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Introdução

• Em 2011, o governo de Moçambique lançou o projeto. O trabalho começou em 
2012, a maior parte da estrada foi concluída em 2015, mas ligação de Tchumene 
(com a EN4) ainda precisa ser concluído.

• Benefícios econômicos (custos de transporte reduzidos) serão sentidos em todo 
Maputo e na maior parte do sul de Moçambique.
• Da mesma forma, um estudo mostra que em Kampala, um desvio norte (semelhante a 

estrada circular de Maputo) reduziu o custo de vida com trabalhadores altamente 
qualificados com 19 % e com baixa qualificação com 3 % - um efeito de oito vezes os 
custos de construção (Bernard, Bird e Venables, 2016).

• Os benefícios economicos gerais NÃO são o foco deste estudo.

• Nos concentramos nas mudanças nas condições de habitação nas áreas em que a 
estrada cruza, ou seja, um retângulo de cerca de 25 km * 12 km cobrindo a 
periferia norte de Maputo e Matola.
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Área de estudo
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Área de estudo
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Contribuições
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Utilizando um algoritmo treinado em ~ 200.000 imagens de satélite marcadas de 
estruturas e não-estruturas de todo o país, detectamos e classificamos edifícios em 
imagens de satélite de alta resolução do período 2010-2018.

Principais contribuições:

1. Avalie as alterações ao longo do tempo e pela distância da estrada e da cidade 
para:

a) Densidade de construção

b) Telhados de alta qualidade,

c) Casas em construção

2. Avalie a utilidade da detecção e classificação de casas usando redes neurais 
convolucionais (CNN) em imagens de satélite de alta resolução ao longo do 
tempo



Hipóteses

i) A construção da estrada circular de Maputo deve levar a um maior bem-
estar em toda a cidade, e especialmente na área ao redor da estrada, por 
exemplo, através de uma maior proporção de pessoas com empregos 
formais na área após a conclusão da estrada

ii) Custos de vida mais baixos e menos tempo de viagem devem atrair 
agregados familiares, por isso esperamos que a densidade aumente com 
o tempo

iii) O tempo de viagem é mais afetado perto da estrada, portanto esperamos 
que i) e ii) variem de acordo com a distância da estrada
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Métodos: Treinamento da CNN para detecção e classificação de 
estruturas

Dados de treinamento:

• 107,507 estruturas marcadas nas seguintes categorias:

1. Casa com telhado colorido
2. Casa com telhado cinza ou marrom
3. Estrutura em construção

• 100.000 pontos sem estruturas

• Imagens dos 207.507 locais com estruturas e sem estruturas, baixadas da API do Google 
Maps.

• Os dados entram em uma Rede Neural Convolucional (CNN) pré-treinada em Image Net 
usando Python, Tensorflow, Keras



Métodos: Detecção de estruturas

27/11/2019 8



Dados: Aplicação

• A CNN é executada em 220 imagens de 1.155 m * 1.155 m

• A partir disso, são exportadas coordenadas individuais de detecções

• Unidade de análise: 25.252 quadrados de 115 m * 115 m:
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Exemplos: 2010 vs 2018
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quase vazio quase denso e com a estrada



Exemplos: 2010 vs 2018 (ao norte da estrada)
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Vazio parcialmente construído



Exemplos: 2010 vs 2018 (ao Sul da estrada)
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Mais coloridosMais cinzas



2010 a 2018: Alterações básicas
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2010: Densidade de construção
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2018: Densidade de construção
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2010: Telhados de alta qualidade
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2018: Telhados de alta qualidade
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2010: Casas em construção
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2018: Casas em construção
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Fórmulas

• Para 2010 e 2018:

1. Y = b1*(proximidade da estrada) + b2*distância_cidade + b3*(norte/sul)

2. Y = b1*distância_estrada + b2*distância_cidade + b3*(norte/sul)

Onde Y = 
i) densidade; 
ii) telhados de alta qualidade; 
iii) casas em construção 

e () indica variáveis indicadoras
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Resultados 2010 a 2018: Proximidade da estrada vs área de controle
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Construction Density

2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018

< 1 km -0.0306 0.0285 -0.0339 0.0277

< 2 km -0.0275 0.0166 -0.0313 0.0156

Distance to city -0.0213 0.0101 -0.0214 0.0101

South-of-road 0.0597 0.4082 0.0596 0.4082

Constant 0.1403 0.4964 0.5206 0.1006 0.1447 0.4956 0.5268 0.0999

r2 0.0036 0.0009 0.2743 0.2414 0.0045 0.0005 0.2757 0.2410

Good roofs

2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018

< 1 km -0.0029 0.0066 -0.0032 0.0062

< 2 km -0.0028 0.0030 -0.0032 0.0026

Distance to city -0.0022 0.0014 -0.0022 0.0014

South-of-road 0.0051 0.0995 0.0051 0.0994

Constant 0.0154 0.1219 0.0555 0.0458 0.0159 0.1220 0.0562 0.0461

r2 0.0019 0.0006 0.1681 0.2196 0.0028 0.0002 0.1693 0.2191

Todos coeficientes significantes no nível 0,001
n = 25,252



Resultados 2010 a 2018: Distância da estrada
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Construction Density

2010 2018 2010 2018

Distance to road 0.009 -0.006 0.010 -0.005

Distance to city -0.021 0.010

South-of-road 0.060 0.408

Constant 0.109 0.518 0.487 0.122

r2 0.0065 0.0008 0.2773 0.2413

Good Roofs

2010 2018 2010 2018

Distance to road 0.0009 -0.0014 0.0010 -0.0013

Distance to city -0.0022 0.0014

South-of-road 0.0051 0.0994

Constant 0.0122 0.1271 0.0520 0.0507

r2 0.0044 0.0006 0.1707 0.2195

Todos coeficientes significantes no nível 0,001
n = 25,252



Analisando os anos intermediários

Alguns desafios aparecem quando aplicar métodos a todos os anos 
disponíveis:

• Através da sobreposição e comparação visual nas detecções e imagens, 
parece que alguns anos detectam demais, outros detectam poucos, 
dependendo de vários fatores:

• Qualidade da imagem de satélite (fina ou desfocada)

• Hora do dia (sombra)

• Época do ano (vegetação)

Uma boa solução requer muito mais dados de treinamento com muito mais 
variação
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Analisando os anos intermediários
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Conclusão

• Entre 2010 e 2018:

• A proporção de telhados de alta qualidade entre as detecções aumentou de 9 % para 
24 % (com cuidado)

• A densidade de casas aumentou de 13 % para 50 % (com cuidado)

• Areas proximas (<1 km) da estrada mudaram de 3 pontos percentuais mais baixa para 
3 pontos percentuais mais altos entre 2010 e 2018. Efeito menor para a qualidade do 
telhado

• Analisar mudanças ano-a-ano é problemático com o nosso algoritmo atual

• Mais dados de treinamento é necessário

• a percentagem de telhados de alta qualidade e casas em construção pode ser mais 
confiável do que as detecções de casas
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