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Fonte: Home | POPGRID

Uma representação espacial de contagem de população ou
densidade populacional por meio de uma grade de células
quadrilaterais, cobrindo uma determinada extensão na
superfície da Terra (POPGRID, 2020).

Fonte: SIG – UM BREVE RESUMO – UMA IMAGEM VALE MAIS QUE MIL PALAVRAS

Disseminar dados gratuitos à todos!
Melhorar o acesso aos dados;
Uso de dados para interpretação, sem confusão;
Identificar e atender às necessidades do
usuário final;
Inovação e uso interdisciplinar;
Promover a cooperação de produção e
harmonização de dados de alta qualidade;
Conveniência à comunidade que utiliza dados
geoespaciais e demoráficos.

Fonte: Home | POPGRID

Fonte: Home | POPGRID

Nos primórdios ...

Atualmente...
Avanço no Sensoriamento Remoto e
revolução dos dados espaciais;
Complementar (não substituir) os dados do

Problemas de agregação

Censo;
Estimativas mais refinadas para áreas nãoadministrativas;
Monitoramento da população (crescimento,
mudanças no plano de intervenção).

Objetivos

Orientar os usuários finais de forma
adequada;
Descrever as principais fontes de

Exemplo relacionado a desastres:
A exposição de ma população-alvo requer uma
grade populacional que :
(a) cubra a área de estudo;

dados de grades populacionais

(b) forneça uma unidade analítica significativa

globais e locais;

(relativo ao tamanho da célula que compõe a

Prover um melhor entendimento da
natureza desses produtos, a
qualidade e os usos apropriados.

grade);
(c) garante valor necessário em relação ao
tempo de interesse;
(d) estimativa correta da população.

Distribuição populacional

(a) Ponderação de área;
Interpolação simples que não utiliza dados auxiliares.
(b) Dasimétricos: pesos binários;
Utiliza variáveis auxiliares binárias, refinando as áreas
com pesos.
(c) Dasimétricos: empiricamente derivado por pesos;
Uso de vários pesos populacionais que podem ser
empiricamente derivado ou baseado em regras definidas

(d) Dasimétricos: estatiscamente derivado por pesos;
Modelagem estatística que visa estimar relações que
podem ser usadas para modelagem populacional.
Fonte: LEYK, Stefan et al. , 2019

Métodos

Interpolação de área (realocação populacional)
Redistribui determinada fonte de dados em grid de células alvo baseado na
proporção da sobreposição com dados não-auxiliares. Densidade dada por
pesos iguais.
Dasimétrico
Interpolação da área fonte que utiliza variáveis auxiliares para célula alvo. O
volume é preservado e maior representatividade da distribuição da
população. Restringe possíveis ocorrências na unidade original (limite da
proporção na mesma unidade).
Método híbrido
Possibilidade de utilizar muitas variáveis de mesma forma; é possível com
inferência estatística; e melhor acurácia. Segundo Leyk et al apresenta
resultados mais promissores.

Fonte: LEYK, Stefan et al. , 2019

Métodos

Fonte: LEYK, Stefan et al. , 2019

Métodos

Fonte: LEYK, Stefan et al. , 2019

Incertezas

Diferentes métodos empregam diferentes variáveis e operam em suposições variadas, que
podem resultar em diferentes estimativas;
Entender as relações e tendências (o que demonstrar e conhecer o dado);
É importante reconhecer o erro que acompanha a estimativa resultante de tais abordagens
de redistribuição.;
Os erros ou incertezas tendem a ocorrer em estudos mais complexos que envolvem
muitos dados (censo e auxiliares).

Esforços de produção de dados populacionais globais e continentais

Fonte:Gridded Population of the World (GPW), v4 | SEDAC (columbia.edu)

Fonte:landscan.ornl.gov

Fonte:www.popgrid.org/data-providers

Fonte:ghsl.jrc.ec.europa.eu/ghs_pop.php

Perguntas
importantes

!

1

Qual a importância do grid populacional com
refinamento no seu trabalho?

2

Qual é a população alvo do seu estudo?

3

O grid populacional está sendo usado para
modelar outros dados?

4

Possui abordagem de mudança no tempo?

5

Como esses conjuntos de dados foram usados
anteriormente?

Fonte: Google imagens
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Fonte: Sorichetta et al, 2015
A América latina é uma das regiões mais urbanizada do
mundo. Espera-se que sua população atual, de 630 milhões,
suba 25% até o ano de 2050;
Monitoramento das mudanças, apoio ambiental e
aplicações de saúde e planos de intervenção;
Desagregação de dados oriundos de agências oficiais para
28 países da América Latina e Caribe;
Para cada país foi realizado um conjunto de distribuição da
população para os anos de 2010, 2015 e 2020 (previsão);

Metodologia

Abordagem de Stevens et al.
Random Forest:
o número de covariaveis a serem randomicamente
selecionado em cada nó;
o número de observações nós nós de cada árvore;
o número de árvore na floresta.
A variável de densidade populacional e adequação das
covariaveis foram calculadas para unidade
administrativa e então readequadas para o modelo RF
para previsão da densidade populacional para o nível
de grid celular com as covariaveis de rasters de
resolução espacial de 100 m.

Fonte: Sorichetta et al, 2015

Metodologia

O conjunto de dados foi projetado
para 2010, 20 15 e 2020 usando
taxas da Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (UNPD) rural
e urbana;
Todo processo sendo feito por meio
do código WorldPOP-RF disponível
gratuitamente;
O código é escrito em ambiente R e
pacote RF para o modelo de limite da
unidade administrativa e predizer o
nível de grid celular, Python e o
pacote ArcGIS (ArcPy).

Fonte: GitHub - ForrestStevens/WorldPop-RF: This is the home for the RandomForest-based production code for WorldPop's population maps.

Metodologia

Coleta dos dados
Cada país teve sua contagem para o mais recente e
detalhado contagem de população atual e

Preparação dos dados
Gerar um conjunto de dados representando a
variável densidade populacional;

coincidentes para a unidade administrativa
correspondente em um ambiente GIS;

Obter um conjunto de raster representando a área
de estudo para registrar todas as covariaveis

Dados correlacionados com a distribuição

raster;

populacional (luzes noturnas, usinas de produção de
energia, topografia e inclinação, fatores climáticos, uso
e cobertura, presença e ausência de vias, leitos de Rio
e corpos hídricos, assentamentos urbanos e áreas
protegidas);
Doze rasters globais e dados vetoriais foram
identificadas, coletadas, ajustados e processados em
um conjunto de covariáveis usados para o modelo e
predição.

Produzir um número de covariaveis raster de
distância que não foram afetadas pelo efeito de
borda devido ao fato que a área de estudo é
artificialmente limitada enquanto os processos
espaciais não;
Foram selecionados 6 países para avaliar maior
precisão da abordagem de mapeamento
dasimétrico;.

Metodologia

Método
1- Estabelecimento de variáveis e covariáveis;
2- Ajustar o modelo RF para prever a densidade
populacional a nível da célula da grade;
3 - desagregação da densidade da população da
unidade administrativa e produzir 2 dados de grid
populacional (nº estimado de pessoas e por hec para a
população do ano);
4 - Preparo dos dados (projeção e buffer);
5- Validação dos erros para 6 países.

Fonte: Sorichetta et al, 2015

Resultados

Fonte: Sorichetta et al, 2015

Conclusão

Fonte: Sorichetta et al, 2015

Mean Absolute Error (MAE)
possui resultados mais baixos
do que os valores
correspondentes calculados
pelo Sample Areal-Weighting
(SAW).

Colocações

POSITIVOS
Apresenta boa introdução ao tema;
Demonstra bons pontos a serem pensados;
Propõe boas perguntas.
NEGATIVOS
Melhor explicitação do funcionamento do método híbrido.
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