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O objetivo principal desta nota é apresentar as tendências de distanciamento
social para os estados da Região Nordeste e, em particular, para o estado da
Bahia e seus municípios. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 25/04 o
Nordeste concentrava 16.293 casos acumulados de COVID-19, o que
correspondia a 27,8% do total de registros do país [1]. A maior proporção de
casos acumulados dessa doença também naquela data era a Região Sudeste
(51,1%) [1], ou seja, as regiões brasileiras mais populosas lideram o número de
casos de COVID-19 até o momento.

O Decreto governamental Nº 19.529 de 16 de março de 2020 instituiu para o
Estado da Bahia as primeiras medidas de distanciamento [2], dez dias após
esse estado confirmar o primeiro caso de COVID-19, em 06/04/2020. Até o dia
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26/04 foram contabilizados na Bahia 2.081 casos e 70 óbitos por essa doença,
sendo a taxa de letalidade igual a 3,4%, um valor inferior à média nacional que
no mesmo período era de 6,9% e a média da própria Região Nordeste, que era
de 6,1% [1].

Na última semana, algumas unidades da federação anunciaram medidas de
flexibilização de seus decretos, com previsão de abertura parcial de setores
específicos da economia [3]. Contudo, é fundamental que os entes federados
tenham conhecimento do nível de distanciamento social praticado até o
presente momento em seus territórios para que, em um cenário mais flexível de
controle da mobilidade da população, o sistema de saúde não seja
surpreendido por um volume de demanda além do esperado.

As fontes de informação de distanciamento social utilizadas nesta nota são
duas: dados de mobilidade da Google para o Brasil e unidades da federação
[4], e dados da startup In Loco para municípios [5]. A Google tem divulgado
relatórios sobre locais visitados e capturados por dispositivos móveis para o
Brasil e outros 130 países do mundo, que permite obter informações diárias de
mobilidade categorizadas em seis grupos de locais visitados: compras e
recreação (shoppings centers, restaurantes, livrarias); supermercados e
farmácias; áreas de lazer (parques, praias, jardins e praças públicas); estações
de trânsito (pontos de embarque e desembarque de passageiros); locais de
trabalho; e residências dos usuários. As análises incluídas nesta nota
utilizaram percentuais de variação de cada dia entre 15 de fevereiro e 17 de
abril com relação à linha de base (3 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020), um
período em que não havia no Brasil casos confirmados pela doença e nem
decreto de distanciamento social restringindo a circulação das pessoas.

No caso das informações municipais para o estado da Bahia foram utilizadas
informações da In Loco, uma startup de tecnologia que tem acompanhado a
movimentação de cerca de 60 milhões de brasileiros por meio de localização
de celulares. Segundo informações dessa empresa, os dados são provenientes
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de aplicativos parceiros instalados voluntariamente

pelos

usuários, que

podem ou não permitir o envio de suas informações. Como ferramenta
tecnológica de enfrentamento da COVID-19, a In Loco criou um índice de
distanciamento social em que, quanto maior o seu valor, maior o nível de
adesão da população a essa medida8 [6]. Os dados são diários e nesta nota
eles abrangem o período de 01 de março a 14 de abril.

Os resultados estão organizados em duas seções. A primeira apresenta um
comparativo da mobilidade para o Brasil e as unidades da federação da Região
Nordeste usando os dados da Google, bem como uma análise onde esses
dados são agregados para avaliar a circulação total na Bahia em três períodos
distintos. A segunda parte apresenta uma análise particularizada para os
municípios do estado da Bahia, destacando as variações regionais do indicador
de distanciamento social produzido pela In Loco.

Mobilidade no Brasil e estados da Região Nordeste com base nos dados
da Google

A Figura 1 ilustra o percentual de variação diária na mobilidade no Brasil de 15
de fevereiro a 17 de abril, com relação ao período de linha de base, para as
categorias de atividades disponibilizadas pela Google9.
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Os autores desta nota agradecem à In Loco pela disponibilização dos dados municipais utilizados.
Maiores informações sobre a empresa podem ser obtidas em <https://www.inloco.com.br/pt/>.
9
A fim de se retirar possíveis efeitos dos dias da semana sobre a variação de movimentação por
atividade, os dados apresentados nesta figura foram sujeitos a técnicas estatísticas que evidenciam a
tendência. A esse respeito, ver:
<https://www.statsmodels.org/devel/generated/statsmodels.tsa.seasonal.STL.html>
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Figura 1

Fonte dos dados básicos: COVID-19 Community Mobility Reports, Google [4].

Considerando a média brasileira, verifica-se tendência de quebra de
distanciamento social ao final da série, sobretudo a partir de 1º de abril. A
variação percentual em relação à linha de base para os registros de localização
em residências apresentou tendência decrescente sobretudo a partir daquela
data, tendo alcançado menor valor em 17 de abril (14,7%). Chama a atenção a
forte tendência ascendente de mobilidade para a categoria “Trabalho”, isto é,
houve mais pessoas circulando em ambientes laborais. Em 17/04 observou-se
para essa categoria a menor variação percentual em relação à linha de base
desde o dia 19 de março, quando foi decretado o distanciamento social no
país: -23,8%. Essa mesma tendência de aumento na circulação de pessoas
ocorreu para as categorias “Supermercados e Farmácias” (-13,9%), “Locais de
trânsito” (-48,6%) e “Compras” (-53,7%). A categoria “Parques” apresentou
uma tendência de crescimento mais tímida em relação às demais.

A Figura 2 detalha para o estado da Bahia a tendência seguida pela mobilidade
capturada pela Google em suas seis dimensões. A linha vertical tracejada
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corresponde à data do primeiro decreto de medidas de distanciamento social
aplicado pelo governo daquele estado, em 16 de março.
Figura 2

Fonte dos dados básicos: COVID-19 Community Mobility Reports, Google [4].

Verifica-se similaridades entre a tendência seguida pelo Brasil e pela Bahia em
praticamente todas as categorias. Como na média brasileira, a população
baiana aderiu ao distanciamento social de maneira expressiva imediatamente
após o decreto estadual que restringia a circulação de pessoas. Porém, essa
característica não se sustentou com o passar do tempo, sobretudo no que se
refere à mobilidade captada em supermercados e farmácias e locais de
trabalho, para as quais a tendência a partir de 13 de abril foi de aumento
considerável na circulação de pessoas.

A Figura 3 compara a Bahia com as demais unidades da federação da Região
Nordeste, considerando apenas a mobilidade em locais de residência. Para
essa categoria, o desejável é que o percentual de variação seja elevado e
descreva no tempo uma tendência de estabilidade. Porém, observa-se pela
Figura 3 que as curvas apresentam basicamente uma mesma tendência:
crescimento do percentual de variação em relação à linha de base nas datas
de decretos estaduais de distanciamento social, seguido de arrefecimento
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dessa tendência nas semanas subsequentes. Cumpre destacar a queda
expressiva observada na média brasileira ao final do período considerado, bem
mais significativa que a queda observada para os estados do Nordeste. Este
pode ser um efeito das primeiras medidas de flexibilização do distanciamento
social, propostas por unidades da federação de outras regiões brasileiras [3].
Figura 3

Fonte dos dados básicos: COVID-19 Community Mobility Reports, Google [4].

Destaca-se na Figura 3 a tendência do estado do Maranhão, que entre os nove
estados da Região Nordeste foi aquele que apresentou os menores níveis de
mobilidade em áreas domiciliares. Também se destacou a tendência do estado
do Piauí, que se manteve nos maiores patamares de registros de permanência
em residências, sobretudo a partir do dia 23 de março. O estado da Bahia
esteve em posição intermediária entre as unidades da federação analisadas, e
com valores abaixo da média nacional, especialmente, após a segunda
quinzena de março. Como discutido, no último ponto no tempo da série
analisada (17/04), a Bahia alcançou percentual de variação de 15,6%, acima
da média nacional que, em apenas uma semana, passou de 18,1% para
14,7%.
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A Figura 4 mostra a tendência da mobilidade considerando locais de trabalho,
comparando a Bahia com os demais estados do Nordeste. Este estado esteve
entre aqueles com os maiores níveis de mobilidade registrada pela Google,
sobretudo entre 23 de março e 13 de abril. O Maranhão foi aquele em que a
tendência de circulação foi maior para esse quesito, atingindo variação
percentual de -19,8% em 17 de abril, um valor quase 2 vezes menor do que o
percentual de variação alcançado pelo estado do Ceará para aquela mesma
data (-36,7%).

Figura 4

Fonte dos dados básicos: COVID-19 Community Mobility Reports, Google [4].

Para reunir as tendências de mobilidade das seis categorias de localidade
consideradas pela Google em um único índice, foi construído um indicador de
circulação. Quanto maior o seu valor, menor o nível de distanciamento social
em relação ao período de linha de base, quando não havia restrições de
mobilidade instituídas por meio de decretos.

A Figura 5 auxilia a visualização da estrutura de mobilidade da população
circulante no estado da Bahia em três períodos distintos: 01/03 a 15/03 (azul),
16/03 a 30/03 (vermelho), 31/03 a 17/04 (verde) e a linha de base (roxo). Este
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tipo de visualização, denominada gráfico de radar, ilustra as variações para
cada categoria de localidade considerada, formando uma figura (polígono) cuja
forma muda em função do padrão de circulação nos períodos considerados
para cada grupo de atividade definida pela Google.

Iniciando as análises para o período anterior ao decreto de distanciamento
social do Governo da Bahia, o valor do indicador foi igual a 0,92 e isso equivale
a dizer que em relação à linha de base a circulação de pessoas na Bahia foi
8% menor no período considerado. Observa-se também que a área do
polígono foi praticamente homogênea, indicando certo equilíbrio na distribuição
de circulação de pessoas entre as categorias de atividade analisadas.

Figura 5: Gráfico de radar do indicador de circulação para o estado da
Bahia, 01/03 a 17/04

Fonte dos dados básicos: COVID-19 Community Mobility Reports, Google [4].

Porém, considerando os primeiros quinze dias após o decreto de 16/03, fica
evidente na figura a adesão ao distanciamento social (redução da área do
polígono), com dominância do item “Residência” sobre os demais. Nesse caso,
8

o valor do indicador (0,36) indicou uma maior redução de circulação de
pessoas em relação à linha de base adotada pela Google (-64%).

No período de 31/03 a 17/04, a área do polígono continuou se estreitando e
apontando para a dominância de circulação em áreas residenciais, porém, com
força menor ao que foi observado na transição anterior. Nesse último período
analisado para o gráfico de radar, o valor do índice (0,30) apontou uma
circulação 70% menor em relação à linha de base.
A Figura 6 apresenta a evolução desse indicador para o estado da Bahia e o
Brasil. De um modo geral, verificou-se um padrão similar na trajetória seguida
pelas duas curvas, porém, observa-se que na primeira semana após a medida
de distanciamento social na Bahia (e também no Brasil que instituiu decreto
nacional em 19 de março) o nível de circulação de pessoas nesse estado foi
idêntico ao nível de circulação no país.
Figura 6

Fonte dos dados básicos: COVID-19 Community Mobility Reports, Google [4].

Todavia, com o passar das semanas, mais precisamente, por volta de 23 de
março, a circulação de pessoas no estado baiano se manteve em patamares
menores em relação à média brasileira até o fim do período. No dia 17 de abril,
a circulação de pessoas no país foi 61% menor em relação à linha de base,
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enquanto na Bahia a mobilidade de pessoas considerando todas as categorias
de circulação da Google foi 66% menor.
distanciamento social nos municípios da Bahia

A Figura 7 mostra a evolução do indicador de distanciamento social criado pela
In Loco (denominado isolamento social) para as nove capitais do Nordeste.
Esta métrica varia de 0 a 1, e quanto maior o seu valor, menor a circulação de
pessoas (portanto, mais desejável).

Figura 7

Fonte dos dados básicos: In Loco [5].

Conforme é possível verificar, as curvas apresentam mesma estrutura, com o
ápice do distanciamento social alcançado por todas as capitais do Nordeste por
volta de 23 de março, arrefecendo em seguida para patamares menores e mais
ou menos constantes, a depender do município. Salvador apresentou os
maiores valores no índice na semana iniciada em 25 de março e os menores
na semana iniciada em 05 de abril. Chama a atenção entre as capitais da
Região Nordeste o delineamento de dois grupos com tendências distintas após
o máximo de distanciamento social alcançado: Teresina, Fortaleza e Recife
apresentando os maiores patamares de distanciamento social, e Salvador,
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João Pessoa, Natal, São Luiz, Aracaju e Maceió em patamares abaixo daquele
observado para o primeiro grupo. Chama a atenção a tendência seguida por
São Luiz que aproximadamente entre 30 de março e 6 de abril apresentou os
menores patamares entre as capitais do Nordeste, mas com tendência de
recuperação nas semanas subsequentes.

Considerando especificamente um grupo de oito municípios da Bahia, de
acordo com seu porte populacional e relevância econômica dentro da região, a
Figura 8 também mostra padrões distintos entre eles. Chama a atenção o alto
nível de distanciamento social registrado para o município de Juazeiro ao longo
de praticamente todo o período que compreende o antes e o depois de
vigência do decreto de distanciamento social no estado. O maior valor
apresentado por Juazeiro foi em 12 de abril, o que em termos percentuais
corresponde a 74,6%. O município de Barreiras apresentou um dos menores
níveis de distanciamento social entre os municípios analisados, chegando a
alcançar 21,3% em 17 de março, considerando o período após o decreto de 16
de março.

A capital Salvador apresentou-se em posição intermediária,

sobretudo após 23 de março, e municípios como Feira de Santana e Vitória da
Conquista se situaram em um dos menores patamares de distanciamento
social.

Figura 8
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Fonte dos dados básicos: In Loco [5].

A Figura 9 apresenta os 13 municípios da Região Metropolitana de Salvador,
ordenados em função de seus percentuais de distanciamento social
alcançados ao longo de 45 dias. Municípios com maior nível de distanciamento
social recebem posições mais acima no ranqueamento, considerando o valor
médio para três períodos de 15 dias: de 01/03 a 15/03, um período anterior ao
decreto estadual Nº 19.529 de distanciamento social; de 16/03 a 30/03, os
primeiros quinze dias após a entrada em vigor deste decreto; e de 31/03 a
14/04, que se refere às datas disponíveis mais recentes. O valor médio
utilizado para o ranqueamento dos municípios em cada período é apresentado
no Gráfico 9.

Figura 9

Fonte dos dados básicos: In Loco [5].
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De 01/03 a 15/03, observa-se que a capital Salvador apresentou o menor
percentual de pessoas que ficaram em casa (25,43%), o que é natural nesse
caso por se tratar de um município cujo dinamismo socioeconômico e cultural
implica também maior circulação de pessoas. Nos primeiros quinze dias após o
decreto de 16 de março, Salvador praticamente dobrou o percentual de
pessoas que permaneceram em casa (49,02%). Porém, no período
subsequente houve um aumento discreto nessa estatística (51,74%), e a
capital baiana se manteve na penúltima colocação em relação aos demais
municípios analisados e para aquele período.

O município de Vera Cruz passou de um percentual de 34,15% no período
inicial, para o maior valor médio observado para os municípios da região
metropolitana para o período de 31/03 a 14/04 (56,75%). O município de Lauro
de Freitas também conseguiu um aumento expressivo nesse mesmo período,
passando da sétima (31,87%) para a quarta posição (55,59%).

Considerando apenas os dois últimos períodos, ou seja, o cenário
pós-distanciamento social, verifica-se que todos os municípios apresentaram
em alguma medida aumento no percentual de pessoas que permaneceram em
suas residências. Porém, no que se refere ao ranqueamento dos municípios da
Região Metropolitana de Salvador, observa-se que sete deles não ganharam e
nem perderam posição (Itaparica, Lauro de Freitas, Dias D’Ávila, Camaçari,
Candeias, Salvador e Pojuca), três ganharam (Vera Cruz, Simões Filho e Mata
de São João) e três passaram a ocupar posições inferiores em relação ao
período de 16/03 e 30/03 (São Francisco do Conde, Madre de Deus, São
Sebastião do Passé).
A Figura 10 mostra um panorama regional mais completo do estado da Bahia
quanto ao indicador de distanciamento social da In Loco. Considerando todo o
período disponível, a média de distanciamento social na Bahia foi de 44,4%. As
regiões mais claras nos mapas indicam maior adesão ao distanciamento social,
e nessa perspectiva, se destacou a microrregião de Juazeiro, com pelo menos
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quatro municípios com percentual elevado de pessoas que permaneceram em
suas casas, tais como Juazeiro (52,4%), Remanso (59,4%), Curaçá (66,5%),
Casa Nova (66,7%) e Sento Sé (78,5%).

Figura 10

Fonte dos dados básicos: In Loco [5].

A Figura 11 apresenta um panorama municipal segmentado por períodos e
considerando a métrica de distanciamento social desenvolvida pela In Loco [5].
De 01/03 a 15/03 a média de distanciamento social no estado foi de 31,1%, de
16/03 a 30/03 foi de 49,9% e de 31/03 a 14/04 foi de 52%. Ou seja, verifica-se
de um modo geral uma tendência de aumento do distanciamento social na
Bahia com o passar do tempo. Em nível municipal é importante observar que
14

essa tendência parece não ter se concentrado na região metropolitana de
Salvador, mas em outras partes do estado mais distantes da capital. Com
relação ao alto índice de distanciamento social de municípios da microrregião
de Juazeiro, observa-se que antes do decreto de 16/03 o percentual de
pessoas que não saíram de suas casas já era elevado naquela região,
segundo o indicador da In Loco. Isso sugere a importância de análises
segmentadas para pontos específicos no tempo para melhor interpretação das
tendências de distanciamento social em escalas menores, como as municipais.

Figura 11

Fonte dos dados básicos: In Loco [5].

Considerações gerais:
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Analisar as tendências de circulação das pessoas em um cenário em que a
mobilidade esteve normatizada por decretos é fundamental para planejar as
medidas de distanciamento social para os próximos meses. Vários estados
estão anunciando medidas de abertura de

alguns de seus serviços

considerados não essenciais e, para isso, dispor de informações como as
utilizadas nesta nota podem ser instrumentos importantes para a gestão do
risco implícito à quebra de distanciamento social no decurso da pandemia por
COVID-19.
Esta nota utilizou informações de diferentes fontes para os níveis estadual e
municipal. É importante ressaltar a importância de se dispor, também, de
acesso a dados intramunicipais. Em uma escala micro, as ações a serem
tomadas quanto à flexibilização das medidas de distanciamento social podem
ser mais eficientes do que considerar uma unidade de análise agregada e
heterogênea. Por fim, a disponibilização de dados atualizados com o menor
lapso temporal possível representa aspecto relevante para a produção de
informações que sirvam de baliza aos gestores nas tomadas de decisão
relativas à contenção do avanço do vírus.
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