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Introdução

• Estudo preliminar preparado para o Banco Mundial que avalia a 
viabilidade de usar imagens de satélite de alta resolução para 
direcionar a assistência social em áreas urbanas.

• Trabalho em curso – Uma amostra maior necessária ou novas 
metodologias desenvolvidas.

• Gostaríamos de expandir o estudo para outras cidades em 
Moçambique e outros países.
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Antecedentes

• PASP: Programa de Acção Social Produtiva. Focalização em 3 etapas:
• Geográfica
• Comunitária
• Proxy-means testing (PMT)

• Componentes rurais e urbanas:
• Áreas rurais incluídas de acordo com a classificação em nível de pobreza ao 

nível distrital

• Beneficiários urbanos em cinco grandes cidades distribuídas de acordo com a 
população

• Focalização geográfica não existe dentro das cidades
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Objectivos

• Apoiar INAS (Instituto Nacional de Accão Social) melhorar o Sistema 
de focalização nas areas urbanas em:

• Maputo
• Beira
• Nampula
• Quelimane
• Tete

• Desafio: Não há dados!
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Motivação

Credit: John 
Miller via QZ 
mag
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Motivação
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Motivação – Porquê Tete?
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Procedimento

1. Como linha de base, criar mapas com base em censo de 2007 e 
shapefiles de áreas de enumeração fornecidas pelo INE (Instituto 
Nacional de Estatistica)

2. Definir novos limites da área urbana
3. Determinar unidades de análise
4. “Gravar” dados a partir de imagens de satélite (2015-16) usando 

tarefas de inteligência humana
5. Preparar os dados e combinar com os dados da pesquisa IOF (2014)
6. Prever as pontuações de PMT observadas usando dados de 

Satélites e SIG, extrapolar para áreas não pesquisadas
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Passo 1 – Linha de base usando o censo de 
2007 (Maputo)
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Passo 1 – Linha de base usando o censo de 
2007 (Beira)
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Passo 1 – Linha de base usando o censo de 
2007 (Quelimane)
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Passo 1 – Linha de base usando o censo de 
2007 (Nampula)
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Passo 1 – Linha de base usando o censo de 
2007 (Tete)
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Passo 2 - Definir limites urbanos
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Passo 3 – Determinar unidades de análise

1. Transformar os contornos do 
KML num Shapefile

2. Decidir sobre o tamanho 
apropriado de unidades
1. Guardar polígonos da área de 

enumeração menores do que 
400*400m

• Para a área restante, novas 
unidades células da grade 200 * 
200m
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Passo 4 – Gravar dados 

• Cada unidade de análise é guardado como um .kmz-file, que abre no 
Google Earth. No total, 17.700 HITs (tarefas de inteligência humana)

• Estes foram enviados para uma empresa, CloudFactory, com 
trabalhadores no Nepal
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Passo 4 – Gravar dados 

• Para cada HIT, o trabalhador:
• Marca um ponto em cima de todos os prédios de acordo com as seguintes 

categorias:
• Não residencial
• Prédio de apartamentos
• Casa familiar com:

• Chapa de capim o palmeira (cor marrom/castanha)
• Chapa de zinco, lusalite, betão (cor cinza)
• Telha ou pinado (Vermelho escuro ou com cores vivas)

• Pequenas estruturas (casa de banho, galinheiros)
• Estruturas em construção

• Mede o comprimento de uma casa representativa
• Avalia o grau de ordem em uma escala de três pontos do caótico ao ordenado
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Passo 5 – Preparar e juntar dados

• Com base nas marcas de construção, calculamos o número ea 
proporção de cada tipo de construção em uma unidade

• Também calculamos a densidade do edifício, já que temos as áreas 
das unidades

• Combinamos isso com outras variáveis geográficas, como a distância 
ao centro da cidade, a distância (e o comprimento total) de estradas 
de diferentes qualidade:

• Primárias, residenciais, pistas
• Dados baixado de OpenStreetMap
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Passo 5 – Preparar e juntar dados

Coordinados de 
pesquisa de IOF 
2014/15

Também incluímos 
coordinados de 
pesquisa de outras 
cidades em modelo
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Passo 6 – Prever a pontuação PMT

• Usando dados nas cinco cidades selecionadas da IOF 2014/15, 
estimamos um modelo de previsão:

• Pontuação PMT média da área = F(X, Z) 
• X são dados de estrutura etiquetados com base em imagens do Google Earth, 

como:
• Percentagem de estruturas sendo: apartamentos, não residenciais, em construção, com 

telhado de alta qualidade, chapa de zinco, lusalite, betão e chapa de capim, palmeira.
• O comprimento representativo de uma estrutura
• A densidade estrutural (número de estruturas por km2, + ponderada pelo comprimento da 

estrutura)
• Ordem da área de avaliação subjetiva proposta

• Z são outros dados espaciais como localização e densidade das estradas, 
distância para o centro da cidade, a escola mais próxima etc.
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Passo 6 – Prever a pontuação PMT

• O valor médio de PMT da área = F (X, Z) é estimado com Random Forest e 
OLS.

• F(X, Z) A seleção do modelo é automatizada:
• OLS é baseado na seleção para trás usando por etapas as variáveis significativas ao nível de 10 

por cento.
• Para Random Forest, RFregressor em Python é usado. Todas as configurações são mantidas 

em default com 225 árvores. 

• Prós e contras de RF vs OLS para previsões:
• A Aprendizagem de Máquina (Machine learning) é percebida como sendo melhor nas 

previsões, enquanto não é capaz de fazer estimativas e testes de hipóteses. A melhor 
capacidade de previsão da Machine Learning parece arraigada no melhor tratamento 
de não-linearidades, enquanto que, por outro lado, funciona menos bem com 
variáveis lineares (Hal Varian, 2014).

• RF percebido para ser mais robusto e menos propenso a overfitting como ele se 
baseia em vários modelos.

21



Passo 6 – Prever a pontuação PMT
Modelos

 

Table 1 OLS regression: Mean PMT score in local area (FOLS(X,Z)) 

 
 Coef. P>|t| 

Maputo dummy  0.23 0.00 
Tete dummy  -0.20 0.00 
Nampula dummy  -0.10 0.06 
Share of structures with high quality roof  1.03 0.00 
Size of FID  0.00 0.04 
Density (number of structures per km2)  0.53 0.01 
Number of structures  0.00 0.02 
Share of structures being apartments  0.61 0.02 
Share of structures being non residential  0.56 0.01 
Share of structures being medium quality  0.49 0.00 
Constant  3.58 0.00 
Obs 202   
Adj R2 0.63   

 

Figure 1 Variable importance score in RF prediction models (FRF(X,Z))
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Passo 6 – Prever a pontuação PMT
Precisão das previsões

Pontuações PMT previstos e observados para os dados de IOF

• RF: r2= 0.9580
• OLS: r2= 0.6488
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Contribuição
Antes Depois
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Ampliada
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Outras aplicações potenciais

• Previsão de outras variaveis de 
interesse:

• Número de famílias / população
• Desnutrição
• Propriedade de carro
• Uso de água
• Infraestruturas
• Avaliação de impacto
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Obrigado

27



PMT model from IOF 2008
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