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Agricultura
•Sector chave do desenvolvimento
•Contribui com cerca de 25% do PIB

Milho
•Cereal de maior importância
•Alimento básico para grande parte da população

•Produtividade baixa (1.0 ton/ha vs 3.9 RSA).

•Causas – baixo uso de tecnologoias melhoradas como 
variedades melhoradas, fraco uso de insumos, fraca rede 
de extensão, etc.

•Estudos de adopção – logit & probit models. 
•Reportam estatísticas globais  

•Abordagem espacial – Uso do GEE com inserção de 
índice de Moran.

1. Introdução



Objectivos

•Estudar a distribuição espacial da adopção de 
variedades melhoradas de milho em 
Moçambique.

•Aplicar os métodos de análise desenvolvidos por 
Manuel e Scalon (2020) para a realidade 
Moçambicana.

•Identificar os determinantes da adopção de 
variedades melhoradas de milho.

•Estimar o impacto desses factores na adopção de 
VMM.

1. Introdução



2. Metodologia

Local de estudo Dados do IAI 2015

Variável Resposta – proporção 

de produtores que usaram 

semente melhorada de milho.

9 Covariáveis

• Factores sociais

• Económicos

• Institucionais

Figura 3. Mapa de Moçambique exibindo os centróides



2. Metodologia

Análise Exploratória

• Estatísticas Descritivas + mapeamento das 
variáveis.

• Análise da dependência espacial utilizando os 
índices de Moran e Getis & Ord.
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Modelagem via GEE

2. Metodologia
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A função Quase Score é dada por:

Cujo 1º e 2º Momentos da distribuição são dados por:

As EEG são definidas por:

Cuja solução é obtida pelo método de Score Fisher.

0 



Foram consideradas duas classes de modelos:

•Estrutura Independente (Modelo logistico)

•Estrutura toeplitz (GEE)

A Inferência dos parâmetros foi feita pelo teste 
de Wald:

Todas as análises foram feitas utilizando 
funções disponíveis e desenvolvidas dentro do 
ambiente R (R CORE TEAM, 2018

2. Metodologia



3. Resultados

Figura 2. Proporção de adopção de variedades melhoradas de milho:

(a) Valores observados ; (b) Média móvel espacial



3. Resultados

Figura 10. Autocorrelação espacial local: (a) LISA map; (b) 
Estatística G (Getis & Ord)

Índices Estimativa

Moran 0.307*

Getis 0.047*



3. Resultados

Covariates

Modelo logístico EEG

Estimativa Erro padrão Estimativa Erro padrão

Intercepto -2.82 0.70* -4.14 0.19*

Tamanho da família 0.31 0.07* 0.30 0.02*

Idade do produtor -0.06 0.01* -0.03 0.004*

Trabalhadores sazonais 0.78 0.37* 1.10 0.07*

Trabalhadores efetivos 0.59 0.14* 0.69 0.03*

Acesso ao crédito 0.19 0.10 0.16 0.02*

Posse de celeiros melhorados 0.34 0.21 0.46 0.05*

Acesso à serviços de extensão 0.36 0.15* 0.48 0.03*

Acesso à informação 0.22 0.12 0.41 0.03*

Uso de tração animal 0.32 0.16* 0.14 0.04*

Parâmetro de associação (λ) 0.33 0.11*

Critérios de seleção da

matriz de correlação

QIC=90.0; CIC=10.0; 

RJC=1.4

QIC=82.9; CIC=6.3; 

RJC=1.0

Tabela 1. Modelos ajustados



3. Resultados

0,39

0,15

0,51

0,62

0,58

0,17

0,99

2,00

-0,03

0,35

-1 0 1 2 3 4

Parâmetro de associação (λ)

Tração animal

Acesso a informação

Acesso a extensão

Celeiros melhorados

Acesso ao crédito

Trabalhadores efetivos

Trabalhadores sazonais

Idade do produtor

Tamanho da família

Razão de chance (exp(beta))

C
o

va
ri

áv
e

is

impacto

Figure 3 . Estimativas da razão de chances para as covariáveis e seu 
impacto na adopção



4. Conclusão

•A distribuição espacial da instensidade de adopção 
de variedades melhoradas de milho é diferenciada 
ao longo do país, formando alguns agrupamentos 
na zona centro. 

•A metodologia do GEE com inserção do índice de 
Moran mostrou-se mais robusta em relação ao 
métodos comumente usados nos estudos de 
adopção de tecnologias agrícolas. 

•Todas os factores considerados no estudo 
constituem determinantes da adopção de VMM.

•Os factores com maior impacto para adopção 
estão relacionados com a disponibilidade de mão 
de obra, acesso aos serviços de extensão e 
interação entre os produtores. 
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