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MINAS CONSCIENTE

MACRO VALE DO AÇO

Onda atual: Verde

População: 839.344

% da população mineira: 4,0%

Quantidade de municípios na macro: 35

% dos municípios mineiros: 4,1%

Municípios que fizeram adesão ao Plano 

Minas Consciente: 1 (Jaguaruçu)



INCIDÊNCIA x OCUPAÇÃO

A macro VALE DO AÇO está no PONTO DE MAIOR RISCO da matriz do Minas Consciente, uma 

vez que possui taxa de ocupação acima de 90% e a incidência subiu de 59,9 para 176,3 

(194%) casos confirmados por milhão de habitantes em apenas uma semana.









VALE DO AÇO

MINAS GERAIS

Mudança de 
comportamento

Tendência de subida

25/04

09/04



EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

Pré isolamento Pós isolamento
Emissão atual de notas é 

superior ao padrão anterior ao 

isolamento, indicando 

movimentação econômica 

normal

COMPARATIVO DE MACRO 

COM INCIDÊNCIA MAIS BAIXA:

CENTRO



ISOLAMENTO

MINAS GERAIS

IPATINGA

CORONEL FABRICIANO

CARATINGA

09/05 à 16/05: 51,67%

16/05 à 23/05: 51,90%

09/05 à 16/05: 45,41%

16/05 à 23/05: 45,78%

09/05 à 16/05: 49,68%

16/05 à 23/05: 49,78%

09/05 à 16/05: 50,88% 

16/05 à 23/05: 50,72

Tendência de queda

Tendência de queda

Tendência de queda

Tendência de queda

Isolamento da região está ABAIXO DA MÉDIA de Minas Gerais.

Cidades com incidência mais favorável possuem isolamento médio ENTRE 60% E 70%.



Para acompanhamento da evolução 
da pandemia em Minas Gerais, são 

realizadas estimativas periódicas 
considerando o padrão brasileiro. 
Até o momento foram realizadas 

nove estimativas: a) 16 de março de 
2020; b) 30 de março de 2020; c) 06 
de abril; d) 13 de abril de 2020; e) 
21 de abril; f) 28 de abril; g) 04 de 

maio; h) 11 de maio; i) 18 de maio e 
j) 27 de maio de 2020.  Ao observar 

o comportamento das curvas, 
percebe-se que o deslocamento a 
direita está se tornando cada vez 

mais sutil, as quatro últimas 
projeções realizadas praticamente 

se sobrepõem, ou seja, não é 
observado redução da velocidade 
da pandemia. O pico atual previsto 

para o estado é de 10/06.

CURVA DE TENDÊNCIA

10/06/2020; 2.861



R0 – NÚMERO MÉDIO DE INFECCÇÕES POR PESSOA INFECTADA

1,99

Outro indicador utilizado para acompanhar o transcorrer de uma epidemia é a o R0 que mede o número médio de infecções geradas
por cada pessoa infectada. Em síntese, o indicador diz como a infecção está se disseminando (aumentando ou reduzindo), desta forma 
permite fazer previsões para fundamentar decisões dos gestores. O R0 é uma medida que reflete o comportamento médio observado
durante a pandemia, e o Rt é uma medida instantânea que diz sobre o número médio de casos secundários que surgiram de um caso 
primário infectado no tempo t. Para estimar o Rt de Minas Gerais utilizou-se a metodologia desenvolvida pela Imperial College London. 
Aplicando a metodologia aos dados de Minas Gerais, Rt equivale à 1,42. No caso da macrorregional do Vale do Aço, 1,99.



PROJEÇÃO DE CURVA POR R0

1,6

1,4

1,2

VALE DO 

AÇO: 1,99

HOJE Minas:

1,42

14 DIAS 30 DIAS

Tempo médio de delay entre 

a ação e o resultado da ação 

dentro de uma pandemia:

CERCA DE 14 DIAS

Possibilidade de mais de 

100.000 CASOS na região 

em 30 dias, em caso de 

inação, com 5.000 

NECESSIDADES DE 

INTERNAÇÃO EM UTI, 

SENDO TODOS ÓBITOS 

POTENCIAIS, EM CASO DE 

DESASSISTÊNCIA



Reunião Gerencial Gabinete

www.mg.gov.br/minasconsciente
SAIBA MAIS EM


