
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Caṕıtulo 4

Resultados e Discussão

O foco da etapa final do processo da ciência de dados é apresentar a análise dos resultados

após todas as informações serem compiladas com a execução das etapas anteriores. A

etapa final tem como objetivo entender o comportamento das curvas de casos de cada

unidade federativa e do Brasil como um todo. Além disso, visa verificar a possibilidade

de prever os valores de R0 com base nas ações governamentais. Este caṕıtulo apresenta,

primeiramente, uma caracterização do número de casos de COVID-19 no Brasil e nas

unidades federativas do páıs. Em seguida, é abordada a evolução da taxa R0 da doença

também no Brasil e em suas UFs. Por fim, verifica-se o desempenho dos algoritmos

de regressão na previsão da taxa R0 com base nas ações do governo para contenção da

pandemia no páıs.

4.1 Número de Casos da COVID-19 no Brasil

Com base no conjunto de dados de monitoramento dos números da COVID-19, investiga-

se o crescimento do número de casos em cada uma das regiões do Brasil e suas unidades

federativas a partir do primeiro caso confirmado em cada unidade federativa. A Figura 4.1

mostra os resultados obtidos, em escala logaŕıtmica. Cada curva na figura representa uma

unidade federativa. As linhas retas representam tendências de crescimento do número de

casos. Neste trabalho, essas retas mostram as situações em que o número de casos dobra a

cada x dias, sendo x = {1, 2, 3, 5, 10} dias. Essas linhas são usadas para facilitar a análise

do comportamento do crescimento de número de casos de cada unidade federativa.

A Figura 4.1(a) mostra o comportamento do crescimento do número de casos na
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(a) Centro-Oeste.
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(b) Nordeste.
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(c) Norte.
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Figura 4.1: Crescimento do número de casos nas diversas regiões do Brasil. A região

Sudeste apresenta as curvas mais acentuadas e o maior número absoluto de casos.

região Centro-Oeste. Observa-se que as unidades federativas dessa região possuem um

comportamento parecido, sendo que no Mato Grosso e em Goiás há semelhança inclusive

em números absolutos. Entretanto, no Mato Grosso há uma proliferação um pouco mais

acentuada da doença em comparação com Goiás aproximadamente do 30º ao 60º dia e a

partir do 150º dia desde o primeiro caso confirmado em cada uma das unidades federativas.

O Distrito Federal, por sua vez, apresenta o maior crescimento no número de casos da

região em termos de números absolutos até o 180º dia. Destaca-se que, por volta do 18º

dia, enquanto a proliferação da doença diminúıa um pouco nas outras unidades federativas,

passando a seguir uma tendência de dobrar a cada 5 dias, no Distrito Federal o crescimento

ainda era acentuado, dobrando o número de casos a cada 2 dias. No Mato Grosso do Sul,

há o menor crescimento em número absoluto, sendo que do 20º ao 60º dia a proliferação

diminuiu em comparação com as demais unidades federativas, chegando a dobrar a cada

mais de 10 dias, e em seguida voltou a ter o mesmo comportamento das mesmas. É

interessante notar que as curvas se iniciam com crescimento acentuado, seguindo a reta

de dobra a cada dia ou dobra a cada 2 dias, e à medida em que o tempo passa o crescimento

das curvas é atenuado e se aproxima de uma constante. É esperado que isso aconteça,

37



visto que, após um maior conhecimento da doença, o governo aplica medidas para conter

a pandemia, como o uso obrigatório de máscaras, lockdown, fechamento do comércio e

restrição do transporte público. Além disso, a população começa a tomar mais cuidado

para não ser infectada ao utilizar máscaras, lavar as mãos com maior frequência e tomar

banho ao chegar em casa, por exemplo.

No caso da região Nordeste, verifica-se na Figura 4.1(b) que as unidades federativas

apresentam comportamentos bem parecidos. O Ceará apresenta o maior número de casos

absolutos até o 120º dia desde o primeiro caso na UF, sendo o que teve proliferação mais

intensa da doença. As unidades federativas do Ceará, Maranhão e Pernambuco são as que

apresentam crescimento mais acentuado e com maior número de casos absolutos no ińıcio

da contaminação. Apesar de ter iniciado com crescimento mais brando do que essas UFs,

dobrando a cada três dias, a proliferação da doença na Bahia passou a aumentar mais

rapidamente. Isto fez com que, em um peŕıodo de aproximadamente 120 dias desde o 1º

caso detectado na unidade federativa, o número de casos absolutos se tornasse o maior

da região. Observa-se uma oscilação entre o 40º e o 60º dias desde o primeiro caso em

Alagoas e em Sergipe, em que o crescimento passou de dobrar a cada 5 dias para dobrar

a cada 3 dias e em seguida dobrar a cada 10 dias, mostrando uma melhora na contenção

da pandemia. Mesmo com essa oscilação, ambas as unidades federativas apresentam o

melhor desempenho em termos de números absolutos na região, juntamente com o Rio

Grande do Norte. Considerando o conjunto de dados sobre as ações governamentais, existe

pouca informação sobre os estados de Alagoas e de Sergipe, não sendo posśıvel identificar

posśıveis ações governamentais que tenham resultado na oscilação observada.

Na região Norte, os resultados mostrados na Figura 4.1(c) indicam que a prolife-

ração da doença no Amazonas e no Pará ocorreu de forma mais acentuada do que nas

outras UFs, sendo consequentemente os maiores números absolutos de casos da região.

O Tocantins é a UF em que a proliferação ocorreu mais lentamente, mas ainda assim,

durante aproximadamente 60 dias desde o primeiro caso, a proliferação seguiu a tendên-

cia de dobrar a cada 5 dias. Apesar de o ińıcio do contágio da doença no Acre ter sido

acentuado, a UF apresentou no peŕıodo analisado o menor número de casos acumulados

da região Norte.

Já na região Sudeste, exibida na Figura 4.1(d), observa-se comportamentos bem

distintos entre as quatro unidades federativas. São Paulo possui a curva mais acentuada
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e maior número absoluto de casos da região. O comportamento das curvas do Rio de Ja-

neiro e do Esṕırito Santo, por sua vez, são parecidos, porém, inicialmente, o crescimento

no Rio de Janeiro segue uma tendência de dobrar a cada 2 dias, enquanto no Esṕırito

Santo a tendência é dobrar a cada 3 dias, caindo para a cada 5 dias em poucos dias. Isso

leva o Rio de Janeiro a possuir um número maior de casos acumulados no mesmo intervalo

de dias. Já Minas Gerais, tem uma curva acentuada no ińıcio, que se torna rapidamente

pouco acentuada, seguindo uma tendência de dobrar a cada peŕıodo maior do que 10 dias.

No conjunto de dados que contém informações sobre as ações governamentais, o estado

de Minas Gerais possui pouca informação, mas identifica-se que aproximadamente 15 dias

antes de a curva mudar de inclinação, o estado decretou a obrigatoriedade do uso de

máscaras e o fechamento de escolas. Isso pode ter influenciado na mudança de comporta-

mento da curva. Apesar da curva de Minas Gerais ser pouco acentuada, enquanto Minas

Gerais permaneceu por um peŕıodo longo de dias seguindo a mesma tendência, outras

UFs como Rio de Janeiro e Esṕırito Santo apresentaram uma redução maior na tendência

de crescimento. Dessa forma, Minas Gerais ultrapassa o número de casos absolutos dessas

duas unidades federativas.

Por fim, a Figura 4.1(e) mostra os resultados para a região Sul. É interessante per-

ceber que o comportamento das curvas das três unidades federativas é muito semelhante,

apesar de uma pequena oscilação no intervalo do 50º ao 100º dia. Ademais, no final de

outubro de 2020, as três terminam com aproximadamente o mesmo número absoluto de

casos totais. Isso provavelmente se deve ao fato de as unidades federativas dessa região

possúırem costumes culturais semelhantes e terem seguido as mesmas poĺıticas de con-

tenção e flexibilização da pandemia. Dentre as mesmas poĺıticas de contenção, é posśıvel

citar a quarentena pontual nos locais de maior contaminação1, enquanto um exemplo

de poĺıtica de flexibilização é o planejamento da volta às aulas presenciais nas escolas

estaduais2.

É interessante notar que, comparando-se todas as regiões, as curvas de todas as

unidades federativas tendem a serem assintóticas, com a diferença de que cada asśıntota

1Quarentena pontual na região Sul https://veja.abril.com.br/brasil/covid-19-com-maior-

alta-de-casos-regiao-sul-adota-quarentenas-pontuais/
2Planejamento da volta às aulas presenciais na região Sul https://g1.globo.com/educacao/

noticia/2020/08/30/apenas-para-rj-rs-sc-e-sp-tem-previsao-para-reabrir-escolas-da-

rede-estadual-veja-a-situacao-na-sua-regiao.ghtml
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está em um valor absoluto diferente. Além disso, é esperado que uma doença que se proli-

fere muito rápido possua um número absoluto maior de casos nas regiões em que há mais

habitantes. Ao serem comparadas as asśıntotas de cada unidade federativa com o número

total de habitantes, isso não ocorre na prática em todos os casos. Há unidades federativas

que possuem asśıntota mais elevada quando comparadas com outras que possuem maior

número de habitantes. É o caso do Distrito Federal, que ocupa a 20ª posição no que tange

ao número de habitantes e a 11ª posição no que tange ao número absoluto de casos da

asśıntota. Casos como o do Distrito Federal provavelmente ocorrem devido a medidas de

prevenção ineficazes tomadas pelo governo ou à falta de ações aplicadas pelo governo. Já

no caso de São Paulo, além de possuir a curva mais acentuada do páıs, possui também o

maior número absoluto de casos, o que é coerente pelo fato de ser a unidade federativa

com maior número de habitantes, tendo quase o dobro de habitantes de Minas Gerais,

que ocupa a segunda posição.

A Figura 4.2 ilustra a porcentagem do número acumulado de casos pelo número de

habitantes de cada unidade federativa. Vale ressaltar que os dados referentes ao número

de habitantes de cada unidade federativa são obtidos pela estimativa do dia 1º de julho

de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica (IBGE)3. É posśıvel observar

que as unidades federativas que possuem as menores porcentagens são Minas Gerais e

Pernambuco com 1,69% cada e Rio de Janeiro com 1,78%, enquanto as que possuem

maiores porcentagens e, portanto, os piores cenários, são Roraima, Distrito Federal e

Amapá, com 9,08%, 6,98% e 6,05%, respectivamente. Além disso, pode-se observar que,

dentre as 10 porcentagens mais altas, metade é da região Norte, estando presente 55,6%

da região, seguida pela região Centro Oeste, em que 75% da região está presente.

Para analisar o desempenho do páıs como um todo, a Figura 4.3 é elaborada e mos-

tra o crescimento do número de casos no Brasil desde o registro do primeiro caso. Por ser

uma doença nova, cujas medidas para combater sua proliferação não eram conhecidas no

peŕıodo da análise realizada neste trabalho, após o registro do primeiro caso, a tendência

de crescimento do número de casos é acentuada, dobrando a cada 2 dias até por volta do

30º dia. Em seguida, essa proliferação reduz consideravelmente, passando a seguir uma

tendência de dobrar a cada 10 dias e reduzindo ainda mais a partir do 100º dia.

3Número de habitantes das unidades federativas brasileiras https://www.ibge.gov.br/cidades-e-

estados.html?view=municipio
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Figura 4.3: Crescimento do número de casos no Brasil. O páıs apresenta uma curva de

crescimento acentuada que tende a se estabilizar a partir do 200º dia.

Ao ser elaborado o gráfico da média móvel contendo, para cada unidade federativa,

a média móvel a cada dia com base nos últimos 7 dias é posśıvel calcular a variação

percentual em um intervalo de 14 dias ao comparar a média móvel atual com a de 14

dias atrás. A partir da variação percentual, é posśıvel ter conhecimento da tendência do

número de casos a cada 14 dias.

Em um peŕıodo de 12 a 14 dias, é posśıvel ter importantes variações desde o

primeiro contato, devido ao peŕıodo de incubação ser de 5 dias e demorar cerca de 7 dias

para que o indiv́ıduo procure uma assistência médica, segundo Julio Corda, infectologista,
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pesquisador da Fiocruz e professor da UFMS.4. Por essa razão, analisa-se a variação

percentual referente a 14 dias. A elaboração desse tipo de gráfico é de suma importância,

visto que torna mais intuitiva visualmente a compreensão do comportamento da tendência

do número de casos pelo fato de a própria linha correspondente à média móvel ilustrar

tal comportamento.

A partir da análise da variação percentual das médias móveis de todas as unidades

federativas durante o peŕıodo analisado neste trabalho5, é posśıvel dividi-las em três grupos

principais com base no comportamento dos últimos 14 dias do peŕıodo de dados coletados:

tendência de crescimento, quando a variação percentual é acima de 15%; tendência de

estabilidade, quando a variação percentual está entre -15% e 15%; e tendência de redução,

se a variação percentual estiver abaixo de -15%. Na Tabela 4.1, é posśıvel conferir a lista

de todas as unidades federativas que possuem o mesmo comportamento, ou seja, que se

encaixam no mesmo grupo no que diz respeito à tendência do número de casos. Observa-se

que aproximadamente 48% das unidades federativas possuem tendência de estabilidade, o

que é um número bastante expressivo, enquanto aproximadamente 26% possuem tendência

de crescimento e as outras 26% apresentam tendência de redução.

Tabela 4.1: Unidades federativas que pertencem ao mesmo grupo de tendência.

Tendências

Crescimento Estabilidade Redução

Amazonas Acre Piaúı Maranhão

Amapá Alagoas Paraná Minas Gerais

Ceará Bahia Rondônia Mato Grosso

Goiás Distrito Federal Rio Grande do Sul Pará

Pernambuco Esṕırito Santo São Paulo Rio de Janeiro

Roraima Mato Grosso do Sul Tocantins Rio Grande do Norte

Santa Catarina Paráıba Sergipe

A Figura 4.4 mostra a variação percentual das médias móveis em uma unidade

federativa de cada grupo. A tendência de crescimento, estabilidade e redução são exem-

4Tendência do número de casos em um intervalo de 14 dias https://g1.globo.com/

bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/09/g1-e-telejornais-passam-a-divulgar-dados-

mais-detalhados-sobre-a-pandemia-de-covid-19-no-brasil.ghtml?_ga=2.53574445.481517765.

1595869924-37b3eb92-0b44-9438-c284-768733fd8851
5Peŕıodo de 25 de fevereiro de 2020 até o 31 de outubro de 2020
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plificadas, respectivamente, pelas unidades federativas do Amazonas, São Paulo e Rio

de Janeiro. Na figura, o número de casos por dia é expresso em um gráfico de barras,

enquanto a média móvel diária referente aos últimos 7 dias é expressa por uma linha

sobreposta. Os valores percentuais são referentes à variação percentual entre o valor da

média móvel calculada dos últimos 7 dias no dia D e no dia D − 14.
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Figura 4.4: Variação percentual das médias móveis em um intervalo de 14 dias nas uni-

dades federativas com tendência de (a) crescimento, (b) estabilidade e (c) redução no

número de casos.

Analisa-se também o comportamento da média móvel do número de casos diários

no Brasil. A Figura 4.5 mostra o resultado obtido. Observa-se que durante os primeiros

80 dias após o registro do primeiro caso, o Brasil seguiu uma tendência de crescimento

acentuado. Decorrido esse peŕıodo, a tendência de crescimento se tornou praticamente

constante, alcançando um pico por volta do 160º dia. Após um peŕıodo de curta estabili-

dade entre o 174º e 188º dias desde o primeiro caso confirmado, o páıs passou a apresentar

uma tendência de redução no número de casos. Ao final do peŕıodo analisado, observa-se

que a tendência dos últimos 42 dias no páıs é de estabilidade, visto que as últimas 3

variações percentuais estão dentro do intervalo de -15% a 15%.
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Figura 4.5: Variação percentual das médias móveis em um intervalo de 14 dias no Brasil.

O páıs apresenta tendência de estabilidade nos últimos 42 dias de dados coletados.

4.2 Evolução da Taxa R0 da COVID-19 no Brasil

Outro fator importante que deve ser analisado é a taxa R0, explicitada na Seção 2.2 e que

é responsável por identificar se a região analisada está em condição de equiĺıbrio endêmico

(R0 = 1), se a doença está controlada (R0 < 1) ou se a doença está em crescimento na

região, ou seja, há uma epidemia (R0 > 1). Através de um mapa de calor, é posśıvel

observar o comportamento da taxa R0 diária de cada unidade federativa e do Brasil de

forma clara e direta. A Figura 4.6 mostra esse mapa de calor a partir do dia em que o 50º

caso ocorreu na UF e no páıs, sendo esse parâmetro utilizado em análises da universidade

americana John Hopkins6.

Nota-se que, nos primeiros 20 dias desde o 50º caso, a taxa R0 nas unidades fede-

rativas e no páıs permanece alta, entre 2 e 5. Isso significa que cada indiv́ıduo infectado

pode contaminar entre 2 a 5 pessoas, representando uma fase de espalhamento rápido da

doença. Esse cenário é compreenśıvel, visto que é o momento inicial da doença em cada

unidade federativa e no páıs, a doença é nova, com tratamento e mitigação de proliferação

desconhecidos. A adequação da população à nova realidade e às medidas de precaução da

doença não é imediata, resultando em um crescimento rápido no número de casos.

Como a taxa de crescimento do número de casos diária é diretamente proporcional

à taxa R0, essa taxa permanece alta durante os primeiros dias de contágio. Esse resultado

concorda com os obtidos nas Figuras 4.1 e 4.3 em que o número de casos na maioria das

UFs e no páıs se iniciam dobrando a cada 2 dias, reduzindo paulatinamente para a cada 5

dias. Nesse sentido, após os primeiros 20 dias observa-se que a razão de reprodução básica

6Ponto de partida do gráfico é o dia em que o 50º caso ocorre https://coronavirus.jhu.edu/data/

cumulative-cases
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Figura 4.6: Mapa de calor da razão de reprodução básica R0 nas unidades federativas e

no páıs. Após o 35º dia desde o 50º caso, a taxa do Brasil fica entre 1 e 2 e as poucas

exceções nas UFs não possuem grande impacto na taxa R0 global do páıs.

cai na maioria dos dias, tanto nas unidades federativas quanto no Brasil, variando entre 1

e 2. Considerando todo o Brasil, após o 35º dia, não há nenhum dia em que R0 seja maior

do que 2. No entanto, há exceções nas unidades federativas em que R0 aumenta, como

é o caso, por exemplo, do 60º dia no Rio Grande do Sul, do 79º dia em Goiás e do 92º

dia no Rio Grande do Norte, sendo os valores iguais a 3,34, 3,36 e 2,77, respectivamente.

Como são poucas exceções e elas ocorrem em dias distintos, não há um grande impacto

no valor da taxa R0 no páıs.

Ao calcular a média da razão de reprodução básica de cada unidade federativa,

é posśıvel identificar as unidades federativas com os melhores e piores desempenhos em

relação à contenção da doença. Considerando o peŕıodo analisado neste trabalho, as cinco

unidades federativas com melhor desempenho são: Acre, Roraima, Amapá, Mato Grosso

do Sul e Rio Grande do Norte. Por outro lado, as cinco unidades federativas de pior

desempenho são: São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Maranhão e Bahia. Esse resultado

também é refletido nos gráficos de crescimento do número de casos, que estão presentes

na Figura 4.1. Como a diferença demográfica entre as unidades federativas é significativa,

é esperado que a proliferação nas UFs mais populosas seja mais rápida do que nas UFs

menos populosas. Apesar disso acontecer em grande parte das UFs, há exceções, como é o

caso do Tocantins, que é a 24ª unidade federativa no que tange ao número de habitantes
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e ocupa a 9ª posição entre as UFs com maior taxa R0. Além disso, pode-se citar o

Amazonas, que é a 13ª unidade federativa no que tange ao número de habitantes e ocupa

a 22ª posição entre as UFs com maior taxa R0.

Vale ressaltar que tanto o páıs quanto as suas unidades federativas não apresentam

nenhum peŕıodo em que há um controle da doença, ou seja, a taxa R0 é menor que 1. Além

disso, o Brasil e as unidades federativas também não apresentaram nenhum peŕıodo com

cenário de equiĺıbrio endêmico, ou seja, com taxa R0 igual a um. Em ambos os cenários,

há apenas dias isolados em algumas unidades federativas. Portanto, pode-se concluir, a

partir das taxas de reprodução básica obtidas, que o páıs não foi capaz de controlar a

pandemia.

4.3 Previsão da Taxa R0 em Função das Ações Go-

vernamentais para Contenção da Pandemia no

Brasil

Neste trabalho, deseja-se prever a taxa R0 com base nas ações governamentais. São

analisados quatro cenários da taxa R0, ou seja, os peŕıodos de 0, 7, 14 e 21 dias após

a data das ações governamentais. Com a previsão da taxa, é posśıvel identificar qual

dos peŕıodos mais se aproxima dos valores previstos e, consequentemente, quanto tempo

demora para o impacto das ações governamentais serem observados no páıs. Assim, é

posśıvel identificar causas que podem levar ao aumento ou diminuição da taxa R0. O

problema da previsão é modelado neste trabalho como um problema de regressão, no

qual, a partir de variáveis categóricas que representam as ações governamentais, deseja-se

obter o valor da taxa R0 futura. No entanto, com a modelagem feita, não é posśıvel

determinar um modelo ideal para tal previsão e, ao longo desta sessão, são explicados os

motivos pelos quais tal resultado ocorre.

Utiliza-se a biblioteca PyCaret para encontrar os melhores modelos de regressão

para cada um dos quatro casos da taxa R0. Como a biblioteca utiliza o conceito de

AutoML, a escolha dos melhores modelos é feita de forma automática pela própria bibli-

oteca, com base no parâmetro de escolha definido. No Apêndice G, é posśıvel observar

todos os algoritmos de regressão analisados pela biblioteca. Neste trabalho, foca-se nos
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cinco melhores modelos, escolhidos de acordo com os melhores valores obtidos para a

métrica de erro RMSLE, visto que tal métrica possui uma menor penalidade para os va-

lores previstos maiores que os valores reais. Os resultados obtidos podem ser vistos nas

Figuras 4.7 e 4.8.
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Figura 4.7: Métricas de erro para os 5 melhores algoritmos de regressão para diferentes

deslocamentos da taxa R0 em relação ao dia da ação governamental.

Quando se investiga a relação entre a ação governamental e a taxa R0 do mesmo

dia em que a ação ocorreu, os melhores modelos de regressão são obtidos para os algorit-

mos Lasso, Rede Elástica, Lasso LARS, Ridge Bayesiano e LightGBM. Os três primeiros

apresentam os melhores desempenhos em relação ao RMSLE, alcançando o mesmo va-

lor de 0,2157. Isso provavelmente se deve ao fato de que tanto a Rede Elástica quanto o

Lasso LARS derivam do modelo Lasso. O quarto e o quinto melhores modelos são o Ridge

Bayesiano e o LightGBM, respectivamente, alcançando valores RMSLE iguais a 0,2167 e

0,2198. Vale ressaltar que a diferença entre os valores do RMSLE e dos demais erros entre
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Figura 4.8: Valor de R2 para os 5 melhores algoritmos de regressão para diferentes deslo-

camentos da taxa R0 em relação ao dia da ação governamental.

os cinco modelos é muito pequena.

No caso em que o valor da taxa R0 é deslocado de 7 dias do dia da ação governa-

mental, o melhor modelo passa a ser o Ridge Bayesiano, que alcançou o menor RMSLE,

seguido do Impulsionamento Adaptativo (AdaBoost). A terceira posição é ocupada pe-

los demais modelos, sendo eles Lasso, Rede Elástica e Lasso LARS, que apresentam o

mesmo valor RMSLE. Para o valor da taxa R0 deslocada de 14 dias, tem-se uma diferença

muito pequena entre os valores da métrica RMSLE. Essa pequena diferença faz com que

os melhores modelos de regressão sejam, da primeira à quinta posição, Impulsionamento

Adaptativo, Ridge Bayesiano, Ridge, LightGBM e Rede Elástica. Por fim, no caso em

que o valor da taxa R0 é deslocado de 21 dias, tem-se novamente a situação em que a

primeira posição é ocupada pelos modelos Lasso, Rede Elástica e Lasso LARS. Mais uma

vez, com uma pequena diferença, tem-se na quarta e quinta posições os modelos Ridge
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Bayesiano e LightGBM, respectivamente.

Destaca-se que os menores erros, de uma forma geral, são obtidos quando se utiliza

um deslocamento de 21 dias da taxa R0 em relação ao dia da ação governamental. Isso

leva a crer que os efeitos das ações governamentais demoram em torno de 21 dias para

serem refletidos em redução da contaminação, ou seja, redução do valor da taxa R0.

Por outro lado, observa-se que os maiores erros são obtidos no caso em que o dia da

ação governamental é o mesmo dia da taxa R0, o que é coerente pelo fato das ações

governamentais não possúırem efeito imediato na contenção da pandemia.

Avalia-se também o coeficiente de determinação R2 para os melhores modelos ob-

tidos pelo PyCaret, utilizando os mesmos deslocamentos de R0 em relação ao dia da ação

governamental que são usados na avaliação dos erros. Para todos os modelos nos quatro

casos da taxa R0, a métrica R2 retorna valor negativo. Isso indica que uma reta horizontal

ajustada aos dados descreve-os melhor do que os modelos selecionados. Esse resultado

leva a acreditar que os modelos lineares obtidos não se adéquam bem aos dados. Quanto

aos modelos não lineares, AdaBoost e LightGBM, o R2 não é considerado uma métrica

adequada para avaliação [26].

Investiga-se, então, a adequação dos modelos através da análise dos valores residu-

ais em função dos valores previstos. As Figuras 4.9 a 4.12, mostram os resultados obtidos

para os casos em que a taxa R0 é deslocada, respectivamente, de 0, 7, 14 e 21 dias em

relação ao dia da ação governamental. A análise dos valores residuais permite verificar se

é posśıvel prever a taxa R0 com confiabilidade.

Um gráfico de valores residuais em função do valor previsto ideal possui um padrão

de dispersão aleatório distribúıdo em uma faixa horizontal aproximadamente simétrica em

torno do eixo y = 0. Com base nisso, a distribuição dos residuais deve seguir aproxima-

damente uma curva normal. Para os modelos obtidos que apresentam o menor RMSLE,

nenhum dos modelos de regressão nos quatro casos de deslocamento da taxa R0 em relação

ao dia da ação governamental, apresentam o comportamento ideal. Deste modo, apesar

de os modelos apresentarem baixo erro, nenhum deles é o ideal para prever a taxa R0 com

confiabilidade nos quatro cenários estabelecidos.

No entanto, os resultados referentes ao modelo Ridge Bayesiano, presente entre os

5 melhores algoritmos dos quatro cenários, indicam que é posśıvel tornar o modelo mais

acurado. Para o modelo atual, a análise dos valores residuais mostra que a equação do
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(c) Lasso LARS.
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(d) Ridge Bayesiano.

R
es
id
ua
l

Valor previsto Distribuição
1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 0 10

1

0

-1

-2

-3

-4

1

0

-1

-2

-3

-4

Treino
Teste

(e) LightGBM.

Figura 4.9: Gráficos Residual × Valor Previsto para os 5 melhores algoritmos, em ordem

crescente, onde a taxa R0 é do mesmo dia da ação governamental.
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(b) Impulsionamento Adaptativo.
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Figura 4.10: Gráficos Residual × Valor Previsto para os 5 melhores algoritmos, em ordem

crescente, onde a taxa R0 é de 7 dias após o dia da ação governamental.
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(a) Impulsionamento Adaptativo.
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(b) Ridge Bayesiano.
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(c) Ridge.
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(d) LightGBM.
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(e) Rede Elástica.

Figura 4.11: Gráficos Residual × Valor Previsto para os 5 melhores algoritmos, em ordem

crescente, onde a taxa R0 é de 14 dias após o dia da ação governamental.
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(b) Rede Elástica.
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(c) Lasso LARS.
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(d) Ridge Bayesiano.
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Figura 4.12: Valores residuais em função dos valores previstos para os 5 melhores algorit-

mos de regressão no caso de deslocamento da taxa R0 em 21 dias. Nenhum dos modelos

mostra o comportamento ideal.
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modelo prevê, na maioria das vezes, valores para R0 um pouco mais baixos do que o valor

real, e algumas vezes o valor predito é muito mais alto do que o real, gerando pontos dis-

crepantes. Uma maneira de aperfeiçoar o modelo é transformando uma ou mais variáveis,

o que altera a forma da sua distribuição7. No caso deste trabalho, é posśıvel observar

a distribuição assimétrica da própria variável dependente, que é a taxa R0. É posśıvel

testar diversas transformações, como tirar a raiz quadrada ou o logaritmo da variável, até

que seja encontrada a transformação que mais se aproxima de uma distribuição simétrica.

Dessa forma, deve-se plotar novamente o gráfico residual pelo valor previsto e analisar

novamente se atende aos requisitos de um modelo ideal.

7Melhorando o modelo de regressão https://www.qualtrics.com/support/stats-iq/analyses/

regression-guides/interpreting-residual-plots-improve-regression/
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Caṕıtulo 5

Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho teve como objetivo estudar a evolução do número de casos da COVID-19

no Brasil, bem como verificar a possibilidade de utilizar algoritmos de regressão para

prever o valor da taxa de reprodução básica R0 em função das ações governamentais para

contenção da pandemia da doença no Brasil. Para esse fim, este trabalho foi dividido em

duas partes. Na primeira, realizou-se uma caracterização do número de casos de COVID-

19 no Brasil e nas unidades federativas do páıs, bem como da razão de reprodução básica

R0. Buscou-se estabelecer uma relação de causa-efeito entre a variação da taxa R0 e

as ações governamentais realizadas ao longo do peŕıodo para tentar conter a evolução da

pandemia no Brasil. Para isso, desenvolveu-se um rastreador web para coletar informações

sobre ações governamentais em tweets da rede social Twitter, filtrados para o contexto do

trabalho. Já as informações sobre os números de casos foram obtidas de um conjunto de

dados público.

Com base na análise da relação de causa-efeito realizada, conjecturou-se a pos-

sibilidade de existir uma relação direta entre as ações governamentais e a taxa R0 que

permitiria realizar uma previsão do valor dessa taxa com base nas ações governamentais

em vigor. Assim, na segunda parte deste trabalho, definiu-se o problema da previsão

da taxa R0 com base nas ações governamentais como um problema de regressão. Foram

testados diversos algoritmos de regressão em busca daquele que apresentasse o melhor

desempenho para o problema proposto.

A caracterização do número de casos consistiu em analisar o desempenho das unida-

des federativas, de suas respectivas regiões e do páıs como um todo em relação à contenção

da pandemia. Com a elaboração dos gráficos da curva do número de casos da doença, foi
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posśıvel observar os diferentes comportamentos das unidades federativas no decorrer dos

dias, assim como algumas semelhanças em determinados casos. A partir da caracterização

do número de casos, observou-se que há UFs que possuem maior número de casos cumu-

lativo que outras UFs de maior número populacional, como é o caso do Distrito Federal.

Já São Paulo, possui o maior número de casos cumulativo e é a UF com maior número

de habitantes.

Com relação ao número acumulado de casos pelo número de habitantes, tem-se que

as UFs de menor porcentagem são Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro, enquanto

os piores cenários são Roraima, Distrito Federal e Amapá. Além disso, com os gráficos

da média móvel, foi realizada a análise com relação à tendência mais recente para cada

caso, determinando quais unidades federativas estavam em crescimento, estabilidade ou

redução durante o peŕıodo, e a situação geral do Brasil. É posśıvel citar o Amapá e o

Ceará como exemplos de unidades federativas com tendência de crescimento. Já o Paraná

e a Bahia apresentam tendência de estabilidade, enquanto o Maranhão e o Rio de Janeiro

apresentam tendência de redução.

A caracterização da evolução da taxa R0 segue a mesma linha da caracterização do

número de casos, analisando-se o desempenho de cada unidade federativa e do páıs como

um todo. Elaborou-se um mapa de calor para analisar a evolução da taxa R0 ao longo do

tempo. Foi observado que, após o 35º dia desde o 50º caso no páıs, a taxa R0 variou entre

1 e 2 e há apenas algumas exceções entre as unidades federativas, em dias distintos, em

que a taxa aumenta consideravelmente. A partir desses resultados, foi posśıvel concluir

que essas exceções esporádicas não geraram um grande impacto no valor da taxa R0 no

páıs. Além disso, foi posśıvel observar com relação à média da taxa R0 que os piores

desempenhos entre as UFs foram São Paulo, Ceará e Minas Gerais, respectivamente,

enquanto os melhores desempenhos foram Acre, Roraima e Amapá, respectivamente.

A análise de regressão para a taxa R0 com base nas ações governamentais foi

feita com a biblioteca PyCaret, que implementa um método de AutoML para determinar

os melhores modelos para um conjunto de entradas. A análise foi dividida em quatro

cenários: (i) taxa R0 no mesmo dia da ação governamental, (ii) taxa R0 deslocada de 7

dias da ação governamental, (iii) taxa R0 deslocada de 14 dias da ação governamental e (iv)

taxa R0 deslocada de 21 dias da ação governamental. Em cada cenário, os cinco melhores

modelos foram escolhidos com base nos melhores valores da métrica de erro RMSLE. O
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desempenho dos modelos escolhidos foi medido através das métricas de erro MAE, MAPE,

MSE, RMSE e RMSLE. Também foi analisado o coeficiente de determinação R2.

Os resultados mostraram que a diferença entre os valores do RMSLE e dos demais

erros entre os cinco modelos é muito pequena. O resultado para o R2, que é negativo em

todos os modelos de todos os cenários, indica que os modelos obtidos não se adéquam bem

aos dados. A fim de investigar melhor essa indicação, foi feita uma análise dos valores

residuais em função dos valores previstos. Essa análise mostrou que, apesar dos baixos

erros, nenhum dos algoritmos apresentou o comportamento ideal do gráfico, o que não

trouxe a confiabilidade esperada para a previsão.

A pandemia ainda não chegou ao fim e o comportamento da proliferação da doença,

que estava entrando em estabilidade para o peŕıodo analisado neste trabalho, mudou

com a chegada da segunda onda. Nesse sentido, vislumbra-se os seguintes trabalhos

futuros. A evolução tanto do número de casos quanto da taxa R0 devem ser caracterizadas

para essa nova fase de proliferação da doença. Uma nova coleta de tweets deve ser feita

para atualizar a base de dados de ações governamentais. Outros algoritmos de regressão

podem ser testados para verificar a possibilidade de prever a taxa R0 com base nas ações

governamentais. Além disso, métodos de transformação dos dados devem ser estudados

e seu uso investigado para melhorar a modelagem do problema a fim de obter modelos

aprimorados. Por fim, uma vertente diferente pode ser seguida, definindo o problema

como um problema de agrupamentos (clustering), para agrupar as ações governamentais

de acordo com a tendência da taxa R0, crescimento, redução ou estabilidade.
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Apêndice A

Categorias estabelecidas para as

ações governamentais

• Abertura de fronteiras;

• Ampliação da realização de testes de COVID;

• Novos hospitais de campanha;

• Cancelamento de compras emergenciais para hospitais;

• Obrigatoriedade de máscaras;

• Conscientização;

• Plano de ação;

• Contratações de servidores;

• Proibição de pacientes fora do estado;

• Criação de projeto para contenção da pandemia;

• Quarentena;

• Decretada situação de emergência;

• Queda no isolamento;

• Decretado estado de calamidade pública;
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• Reabertura de estabelecimentos;

• Denúncias de aglomerações;

• Reabertura de praias;

• Desenvolvimento de pesquisa de vacina;

• Reabertura de rodovias;

• Desinfecção de estabelecimentos;

• Restrição da movimentação da população;

• Distribuição de máscaras;

• Retorno de aulas presenciais;

• Fechamento de hospitais;

• Subnotificação nas favelas;

• Fiscalizações;

• Superlotação em hospitais;

• Flexibilização da quarentena;

• Suspensão da sáıda de presos da cadeia;

• Interiorização da pandemia;

• Suspensão de atividades de servidores públicos;

• Investimento nas unidades de saúde;

• Suspensão de aulas;

• Liberação de esportes;

• Suspensão de compra de testes de COVID;

• Liberação de presos a sáırem de preśıdio;

• Suspensão de procedimentos médicos não emergenciais;
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• Liberação do turismo;

• Suspensão de rod́ızio de véıculos;

• Lockdown;

• Suspensão de testagem rápida;

• Medidas de contenção da pandemia;

• Suspensão de velórios para v́ıtimas de COVID;

• Medidas para evitar aglomerações;

• Suspensão de visitas a hospitais;

• Não adoção da testagem rápida;

• Suspensão de visitas a preśıdios;

• Não adoção das diretrizes sobre abertura de serviços essenciais;

• Taxa de ocupação;

• Novo decreto;

• Testes da vacina.

61



Apêndice B

Código de preparação dos dados do

dataset da COVID-19

import pandas as pd

from datetime import timedelta

import numpy as np

df = pd.read_excel(‘cases-brazil-states-original.xlsx’)

df = df.sort_values([‘state’, ‘date’])

df = df.reset_index(drop=True)

df[‘date’] = pd.to_datetime(df[‘date’])

def dias_desde_caso_1(df):

global primeiro_caso, nome_estado, linha_estados, lista_estados, nulo

nulo = float(‘‘NaN’’)

df[‘dias_desde_caso_1’] = float(‘‘NaN’’)

for i in range(0, len(df)):

if df.loc[i,‘state’] in lista_estados:

pass

elif (df.loc[i, ‘totalCases’] == 0 or df.loc[i, ‘totalCases’] == nulo):

pass

elif (df.loc[i, ‘totalCases’] > 0):

primeiro_caso = df.loc[i, ‘date’]
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nome_estado = df.loc[i, ‘state’]

df.loc[i, ‘dias_desde_caso_1’] = 0

if lista_estados == []:

lista_estados = [(df.loc[i, ‘state’])]

else:

linha_estados = (df.loc[i, ‘state’])

lista_estados.append(linha_estados)

for k in range(i+1, len(df)):

if df.loc[k, ‘state’] == nome_estado:

df.loc[k, ‘dias_desde_caso_1’] = abs((df.loc[k, ‘date’]

- primeiro_caso).days)

else:

pass

return df

def dias_desde_caso_50(df):

global caso_cinquenta, nome_estado, linha_estados, lista_estados, nulo

nulo = float(‘‘NaN’’)

df[‘dias_desde_caso_50’] = float(‘‘NaN’’)

for i in range(0, len(df)):

if df.loc[i,‘state’] in lista_estados:

pass

elif (df.loc[i, ‘totalCases’] < 50 or df.loc[i, ‘totalCases’] == nulo):

pass

elif (df.loc[i, ‘totalCases’] >= 50):

caso_cinquenta = df.loc[i, ‘date’]

nome_estado = df.loc[i, ‘state’]

df.loc[i, ‘dias_desde_caso_50’] = 0

if lista_estados == []:

lista_estados = [(df.loc[i, ‘state’])]

else:

linha_estados = (df.loc[i, ‘state’])
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lista_estados.append(linha_estados)

for k in range(i+1, len(df)):

if df.loc[k, ‘state’] == nome_estado:

df.loc[k, ‘dias_desde_caso_50’] = abs((df.loc[k, ‘date’]

- caso_cinquenta).days)

else:

pass

return df

def calcula_taxa_r0(df):

global mi, gama, td, r0

df[‘mi’] = float(‘‘NaN’’)

df[‘gama’] = float(‘‘NaN’’)

df[‘td’] = float(‘‘NaN’’)

df[‘taxa_r0’] = float(‘‘NaN’’)

for i in range(0, len(df)):

if (df.loc[i, ‘dias_desde_caso_50’] == nulo):

pass

if (df.loc[i, ‘dias_desde_caso_50’] >= 0):

mi = 0.015

gama = 1/10 %10 = perı́odo médio infeccioso

td = np.log(2) / np.log((df.loc[i, ‘totalCases’] /

df.loc[i-1, ‘totalCases’]))

r0 = 1 + (np.log(2) / ((mi + gama)*td))

df.loc[i, ‘mi’] = mi

df.loc[i, ‘gama’] = gama

df.loc[i, ‘td’] = td

df.loc[i, ‘taxa_r0’] = r0

return df

def calcula_media_movel(df):

global mm_casos
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df[‘media_movel_casos’] = float(‘‘NaN’’)

for i in range(0, len(df)):

if (df.loc[i, ‘dias_desde_caso_1’] >= 6):

mm_casos = (df.loc[i - 6, ‘newCases’] + df.loc[i - 5, ‘newCases’]+

df.loc[i - 4, ‘newCases’] + df.loc[i - 3, ‘newCases’] +

df.loc[i - 2, ‘newCases’] + df.loc[i - 1, ‘newCases’] +

df.loc[i, ‘newCases’]) / 7

df.loc[i, ‘media_movel_casos’] = mm_casos

else:

pass

return df

def calcula_variacao(df):

global dia_variacao, j, nome_estado, linha_estados, lista_estados, nulo

nulo = float(‘‘NaN’’)

df[‘variacao_mm_casos’] = float(‘‘NaN’’)

dia_variacao = 6

for i in range(0, len(df)):

if df.loc[i,‘state’] in lista_estados:

pass

elif (df.loc[i, ‘dias_desde_caso_1’] == 6):

nome_estado = df.loc[i, ‘state’]

dia_variacao = dia_variacao + 14

j = i

if lista_estados == []:

lista_estados = [(df.loc[i, ‘state’])]

else:

linha_estados = (df.loc[i, ‘state’])

lista_estados.append(linha_estados)

for k in range(i + 1, len(df)):

if (df.loc[k, ‘state’] == nome_estado and

df.loc[k, ‘dias_desde_caso_1’] == dia_variacao):
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df.loc[k, ‘variacao_mm_casos’] = (df.loc[k,

‘media_movel_casos’] / df.loc[j, ‘media_movel_casos’])

- 1

j = k

dia_variacao = dia_variacao + 14

else:

pass

dia_variacao = 6

return df

lista_estados=[]

dias_desde_caso_1(df)

lista_estados=[]

dias_desde_caso_50(df)

calcula_media_movel(df)

lista_estados=[]

calcula_variacao(df)

calcula_taxa_r0(df)

df.to_excel(‘cases-brazil-states1.xlsx’, index=False)
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Apêndice C

Código do rastreador web

#!/usr/bin/python

# -*- coding: utf-8 -*-

import GetOldTweets3 as got

import pandas as pd

def get_tweets(username, start_date, end_date, query):

global df, linhas_df

tweetCriteria = got.manager.TweetCriteria().setUsername(username) \

.setSince(start_date) \

.setUntil(end_date) \

.setQuerySearch(query)

tweet = got.manager.TweetManager.getTweets(tweetCriteria)

for tw in tweet:

if query == (‘‘Pará’’ or ‘‘SE’’):

if (‘‘Pará’’ in tw.text) or (‘‘PARÁ’’ in tw.text) or

(‘‘pará’’ in tw.text) or (‘‘SE’’ in tw.text):

text_tweets.append([tw.id, tw.username, tw.text,

tw.date, query])

else:

continue

else:
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text_tweets.append([tw.id, tw.username, tw.text, tw.date, query])

linhas_df = pd.DataFrame(text_tweets, columns=[‘ID’, ‘Usuário’, ‘Tweet’,

‘Data’, ‘Palavra-Chave’])

df = df.append(linhas_df, ignore_index=True)

return df

perfil_twitter = [‘SaudeAlagoas’, ‘secsaudedf’, ‘saudegoias’, ‘SaudeMG’,

‘SespaPara’, ‘saudepr’, ‘saudePE’, ‘saudegovpi’, ‘SaudeGovRJ’, ‘SesapRN’,

‘SES_RS’, ‘Sesau_Roraima’, ‘saudepublicasc’, ‘spsaude_’, ‘saude_sergipe’,

‘saudetocantins’, ‘minsaude’, ‘folha’, ‘Estadao’, ‘g1’, ‘JornalOGlobo’,

‘exame’]

a = ‘Covid-19’

b = ‘covid’

c = ‘corona’

d = ‘coronavı́rus’

e = ‘pandemia’

f = ‘epidemia’

g = ‘confinamento’

h1 = ‘infectados’

h2 = ‘infectadas’

i = ‘infecç~ao’

j = ‘infecç~oes’

k1 = ‘infectado’

k2 = ‘infectada’

l = ‘pico’

m = ‘quarentena’

n = ‘lockdown’

o = ‘isolamento’

p = ‘hospitais’

q = ‘hospital’

r = ‘Sars-CoV-2’
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s = ‘sars’

t = ‘srag’

u = ‘pneumonia’

v = ‘vı́rus’

query = [a, b, c, d, e, f, g, h1, h2, i, j, k1, k2, l, m, n, o, p, q, r, s,

t, u, v, ‘Einstein’, ’2019 n-Cov’, ‘sı́ndrome respiratória’, ‘sintomas’,

‘falta de ar’, ‘Brasil’, ‘Acre’, ‘AC’, ‘Alagoas’, ‘AL’, ‘Amapá’, ‘AP’,

‘Amazonas’, ‘AM’, ‘Bahia’, ‘BA’, ‘Ceará’, ‘CE’, ‘Distrito Federal’, ‘DF’,

‘Espı́rito Santo’, ‘ES’, ‘Goiás’, ‘GO’, ‘Maranh~ao’, ‘MA’, ‘Mato Grosso’,

‘MT’, ‘Mato Grosso do Sul’, ‘MS’, ‘Minas Gerais’, ‘MG’, ‘Pará’, ‘PA’,

‘Paraı́ba’, ‘PB’, ‘Paraná’, ‘PR’, ‘Pernambuco’, ‘PE’, ‘Piauı́’, ‘PI’,

‘Rio de Janeiro’, ‘Rio’, ‘RJ’, ‘Rio Grande do Norte’, ‘RN’, ‘Rio Grande

do Sul’, ‘RS’, ‘Rondônia’, ‘RO’, ‘Roraima’, ‘RR’, ‘Santa Catarina’, ‘SC’,

‘S~ao Paulo’, ‘SP’, ‘Sergipe’, ‘SE’, ‘TO’, ‘Tocantins’]

df = pd.DataFrame()

for i in range(0, len(query)):

text_tweets = []

lines_df = get_tweets(perfil_twitter, start_date = ‘‘2019-12-01’’,

end_date = ‘‘2020-08-01’’,

query = query[i]).sort_values(‘Data’, ascending=False)

final_df = lines_df.drop_duplicates(subset=[‘Tweet’], keep=‘last’)

final_df.to_csv(r‘C:\Users\user\Downloads\Crawler_PT\tweets_pt.csv’,

encoding=‘utf-8’, index=False)
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Apêndice D

Código de preparação dos dados do

dataset de tweets

# -*- coding: utf-8 -*-

import pandas as pd

df = pd.read_excel(r‘C:\Users\user\Downloads\Crawler_PT\tweets_pt.xlsx’)

df[‘Data’] = pd.to_datetime(df[‘Data’])

df[‘Data’] = df[‘Data’].dt.tz_localize(None)

df[‘Data’] = df[‘Data’].dt.date

df[‘Tweet’] = df[‘Tweet’].astype(str)

dfEstados = pd.DataFrame(columns=[‘Data Tweet’, ‘Data Aç~ao’, ‘Aç~ao Governamental’,

‘Estado’, ‘Tweet’])

dfNovo = pd.DataFrame(columns=[‘Data Tweet’, ‘Data Aç~ao’, ‘Aç~ao Governamental’,

‘Estado’, ‘Tweet’])

def filtrando_estado(estados, siglas, nomes_gov, sobrenomes_gov):

global df, dfEstados, linhas_df, tweets, nulo

nulo = float(‘‘NaN’’)

for i in range(0, len(df)):

if estados == ‘Rio de Janeiro’:

if (estados in df.loc[i, ‘Tweet’]) or
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(siglas in df.loc[i, ‘Tweet’]) or

(‘‘Rio’’ in df.loc[i, ‘Tweet’]) or

(sobrenomes_gov in df.loc[i, ‘Tweet’]):

tweets.append([df.loc[i, ‘Data’], nulo, nulo, siglas,

df.loc[i, ‘Tweet’]])

else:

pass

elif (nomes_gov == ‘Jo~ao’ or nomes_gov == ‘Mauro’ or

nomes_gov == ‘Wilson’):

if (estados in df.loc[i, ‘Tweet’]) or

(siglas in df.loc[i, ‘Tweet’]) or

(sobrenomes_gov in df.loc[i, ‘Tweet’]):

tweets.append([df.loc[i, ‘Data’], nulo, nulo, siglas,

df.loc[i, ‘Tweet’]])

else:

pass

elif (sobrenomes_gov == ‘Rocha’):

if (estados in df.loc[i, ‘Tweet’]) or

(siglas in df.loc[i, ‘Tweet’]) or

(nomes_gov in df.loc[i, ‘Tweet’]):

tweets.append([df.loc[i, ‘Data’], nulo, nulo, siglas,

df.loc[i, ‘Tweet’]])

else:

pass

else:

if (estados in df.loc[i, ‘Tweet’]) or

(siglas in df.loc[i, ‘Tweet’]) or

(nomes_gov in df.loc[i, ‘Tweet’]) or

(sobrenomes_gov in df.loc[i, ‘Tweet’]):

tweets.append([df.loc[i, ‘Data’], nulo, nulo, siglas,

df.loc[i, ‘Tweet’]])

else:
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pass

linhas_df = pd.DataFrame(tweets, columns=[‘Data Tweet’, ‘Data Aç~ao’,

‘Aç~ao Governamental’, ‘Estado’, ‘Tweet’])

dfEstados = dfEstados.append(linhas_df, ignore_index=True)

return dfEstados

def filtrando_acoes():

global df, dfNovo, element1, element2, tweets, corona, acoes, linhas_df

df[‘Tweet’] = df[‘Tweet’].astype(str)

for i in range(0, len(df)):

for element1 in acoes:

for element2 in corona:

if element1 in df.loc[i, ‘Tweet’] and

element2 in df.loc[i,‘Tweet’]:

tweets.append([df.loc[i, ‘Data Tweet’],

df.loc[i, ‘Data Aç~ao’],

df.loc[i, ‘Aç~ao Governamental’],

df.loc[i, ‘Estado’],

df.loc[i, ‘Tweet’]])

else:

pass

linhas_df = pd.DataFrame(tweets, columns=[‘Data Tweet’, ‘Data Aç~ao’,

‘Aç~ao Governamental’, ‘Estado’, ‘Tweet’])

dfNovo = dfNovo.append(linhas_df, ignore_index=True)

return dfNovo

corona = [‘Covid-19’, ‘covid’, ‘corona’, ‘pandemia’, ‘epidemia’, ‘confinamento’,

‘infec’, ‘pico’, ‘quarentena’, ‘lockdown’, ‘isolamento’, ‘hospit’,

‘Sars-CoV-2’, ‘sars’, ‘srag’, ‘pneumonia’, ‘vı́rus’, ‘Einstein’,

’2019 n-Cov’, ‘sı́ndrome respiratória’, ‘sintomas’, ‘falta de ar’, ‘paladar’]

acoes = [‘govern’, ‘decret’, ‘deliber’, ‘deci’, ‘determin’, ‘estabelec’, ‘liber’,
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‘abr’, ‘reabr’, ‘fech’, ‘reabert’, ‘abert’, ‘suspen’, ‘proib’, ‘cancel’,

‘interromp’, ‘aç~ao’, ‘aç~oes’]

estados = [‘Acre’, ‘Alagoas’, ‘Amapá’, ‘Amazonas’, ‘Bahia’, ‘Ceará’,

‘Distrito Federal’, ‘Espı́rito Santo’, ‘Goiás’, ‘Maranh~ao’, ‘Mato Grosso’,

‘Mato Grosso do Sul’, ‘Minas Gerais’, ‘Pará’, ‘Paraı́ba’, ‘Paraná’,

‘Pernambuco’, ‘Piauı́’, ‘Rio de Janeiro’, ‘Rio Grande do Norte’,

‘Rio Grande do Sul’, ‘Rondônia’, ‘Roraima’, ‘Santa Catarina’, ‘S~ao Paulo’,

‘Sergipe’, ‘Tocantins’]

siglas = [‘AC’, ‘AL’, ‘AP’, ‘AM’, ‘BA’, ‘CE’, ‘DF’, ‘ES’, ‘GO’, ‘MA’, ‘MT’,

‘MS’, ‘MG’, ‘PA’, ‘PB’, ‘PR’, ‘PE’, ‘PI’, ‘RJ’, ‘RN’, ‘RS’, ‘RO’, ‘RR’,

‘SC’, ‘SP’, ‘SE’, ‘TO’]

nomes_gov = [‘Gladson’, ‘Renan’, ‘Waldez’, ‘Wilson’, ‘Rui’, ‘Camilo’, ‘Ibaneis’,

‘Renato’, ‘Ronaldo’, ‘Flávio’, ‘Mauro’, ‘Reinaldo’, ‘Romeu’, ‘Helder’,

‘Jo~ao’, ‘Ratinho’, ‘Paulo’, ‘Wellington’, ‘Wilson’, ‘Fátima’, ‘Eduardo’,

‘Marcos’, ‘Antonio’, ‘Carlos’, ‘Jo~ao’, ‘Belivaldo’, ‘Mauro’]

sobrenomes_gov = [‘Cameli’, ‘Filho’, ‘Góes’, ‘Lima’, ‘Costa’, ‘Santana’, ‘Rocha’,

‘Casagrande’, ‘Caiado’, ‘Dino’, ‘Mendes’, ‘Azambuja’, ‘Zema’, ‘Barbalho’,

‘Azevêdo’, ‘Júnior’, ‘Câmara’, ‘Dias’, ‘Witzel’, ‘Bezerra’, ‘Leite’, ‘Rocha’,

‘Denarium’, ‘Moisés’, ‘Doria’, ‘Chagas’, ‘Carlesse’]

for i in range(0, len(estados)):

tweets=[]

dfEstados = filtrando_estado(estados[i], siglas[i], nomes_gov[i],

sobrenomes_gov[i])

dfEstados = dfEstados.drop_duplicates(subset=[‘Tweet’], keep=‘last’)

dfEstados.to_excel(

r‘C:\Users\user\Downloads\Filtragem de Tweets (BR)\tweets_filtrados.xlsx’,

encoding=‘utf-8’, index=False
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)

df = pd.read_excel(

r‘C:\Users\user\Downloads\Filtragem de Tweets (BR)\tweets_filtrados.xlsx’,

encoding=‘utf-8’, index=False

)

tweets=[]

dfNovo = filtrando_acoes()

dfNovo = dfNovo.drop_duplicates(subset=[‘Tweet’], keep=‘last’)

dfNovo.to_excel(

r‘C:\Users\user\Downloads\Filtragem de Tweets (BR)\tweets_filtrados.xlsx’,

encoding=‘utf-8’, index=False

)
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Apêndice E

Código para plotar os gráficos do

número de casos acumulado

# -*- coding: utf-8 -*-

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_excel(

r‘‘C:\Users\user\Downloads\GraficoCasosBrasil\cases-brazil-states.xlsx’’

)

df[‘date’] = pd.to_datetime(df[‘date’])

def casos_br(df):

df_br = df.query(‘dias_desde_caso_1 >= 0 & state == ‘‘TOTAL’’ &

date <= ‘‘2020-10-31’’’)

df_br = df_br.sort_values([‘dias_desde_caso_1’])

df_br = df_br.reset_index(drop=True)

dia_max = df_br[‘dias_desde_caso_1’].max()

dias = df_br[‘dias_desde_caso_1’].tolist()

casos = df_br[‘totalCases’].tolist()

dobra_1 = []

dobra_2 = []
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dobra_3 = []

dobra_5 = []

dobra_10 = []

for i in range(0, dia_max+1):

dobra_1.append(2**i)

dobra_2.append(2**(i/2))

dobra_3.append(2**(i/3))

dobra_5.append(2**(i/5))

dobra_10.append(2**(i/10))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(15, 10))

plt.plot(dias, dobra_1, color=‘#C6C3C6’, lw=3, linestyle=‘--’)

plt.text(5, 5*(10**6), ‘x=1’, family=‘Arial’, size=28)

plt.plot(dias, dobra_2, color=‘#C6C3C6’, lw=3, linestyle=‘--’)

plt.text(28, 5*(10**6), ‘x=2’, family=‘Arial’, size=28)

plt.plot(dias, dobra_3, color=‘#C6C3C6’, lw=3, linestyle=‘--’)

plt.text(50, 5*(10**6), ‘x=3’, family=‘Arial’, size=28)

plt.plot(dias, dobra_5, color=‘#C6C3C6’, lw=3, linestyle=‘--’)

plt.text(95, 5*(10**6), ‘x=5’, family=‘Arial’, size=28)

plt.plot(dias, dobra_10, color=‘#C6C3C6’, lw=3, linestyle=‘--’)

plt.text(200, 5*(10**6), ‘x=10’, family=‘Arial’, size=28)

plt.plot(dias, casos, color=‘#118AB2’, lw=3)

ax.set_yscale(‘log’)

ax.set_ylim([1, 10**7])

ax.set_ylabel(‘Número de casos acumulados’, fontsize=40, fontname=‘Arial’)

ax.set_xlabel(‘Número de dias desde o 1º caso’, fontsize=40, fontname=‘Arial’)

for label in (ax.get_xticklabels() + ax.get_yticklabels()):

label.set_fontsize(34)

label.set_fontname(‘Arial’)

plt.savefig(‘casos_br.pdf’)

def casos_regioes(df, lista, regiao):
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serie_estados = df.state.isin(lista)

df_reg = df[serie_estados]

df_reg = df_reg.query(‘dias_desde_caso_1 >= 0 & date <= ‘‘2020-10-31’’’)

df_reg = df_reg.sort_values([‘state’, ‘dias_desde_caso_1’])

df_reg = df_reg.reset_index(drop=True)

dia_max = df_reg[‘dias_desde_caso_1’].max()

dobra_1 = []

dobra_2 = []

dobra_3 = []

dobra_5 = []

dobra_10 = []

dobra_dias = []

for i in range(0, dia_max + 1):

dobra_1.append(2 ** i)

dobra_2.append(2 ** (i / 2))

dobra_3.append(2 ** (i / 3))

dobra_5.append(2 ** (i / 5))

dobra_10.append(2 ** (i / 10))

dobra_dias.append(i)

cores = [‘#CE69BC’, ‘#F34435’, ‘#F28336’, ‘#F1C237’, ‘#0DB39E’, ‘#24DBC6’,

‘#3594F3’, ‘#4A4FE3’, ‘#9942EB’]

estilos = [‘p’, ‘.’, ‘o’, ‘x’, ‘*’, ‘v’, ‘+’, ‘s’, ‘D’]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(15, 10))

plt.plot(dobra_dias, dobra_1, color=‘#C6C3C6’, lw=3, linestyle=‘--’)

plt.text(5, 5*(10**6), ‘x=1’, family=‘Arial’, size=28)

plt.plot(dobra_dias, dobra_2, color=‘#C6C3C6’, lw=3, linestyle=‘--’)

plt.text(28, 5*(10**6), ‘x=2’, family=‘Arial’, size=28)

plt.plot(dobra_dias, dobra_3, color=‘#C6C3C6’, lw=3, linestyle=‘--’)

plt.text(50, 5*(10**6), ‘x=3’, family=‘Arial’, size=28)
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plt.plot(dobra_dias, dobra_5, color=‘#C6C3C6’, lw=3, linestyle=‘--’)

plt.text(95, 5*(10**6), ‘x=5’, family=‘Arial’, size=28)

plt.plot(dobra_dias, dobra_10, color=‘#C6C3C6’, lw=3, linestyle=‘--’)

plt.text(200, 5*(10**6), ‘x=10’, family=‘Arial’, size=28)

for j in range(0, len(lista)):

dias = []

casos = []

for k in range(0, len(df_reg)):

if df_reg.loc[k, ‘state’] == lista[j]:

dias.append(df_reg.loc[k, ‘dias_desde_caso_1’])

casos.append(df_reg.loc[k, ‘totalCases’])

else:

pass

plt.plot(dias, casos, color=cores[j], lw=0, label=lista[j],

marker=estilos[j], markersize=7)

ax.set_yscale(‘log’)

ax.set_ylim([1, 10 ** 7])

ax.set_ylabel(‘Número de casos acumulados’, fontsize=40, fontname=‘Arial’)

ax.set_xlabel(‘Número de dias desde o 1º caso’, fontsize=40, fontname=‘Arial’)

for label in (ax.get_xticklabels() + ax.get_yticklabels()):

label.set_fontsize(34)

label.set_fontname(‘Arial’)

ax.legend(markerscale=2, prop={‘size’: 28, ‘family’: ‘Arial’})

plt.savefig(‘casos_’ + regiao + ‘.pdf’)

casos_br(df)

lista_sul = [‘PR’, ‘RS’, ‘SC’]

casos_regioes(df, lista_sul, ‘sul’)

lista_sudeste = [‘ES’, ‘MG’, ‘RJ’, ‘SP’]

casos_regioes(df, lista_sudeste, ‘sudeste’)

lista_co = [‘DF’, ‘GO’, ‘MS’, ‘MT’]

casos_regioes(df, lista_co, ‘co’)
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lista_nordeste = [‘AL’, ‘BA’, ‘CE’, ‘MA’, ‘PB’, ‘PE’, ‘PI’, ‘RN’, ‘SE’]

casos_regioes(df, lista_nordeste, ‘nordeste’)

lista_norte = [‘AC’, ‘AM’, ‘AP’, ‘PA’, ‘RO’, ‘RR’, ‘TO’]

casos_regioes(df, lista_norte, ‘norte’)
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Apêndice F

Código para encontrar os melhores

algoritmos de regressão

# -*- coding: utf-8 -*-

import pandas as pd

import datetime

from datetime import timedelta

import seaborn as sns

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

import numpy as np

from numpy import arange

import matplotlib.pyplot as plt

from pycaret.regression import *

dfTweet = pd.read_excel(

r‘C:\Users\user\Downloads\AnaliseRegressao\tweets_filtrados.xlsx’,

sheet_name=0

)

dfR0 = pd.read_excel(

r‘C:\Users\user\Downloads\Bases de Dados\cases-brazil-states.xlsx’

)
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dfTweet[‘Data Aç~ao’] = pd.to_datetime(dfTweet[‘Data Aç~ao’])

dfTweet[‘Data Aç~ao’] = dfTweet[‘Data Aç~ao’].dt.tz_localize(None)

dfTweet[‘Data Aç~ao’] = dfTweet[‘Data Aç~ao’].dt.date

dfTweet[‘Aç~ao Governamental’] = dfTweet[‘Aç~ao Governamental’].astype(str)

dfR0[‘date’] = pd.to_datetime(dfR0[‘date’]).dt.date

df = pd.DataFrame(columns=[‘Data Aç~ao’, ‘Taxa_R0’])

dfTweet = dfTweet.sort_values([‘Data Aç~ao’])

dfTweet = dfTweet.reset_index(drop=True)

maxdata = max(dfTweet[‘Data Aç~ao’])

mindata = min(dfTweet[‘Data Aç~ao’])

while mindata != maxdata:

if mindata in dfTweet[‘Data Aç~ao’].values:

mindata = mindata + timedelta(days=1)

elif mindata not in dfTweet[‘Data Aç~ao’].values:

conv = mindata.strftime(‘%F’)

dfTweet = dfTweet.append(pd.DataFrame({‘Data Aç~ao’: [conv],

‘Aç~ao Governamental’: ‘Sem Aç~ao’}), ignore_index=True)

mindata = mindata + timedelta(days=1)

else:

pass

dfTweet[‘Data Aç~ao’] = pd.to_datetime(dfTweet[‘Data Aç~ao’])

dfTweet[‘Data Aç~ao’] = dfTweet[‘Data Aç~ao’].dt.tz_localize(None)

dfTweet[‘Data Aç~ao’] = dfTweet[‘Data Aç~ao’].dt.date

dfTweet[‘Aç~ao Governamental’] = dfTweet[‘Aç~ao Governamental’].astype(str)

df[‘Data Aç~ao’] = dfTweet[‘Data Aç~ao’].unique()

df = df.sort_values([‘Data Aç~ao’])

df = df.reset_index(drop=True)
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dfR0 = dfR0.query(‘taxa_r0 >= 0 & state == ‘‘TOTAL’’’)

dfR0 = dfR0.reset_index(drop=True)

#adiciona os valores da taxa R0 de X dias apos a data da acao,

#sendo X = 0,7,14 ou 21 dias

def adiciona_r0(df, dfR0):

global df1

for i in range(0, len(df)):

for j in range(0, len(dfR0)):

if (df.loc[i, ‘Data Aç~ao’] + timedelta(days=0) == dfR0.loc[j, ‘date’]) and (dfR0.loc[j, ‘state’] == ‘‘TOTAL’’):

df.loc[i, ‘Taxa_R0’] = dfR0.loc[j, ‘taxa_r0’]

else:

pass

df1 = df.query(‘`Taxa_R0`>= 0’)

df1 = df1.reset_index(drop=True)

df1[‘Taxa_R0’] = df1[‘Taxa_R0’].astype(float)

return df1

def adiciona_colunas(df1, dfTweet):

global lista_acoes

dfTweet[‘Aç~ao Governamental’] = dfTweet[‘Aç~ao Governamental’].str.replace(

‘‘ ’’, ‘‘_’’

)

lista_acoes = dfTweet[‘Aç~ao Governamental’].unique().tolist()

lista_acoes.sort()

df1 = pd.concat([df1, pd.DataFrame(columns=lista_acoes)], sort=False)

return df1

def preenche_acoes(df1, dfTweet):
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for i in range(0, len(df1)):

for j in range(0, len(dfTweet)):

if df1.loc[i, ‘Data Aç~ao’] == dfTweet.loc[j, ‘Data Aç~ao’]:

df1.loc[i, dfTweet.loc[j, ‘Aç~ao Governamental’]] = 1

else:

pass

for i in range(0, len(df1)):

for x in range(0, len(lista_acoes)):

if df1.loc[i, lista_acoes[x]] != 1:

df1.loc[i, lista_acoes[x]] = 0

else:

pass

z = 0

listz = []

while df1.loc[z, ‘Sem_Aç~ao’] == 1:

listz.append(z)

z = z+1

df1.drop(df1.index[listz], inplace=True)

df1 = df1.reset_index(drop=True)

return df1

def compare(df1):

df2 = df1.drop(‘Data Aç~ao’, axis=1).drop(‘Sem_Aç~ao’, axis=1)

df3 = df1.drop(

‘Data Aç~ao’, axis=1

).drop(

‘Taxa_R0’, axis=1

).drop(

‘Sem_Aç~ao’, axis=1

)

lista_action = df3.columns.values.tolist()

for col in lista_action:
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df2[col] = df2[col].astype(int)

df2.info()

reg = setup(data=df2, target=‘Taxa_R0’, train_size=0.75,

categorical_features=lista_action, session_id=10, remove_outliers=True,

html=False, silent=True)

get_config(‘X’)

best = compare_models(sort=‘RMSLE’, n_select=5, verbose=True)

best_df = pull()

best_df = best_df.head(n=5).drop(‘Model’, axis=1).drop(‘TT (Sec)’, axis=1)

labels = best_df[1:len(best_df)].columns.tolist()

best_df = best_df.T

best_list = best_df.values.tolist()

labels_modelos = best_df.columns.tolist()

labels_mod = []

for i in range(0, len(labels_modelos)):

if labels_modelos[i] == "lasso":

labels_mod.append("Lasso")

elif labels_modelos[i] == "en":

labels_mod.append("Rede\nElástica")

elif labels_modelos[i] =="llar":

labels_mod.append("Lasso\nLARS")

elif labels_modelos[i] =="br":

labels_mod.append("Ridge\nBay.")

elif labels_modelos[i] =="lightgbm":

labels_mod.append("LightGBM")

elif labels_modelos[i] =="ada":

labels_mod.append("AdaBoost")

elif labels_modelos[i] =="ridge":

labels_mod.append("Ridge")

else:

pass
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X = np.arange(len(best_list[0]))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(15, 10))

ax.bar(X + 0.00, best_list[0], color=‘#EF476F’, width=0.15, label=labels[0])

ax.bar(X + 0.15, best_list[1], color=‘#FFD166’, width=0.15, label=labels[1])

ax.bar(X + 0.30, best_list[2], color=‘#0DB39E’, width=0.15, label=labels[2])

ax.bar(X + 0.45, best_list[4], color=‘#118AB2’, width=0.15, label=labels[4])

ax.bar(X + 0.60, best_list[5], color=‘#073B4C’, width=0.15, label=labels[5])

ax.set_ylim([0, 0.7])

ax.set_ylabel(‘Valor do erro’, fontsize=40, fontname=‘Arial’)

ax.set_xlabel(‘Algoritmos de regress~ao’, fontsize=40, fontname=‘Arial’)

ax.set_xticks(X + 0.60 / 2)

ax.set_xticklabels(labels_mod)

for label in (ax.get_xticklabels() + ax.get_yticklabels()):

label.set_fontsize(30)

label.set_fontname(‘Arial’)

ax.legend(ncol=3, loc=‘lower right’, prop={‘size’: 28, ‘family’: ‘Arial’})

plt.savefig(‘metricas_atual.pdf’)

plt.close()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(15, 10))

ax.bar(X, best_list[3], color=‘#54478C’, width=0.15, label=labels[3])

ax.set_ylim([-0.9, 0])

ax.set_ylabel(‘Valor do R2’, fontsize=40, fontname=‘Arial’)

ax.set_xlabel(‘Algoritmos de regress~ao’, fontsize=40, fontname=‘Arial’)

ax.set_xticks(X)

ax.set_xticklabels(labels_mod)

for label in (ax.get_xticklabels() + ax.get_yticklabels()):

label.set_fontsize(30)

label.set_fontweight(‘Arial’)

ax.legend(prop={‘size’: 28, ‘family’: ‘Arial’})

plt.savefig(‘r2_atual.pdf’)
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plt.close()

#a posicao X da lista labels_modelos corresponde a um dos melhores modelos

#de regress~ao, onde X varia de 0 a 4 e está ordenado com base no melhor

#valor da RMSLE

modelo = create_model(labels_modelos[0])

plot_model(modelo, scale=5, save=True)

return 0

adiciona_r0(df, dfR0)

adiciona_colunas(df1, dfTweet)

preenche_acoes(df1, dfTweet)

compare(df1)

df1.to_excel(r‘C:\Users\user\Downloads\AnaliseRegressao\regressao_atual.xlsx’,

encoding=‘utf-8’, index=False)
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Apêndice G

Algoritmos de Regressão analisados

pela biblioteca PyCaret

• Regressão Linear;

• Regressão Lasso;

• Regressão Ridge;

• Rede Elástica;

• Regressão de Ângulo Mı́nimo;

• Lasso LARS;

• Perseguição de Correspondência Ortogonal;

• Ridge Bayesiano;

• Determinação Automática de Relevância;

• Regressor Passivo Agressivo;

• Consenso de Amostra Aleatória;

• Regressor TheilSen;

• Regressor Huber;

• Kernel Ridge;
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• Máquina de Vetores de Suporte;

• Regressor K Vizinhos;

• Árvore de Decisão;

• Floresta Aleatória;

• Regressor de Árvores Extras;

• Regressor de Impulsionamento Adaptativo;

• Regressor de Impulsionamento de Gradiente;

• Perceptron multińıvel;

• Impulsionamento de Gradiente Extremo;

• Máquina de Impulsionamento de Gradiente Leve;

• Regressor CatBoost.
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