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APRESENTAÇÃO

Este relatório faz parte de uma série de relatórios de pesquisa do Ipea, cujo objetivo é 
documentar o processo de construção das matrizes origem/destino (O/D) de transporte 
inter-regional de cargas e passageiros que subsidiaram a elaboração do Plano Nacional 
de Logística Integrada (PNLI), fruto da parceria entre a Empresa de Planejamento e 
Logística (EPL), empresa pública do governo federal, e o Ipea, formalizada pelo Termo de 
Cooperação para Descentralização de Crédito no 2, de 29 de maio de 2013.

A EPL foi criada em 2012 para apoiar o planejamento da infraestrutura de transportes 
do país. Uma de suas tarefas é elaborar o Plano Nacional de Logística Integrada. Em certa 
medida, ela cumpre missão semelhante à do Grupo de Estudos para Integração da Política 
de Transportes (Geipot) nas décadas de 1970 e 1980. A empresa vem se capacitando para a 
modelagem da oferta de infraestrutura de transportes, mas para a modelagem da demanda 
por transportes, que envolve mais conhecimento sobre as atividades econômicas no país e 
sua distribuição regional do que sobre transportes, havia a necessidade de execução externa. 
Algumas consultorias foram abordadas, mas surgiu a possibilidade de o estudo ser realizado 
pelo Ipea, que prontamente atendeu.

Nesse processo, um dos passos iniciais é o levantamento do padrão de viagens inter-
regionais de cargas e passageiros, identificando os potenciais de geração e atração de viagens 
de cada localidade, bem como sua distribuição entre elas. Os modos de transporte usados 
também são levantados. Assim, obtém-se a matriz OD das viagens de carga e passageiro 
para um ano-base, em cada modo. A partir daí, são projetados os crescimentos de demanda 
por transporte para os anos futuros, isto é, as matrizes OD futuras, que são confrontadas 
com a oferta de infraestrutura a fim de identificar seus gargalos e projetar a necessidade 
de melhorias, como construção ou ampliação de rodovias, ferrovias, hidrovias e portos. 
A construção da matriz OD é essencial para o planejamento da infraestrutura de transportes 
do país, uma vez que permite a construção de cenários e a otimização dos investimentos.

A elaboração de uma matriz OD envolve o levantamento e o cruzamento de uma série 
de dados socioeconômicos, que são ajustados e calibrados com pesquisas de campo, em que 
viajantes são entrevistados em locais predeterminados para identificar diversos atributos de 
sua viagem, como origem, destino, motivo, tipo e valor da carga, modo(s) de transporte 
utilizado(s) etc. Esse trabalho envolve conhecimento técnico específico em modelagem de 
transportes e também em economia e estatística.

Com uma matriz OD consolidada e abrangente, a EPL poderá realizar suas avaliações 
de necessidade de expansão da oferta de infraestrutura de transporte. O Ipea, além de apoiar 
a EPL nestas avaliações, se beneficia das informações da matriz OD ao cruzá-las com outras 
fontes de dados socioeconômicos, podendo realizar estudos diversos sobre desenvolvimento 
regional, matrizes insumo-produto e fomento produtivo, por exemplo. Adicionalmente, a 
disponibilização dessa base de dados à sociedade permite o desenvolvimento do próprio 
setor de transporte e logística.

Oito relatórios descrevem as metodologias usadas em todo o processo de construção 
da base de dados e suas projeções. O último desses relatórios reúne os procedimentos 
intermediários para a construção das matrizes e apresenta alguns dos resultados agregados. 
Há, ainda, três relatórios que avaliaram o estado da arte de modelos de construção da 
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matriz OD, com proposições para as novas versões do PNLI. A seguir, a lista com os títulos 
de cada relatório.

1) Desenho da Pesquisa Origem-Destino do Transporte Rodoviário no Brasil.

2) Construção da Matriz Origem-Destino Observada para Transporte de Cargas Inter-regional.

3) Modelos de Regressão para Geração e Atração de Viagens do Transporte de Cargas Inter-regional.

4) Modelos de Distribuição para Matriz Origem-Destino de Transporte de Cargas Inter-regional: 
desenvolvimento de um conjunto de ferramentas e calibração inicial.

5) Cenários de Projeção das Atividades Econômicas por Unidade da Federação para a 
Projeção da Matriz Origem-Destino de Transporte de Cargas Inter-regional.

6) Construção da Matriz Origem-Destino Observada de Transporte de Passageiros Inter-regional.

7) Modelos de Regressão para Geração e Atração de Viagens de Passageiros.

8) Projeções das Matrizes Origem-Destino de Carga e Passageiros: aplicando os modelos de 
geração e distribuição de viagens com as projeções socioeconômicas.

9) Estado da Arte em Métodos de Construção de Matrizes Origem-Destino para o Transporte 
de Cargas Inter-regional.

10) Estado da Arte de Métodos de Estimação de Matrizes Origem-Destino para Passageiros 
à Longa Distância.

11) Métodos de Estimação da Matriz Origem-Destino para o Transporte Aéreo de Passageiros.
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9Modelos de Regressão para Geração e Atração de Viagens  
do Transporte de Cargas Inter-regional  

1 INTRODUÇÃO

Baseado nos procedimentos descritos no relatório Construção da Matriz Origem-Destino 
Observada para Transporte de Cargas Inter-regional, referente ao tratamento dos dados 
da pesquisa de campo e à montagem da matriz origem-destino observada de cargas, este 
relatório apresenta a aplicação do método estatístico utilizado para correlacionar o número 
de viagens com variáveis socioeconômicas. Esse processo é a primeira etapa do modelo 
clássico de quatro etapas para planejamento de transportes: i) geração; ii) distribuição; 
iii) repartição modal; e iv) alocação. Seu objetivo é identificar as variáveis socioeconômicas 
que possam explicar a quantidade de viagens geradas e atraídas para cada zona de tráfego. 
Entendendo essas relações, o planejador pode estimar a quantidade de viagens futuras 
geradas e atraídas em cada zona, com base em projeções das variáveis socioeconômicas, em 
geral mais fáceis de serem previstas. Os resultados das regressões serão usados exatamente 
para isso, como será relatado nos próximos relatórios.

Para analisar as variáveis que poderiam ser relacionadas com a atração e a geração 
de viagens, é apresentada neste relatório a técnica estatística escolhida, regressão linear 
múltipla.1 Esta análise é feita com intuito de determinar as variáveis significativas que irão 
compor o modelo de geração e atração de viagens, os quais servirão de base para as projeções 
da matriz origem-destino. São apresentadas, inicialmente, as variáveis a serem testadas no 
modelo, que se referem à produção e ao consumo de bens; à massa salarial (Msal) oriunda 
dos serviços prestados em atividades econômicas; ao nível hierárquico obtido das regiões 
de influência das cidades elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); à capacidade de armazenamento de combustíveis em tanques; e à identificação das 
zonas portuárias. Por fim, apresentam-se os resultados obtidos dos modelos de geração e 
atração de viagens por produto. Os conceitos mencionados anteriormente serão mais bem 
retratados no decorrer deste relatório.

2 VARIÁVEIS EXPLICATIVAS TESTADAS

Uma das motivações para o uso de covariáveis no experimento é ganhar precisão pela 
redução da variância do erro. Com o objetivo de testar a importância de variáveis na geração 
e na atração de viagens, as covariáveis foram testadas a seguir. Para a escolha das variáveis 
explicativas propostas, considerou-se, também, a factibilidade de se fazer previsão sobre elas 
em um horizonte futuro de até vinte anos. Por exemplo, para as variáveis relacionadas à 
produção e ao consumo, espera-se ser possível calcular as taxas de crescimento com algum 
grau de precisão, para estimar seus valores futuros e, com isto, estimar a quantidade de 
viagens realizadas, algo que é mais difícil de prever diretamente. Mesmo para as variáveis 
binárias, como a que indica se uma zona é um ponto de transbordo ou não (conforme a 
seguir), é possível estimar seus estados futuros de acordo com os cenários propostos.

2.1 Informações de produção e consumo

Foram adicionadas às bases de dados as informações de produção e consumo tanto das 
zonas de tráfego como das Unidades  de Federação (UFs). A produção e o consumo 
das UFs representam simplesmente a soma de todas as zonas pertencentes a cada UF.2 Estas 
covariáveis foram obtidas da forma seguinte.

1. Quanto aos métodos de regressão, ver Gujarati (2006), Hoffmann (2006) e Neter (2005).
2. Para a definição das zonas, ver capítulo 3.
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10 Relatório de Pesquisa

2.1.1 Produção da zona

Considera cinco grupos de produtos, dispostos a seguir.

12) Produtos manufaturados: utilizou-se a informação das receitas das atividades 
(na agregação das contas nacionais) por UF, obtida da Pesquisa Industrial Anual 
(PIA), Pesquisa Anual de Serviços (PAS), Pesquisa Anual do Comércio (PAC) e 
Pesquisa Anual  da Construção Civil (Paic), disponibilizadas pelo IBGE. A partir 
disso, desagregou-se esta informação para zonas (microrregião) utilizando-se a Msal 
da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), disponibilizada pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) em cada atividade e em cada zona como fator de 
ponderação. Desta forma, obteve-se a receita das atividades por zona. Após a obtenção 
desta receita, esta foi separada por cada produto, utilizando-se a tabela de recursos de 
bens e serviços da matriz insumo-produto de 2009, calibrada por Martinez (2014). 
Assim, obteve-se a produção de cada produto por cada atividade, em cada zona. Como 
é possível encontrar um mesmo produto em diversas atividades, foi necessário somar 
a produção de cada produto em todas as atividades. Assim, obteve-se a produção em 
cada zona de cada produto, em reais. Para manter a mesma escala da variável resposta 
e facilitar a interpretação, transformou-se a produção em toneladas com base no 
preço médio de exportação da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Essa última 
transformação não é mandatória, sendo feita apenas para facilitar a interpretação do 
valor do estimador obtido.

13) Produtos agropecuários: foram utilizadas as pesquisas de Produção Agrícola 
Municipal (PAM), de Produção da Pecuária Municipal (PPM) e de Extração Vegetal 
e Silvicultura (PEVS), todas do IBGE. Os dados foram tratados para se adequar 
a unidade de toneladas produzidas quando esta já não era a unidade indicada. 
Os meses de safra de cada cultura foram obtidos junto à Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) com o apoio da EPL, com vistas a calibrar a sazonalidade 
da produção agrícola. Como estes dados são municipais, apenas foram somadas as 
produções de cada município para se obter a produção por zona. Para a produção de 
pescado, foram utilizados dados do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), os quais 
fornecem a produção classificada entre marinha e continental, por UF. A separação da 
produção por zona foi estimada a partir de tratamento georreferenciado, em relação 
a áreas litorâneas ou banhadas por grandes rios, além de ponderar a distribuição 
da produção pelo produto interno bruto (PIB) agropecuário dos municípios da 
zona. A produção marítima foi alocada às zonas litorâneas; e a continental, às zonas 
litorâneas e banhadas por grandes rios.

14) Produtos minerais: os dados de produção mineral foram obtidos junto ao 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), com abertura por município 
e substância lavrada. Foi necessário um tratamento desta base para estimar a produção 
escoada, em razão de o dado básico informar apenas a quantidade bruta de minério. 
Para isso, foram usados índices de transformação encontrados na literatura para cada 
tipo de substância.

15) Produtos derivados de petróleo e biocombustíveis: da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foram obtidos os dados de produção de cada 
tipo de derivado de petróleo em cada refinaria. A partir da localização das refinarias, 
foi possível estimar a produção das zonas. Os dados foram transformados em 
toneladas com base em fatores de conversão encontrados na literatura. A produção 
de biodiesel foi obtida da ANP e teve abertura por UF, sendo desagregada para as 
zonas com base na capacidade instalada das unidades produtoras cadastradas na 
ANP. De forma semelhante, a produção de etanol por UF foi obtida do Ministério 
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da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e desagregada para as zonas com 
base na capacidade instalada das unidades produtoras cadastradas na ANP.

16) Cimento: dados de produção de cimento foram obtidos no Sindicato das Indústrias 
de Cimento, com abertura por UF e por empresa produtora. Com o cadastro de 
localização das plantas de cada empresa por UF (também obtido no sindicato), a 
produção de cada zona foi estimada.

2.1.2 Consumo da zona

Compõe-se de três itens.

1) Consumo intermediário: utilizou-se a informação das receitas das atividades (na 
classificação das contas nacionais) por zona, conforme descrito no item produtos 
manufaturados. A partir disso, distribuiu-se o consumo de cada produto para cada 
atividade utilizando-se a tabela de usos a preços básicos da matriz insumo-produto 
(Martinez, 2014). Assim, obteve-se o consumo de cada produto (produzido no 
país), por cada atividade. Da mesma forma como foi realizado para a produção, 
somou-se o consumo dos produtos em todas as atividades, obtendo-se o consumo 
(intermediário) em cada zona.

2) Consumo final: obteve-se o consumo final a partir da tabela de usos a preços básicos 
da matriz insumo-produto (excluindo-se a variação de estoque), que foi desagregado 
por zona utilizando-se a Msal e o PIB de cada zona.

3) Consumo total: primeiramente, foi feita a soma do consumo intermediário e do 
consumo final (em reais), transformando-a em toneladas com base em preço médio 
de exportação da Secex. Este valor corresponde ao consumo de bens produzidos 
no país. Para o consumo de bens importados, foram utilizados diretamente os 
dados obtidos da Secex, com abertura municipal e em quilogramas. Após agregados 
por zona e transformados em toneladas, foram somados ao consumo de bens 
produzidos no país.

Para o macroproduto outros minerais, a variável de produção da zona não foi utilizada 
apenas na forma agregada, conforme explicado anteriormente. Na base de origem, essa 
variável foi desmembrada de acordo com o tipo de mineral: minérios de alumínio, 
manganês e magnésio; outros metálicos (com exceção dos minérios já citados e do minério 
de ferro); argila; insumos da construção civil (areia, brita e saibro); calcários; insumo para 
adubo (fosfato, potássio e enxofre); rochas ornamentais (granito, mármore e ardósia); e 
outros não metálicos (com exceção dos minerais já citados e do carvão mineral). A variável 
produção da UF foi testada apenas de forma agregada. Devido à classificação de produtos 
adotada e ao padrão distinto de transporte entre os diversos minerais, esta desagregação 
propiciou modelos de regressão mais aderentes a cada produto do que se fosse usada apenas 
a variável de produção agregada.

As variáveis produção e consumo das UFs foram testadas no modelo de regressão 
interagidas com as covariáveis indicadoras de porto marítimo e níveis da base regiões de 
influência das cidades (Regic) do IBGE (2007), as quais serão explicadas no próximo item.

2.2 Msal

Trata-se da mesma variável obtida da Rais usada para desagregar a receita das atividades 
da UF para as zonas. Ela foi utilizada explicitamente para também desagregar as 
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12 Relatório de Pesquisa

atividades  relacionadas à produção de alimentos e bebidas, que engloba uma grande 
variedade de produtos na classificação das contas nacionais.

As variáveis de Msal foram criadas utilizando-se informações de renda da base de 
dados da Rais. Utilizaram-se algumas categorias da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (Cnae) a três dígitos. O quadro 1 apresenta as Cnaes selecionadas a fim de 
estimar os modelos para o produto alimentos e bebidas (processados).

QUADRO 1
Relação de classes da Cnae utilizada nas regressões para o macroproduto alimentos e 
bebidas (processados)

Cnae – Grupo Denominação da Cnae

101 Abate e fabricação de produtos de carne

102 Preservação do pescado e da fabricação de produtos do pescado

103 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais

104 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais

105 Laticínios

106 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais

107 Fabricação e refino de açúcar

108 Torrefação e moagem de café

109 Fabricação de outros produtos alimentícios

111 Fabricação de bebidas alcoólicas

112 Fabricação de bebidas não alcoólicas

Fonte: Cnae/IBGE. 
Elaboração dos autores.

Foram criadas seis variáveis referentes à Msal. As Cnaes de três dígitos 104, 105, 
106, 108 e 109 foram agrupadas em uma única variável Msal para compatibilizar com a 
agregação das matrizes insumo-produto do IBGE. O mesmo ocorreu com as Cnaes de três 
dígitos 111 e 112. O quadro a seguir detalha essa relação (quadro 2).

QUADRO 2
Relação entre a Cnae e a variável Msal utilizada nas regressões

Cnae de três dígitos Nome da variável

101 Msal101

102 Msal102

103 Msal103

104, 105, 106, 108 e 109 Msal10_mais

107 Msal107

111 e 112 Msal11

Elaboração dos autores.

Para as regressões dos produtos outros minerais, foi necessária a utilização de 
diferentes variáveis de Msal. Tais variáveis são responsáveis pela remuneração dos setores de 
metalurgia, da siderurgia e da construção civil, como é possível observar no quadro 3. Estas 
variáveis foram adicionadas à relação de Msal estudada neste trabalho.

O quadro 4 demonstra outra agregação para as variáveis Msal 23, 24, 25, 41, 42 e 43. 
Tais agregações foram utilizadas para manter as Cnaes de três dígitos em dois dígitos, como 
ocorreu com a variável Msal 11. Esta agregação ocorreu para estudar os efeitos de setores 
específicos da economia na geração de viagem do macroproduto outros minerais.
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QUADRO 3
Relação de classes da Cnae utilizada nas regressões de outros minerais

Cnae – Grupo Denominação da Cnae

231 Fabricação de vidro e produtos do vidro

233 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

234 Fabricação de produtos cerâmicos

239 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos

242 Siderurgia

243 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura

241 Produção de ferro-gusa e de ferroligas

244 Metalurgia dos metais não ferrosos

245 Fundição

251 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada

252 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras

253 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais

254 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas

259 Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente

411 Incorporação de empreendimentos imobiliários

412 Construção de edifícios

421 Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais

422 Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos

429 Construção de outras obras de infraestrutura

431 Demolição e preparação do terreno

432 Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções

433 Obras de acabamento

439 Outros serviços especializados para construção

Fonte: Cnae/IBGE.
Elaboração dos autores.

QUADRO 4
Denominações da variável Msal

Cnae de três dígitos Nome da variável Macroproduto 

101 Msal101 Alimentos e bebidas (processados); e outros da lavoura e da pecuária

102 Msal102 Alimentos e bebidas (processados); e outros da lavoura e da pecuária

103 Msal103 Alimentos e bebidas (processados); e outros da lavoura e da pecuária

104, 105, 106, 108 e 109 Msal10_mais Alimentos e bebidas (processados); farelo de soja; e soja em grão

107 Msal107 Alimentos e bebidas (processados); e combustíveis

111 e 112 Msal11 Alimentos e bebidas (processados)

231, 233, 234 e 239 Msal23 Outros minerais

241, 242, 243, 244 e 245 Msal24 Outros minerais

251, 252, 253, 254 e 259 Msal25 Outros minerais

411 e 412 Msal41 Outros minerais

 421, 422 e 429 Msal42 Outros minerais

431, 432, 433 e 439 Msal43 Outros minerais

Elaboração dos autores.

2.3 Zonas de transbordo – níveis do Regic

Zonas em que há transbordo de mercadorias entre diferentes modos de transporte, ou 
mesmo entre diferentes tipos de veículos de um mesmo modo, aparecem nas matrizes como 
grandes geradoras e atratoras de viagens se comparadas à produção da zona. Isso  acaba 
distorcendo os modelos de regressão. Para tanto, propõe-se incluir variáveis que indiquem 

Relatorio_Relatorio3_Modelos.indb   13 17/02/2017   09:14:38



14 Relatório de Pesquisa

se uma zona é ponto de transbordo ou não. Para a maioria dos produtos, usou-se como 
proxy a classificação Regics, que tem como objetivo conhecer os relacionamentos entre as 
cidades brasileiras baseado na análise dos fluxos de bens e serviços (IBGE, 2007). Através 
da Regic, buscou-se definir a hierarquia dos centros urbanos e delimitar as regiões de 
influência a eles associadas.

As zonas foram classificadas de 1 a 11, sendo o nível 1 equivalente ao mais importante 
nível hierárquico do Regic, que no caso corresponde à cidade de São Paulo. Foi atribuído 
o nível 0 para zonas do exterior, sendo esta uma variável indicadora neutra.

Inicialmente, foi criada uma variável agregada que assumiu valor igual a 1, caso o 
nível estivesse entre 1 e 4, e igual a 0, nos demais casos (5 a 11). No entanto, após alguns 
testes, foi possível perceber que a variável indicadora de transbordo, agregada por nível, 
acrescentava menos informação ao modelo que a variável de nível desagregada, separada 
por suas onze categorias originais.

Vale salientar, entretanto, que é preciso tomar cuidado com o uso desse tipo de 
variável em projeções de longo prazo, nas quais esperam-se mudanças significativas na rede 
de transportes. Por exemplo, como deseja-se um aumento da oferta de infraestrutura de 
transporte ferroviário e aquaviário nas regiões Centro-Oeste e Norte do país, é esperada 
uma mudança do padrão de viagens de produtos agrícolas produzidos no Centro-Oeste. 
Estes produtos em geral são escoados para os portos do Sul e do Sudeste, mas podem passar 
a ser escoados pelos do Norte. Nestes casos, apesar de as variáveis de transbordo ajudarem a 
explicar o padrão de viagens atual, passando por grandes terminais de transbordo e portos 
no Sul e Sudeste do país, a importância relativa destes locais deve diminuir, e com isso as 
matrizes projetadas devem levar em conta a redução da capacidade de atração e geração 
de viagens nesses pontos. Idealmente, para matrizes de produtos mais padronizados e de 
baixo valor, como graneis agrícolas e minerais, deve-se tratar as matrizes observadas para 
concatenar as viagens intermediárias em viagens completas, sem os transbordos, para se 
evitar rigidez das matrizes projetadas. Mas caso não seja possível, deve-se avaliar a mudança 
dos valores das variáveis de transbordo nos cenários de projeção.

2.4 Tancagem

A tancagem indica a capacidade de armazenamento de combustíveis em tanques, segundo 
cadastro da ANP. Uma variável foi criada assumindo-se valores proporcionais à capacidade 
de tancagem de cada zona. Esta variável se aplica apenas para o macroproduto graneis 
combustíveis e álcool, em substituição à variável transbordo. A importância desta variável 
está no fato de este tipo de zona atrair viagens não apenas em função do consumo, mas 
também devido ao poder de distribuição de produtos para outras zonas.

2.5 Porto marítimo

Foi definida a variável indicadora Flag_PortoM com o objetivo de identificar zonas 
portuárias. Esta variável assumiu valor igual a 1 quando a zona possui porto marítimo, e 
valor igual a 0, no caso de não possuir. A importância dessa variável é devido a este tipo 
de zona tender a atrair e gerar mais viagens, o que acontece não apenas em função do 
consumo, mas também do poder de distribuição de produtos para outras zonas.
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Sabendo-se que nem todos os portos abrangem certos produtos, como grãos, uma 
alternativa foi adotada para não superestimar as viagens para zonas portuárias. Foi criada 
uma nova variável indicadora de porto marítimo, mais específica para grãos e utilizada para 
os macroprodutos milho em grão, soja em grão e farelo de soja. Esta nova variável indica 
apenas portos nos quais ocorre circulação dos produtos em questão.

3 REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

A técnica utilizada para identificar as variáveis que influenciam na geração e na atração 
de viagens foi a análise de regressão linear múltipla. A seguir, serão apresentadas algumas 
especificações desta técnica utilizada.

3.1 Definições

O objetivo de se ajustar um modelo de regressão linear múltipla é predizer e explicar uma 
variável resposta por meio de variáveis explicativas. Neste estudo, essa técnica foi utilizada 
com o intuito de modelar e investigar a existência de uma relação linear entre a variável 
dependente; a quantidade de toneladas transportadas a partir de uma zona de origem, e para 
uma zona de destino; e as variáveis independentes, apresentadas na seção 2 anteriormente, 
seguindo-se a equação geral:

Ti = a + b1X1i + b2X2i + ...+ bnXni

Onde:

• Ti é o número de viagens geradas (ou atraídas) para a zona i;

• X1i , X2i , ... , Xni  são os valores das variáveis explicativas listadas na seção anterior, para 
cada zona i; e

• a, b1 , b2 , ... , bn  são os parâmetros a serem estimados.

3.2 Variáveis independentes testadas (covariáveis)

3.2.1 Variáveis contínuas

As variáveis contínuas testadas foram: produção da zona, consumo da zona, produção 
da UF, consumo da UF, tancagem e Msal, sendo esta testada somente para os produtos 
especificados no quadro 4. As variáveis de produção e consumo da UF foram testadas 
somente interagindo com as variáveis dummy, Porto marítimo e níveis Regic. A variável 
tancagem foi testada somente para o produto granéis combustíveis. Para o macroproduto 
outros minerais, em vez de ser testada a variável produção da zona, foi testada a produção 
de alguns componentes dos produtos minerais de forma separada em variáveis agrupadas, 
como citado na seção 2.

3.2.2 Variáveis dummy

Na análise de regressão, a variável dependente é influenciada não só por variáveis quantitativas, 
mas também por variáveis qualitativas ou nominais, as quais indicam uma característica 
que não pode ser medida em escala numérica, mas sim categórica. Esse tipo de variável 
indica, na maioria das vezes, presença ou ausência de uma característica. Para “quantificar” 
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estas características são frequentemente utilizadas variáveis artificiais, denominadas dummy, 
ou ainda chamadas por alguns autores de variáveis indicadoras, mudas, binárias, flags ou 
dicotômicas. Este tipo de variável assume valores 1 ou 0, indicando presença ou ausência da 
característica, respectivamente. Neste estudo, foram criadas algumas variáveis dummy com 
o intuito de se testar variáveis que pudessem influenciar na variável resposta, mas estas não 
podem ser medidas quantitativamente.

Assim, em primeira análise, foram testadas as variáveis dummy porto marítimo, 
transbordo e nível Regic. Em seguida, foi testada também a variável indicadora porto grãos, 
para os produtos farelo de soja, milho em grão e soja.

3.2.3 Interações

Em algumas situações, interessa testar se a interação entre algumas variáveis é estatisticamente 
significante para explicar o comportamento da variável dependente, em outras, o teste é 
feito separadamente.

Nesta pesquisa foram testadas algumas interações entre as seguintes variáveis: porto 
marítimo com produção da UF; porto marítimo com o consumo da UF; todos os níveis 
Regic com a produção da UF; e todos os níveis Regic com consumo da UF, para todos os 
produtos, exceto para os produtos farelo de soja, milho em grão, soja. Para estes últimos, 
em vez da interação anterior com relação ao porto marítimo, foi analisada a interação da 
variável porto grãos com produção e consumo da UF.

3.3 Método de seleção do modelo: backward

Em modelos de regressão múltipla é necessário determinar um subconjunto de  variáveis 
independentes que melhor explique a variável resposta, isto é, entre todas as 
variáveis  explicativas disponíveis, deve-se encontrar um subconjunto de variáveis 
importantes para o modelo.

Existem duas principais formas de se realizar a seleção das variáveis: uma em que o 
pesquisador testa todas as variáveis explicativas possíveis no modelo ao mesmo tempo, e 
outra em que é feita uma seleção automática, na qual o método escolhido busca o melhor 
subconjunto de variáveis explicativas para conter no modelo. Existem três principais 
métodos de seleção automática de variáveis: Forward, Backward e Stepwise. O método de 
seleção de variáveis utilizado nesse estudo foi o Backward.

O procedimento Backward caracteriza-se por incorporar, inicialmente, todas as 
variáveis independentes em um modelo de regressão múltipla e por percorrer etapas nas 
quais uma variável por vez pode ser eliminada, sendo a ordem de eliminação definida pelo 
índice de importância, a qual é medida pelo nível de significância da variável. O nível de 
significância considerado foi de 5% e, consequentemente, as variáveis foram escolhidas 
com 95% de confiança.

3.4 Critérios de avaliação e validação do modelo

Após a seleção das variáveis pelo método Backward, foi realizada uma análise de qualidade 
dos modelos selecionados para cada produto a partir de algumas medidas, citadas a seguir.
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3.4.1 Coeficiente de determinação ajustado

O coeficiente de determinação múltiplo ajustado,  mede a qualidade de ajustamento 
da equação de regressão. Isto é, mostra o percentual que a variável dependente Y é explicada 
conjuntamente pelas variáveis independentes (explicativas).

O  tem variação entre zero e um e, como o interesse é estimar valores da 
variável Y a partir de valores das variáveis explicativas, a regressão será tanto mais útil 
quanto mais próximo de um estiver o valor do coeficiente de determinação ajustado.

Foram analisados os modelos de regressão selecionados para cada produto pelo 
método Backward e comparados a outros modelos, ao se retirar ou adicionar variáveis 
independentes, observando-se a diferença causada no e levando-se em consideração 
também a análise de multicolinearidade, com intuito de validação do modelo.

3.4.2 Correlação e multicolinearidade

Para se obter um modelo linear múltiplo, há também a condição de que não exista relação 
linear forte entre qualquer uma das variáveis independentes. A correlação entre  duas 
variáveis independentes é chamada de colinearidade, e a correlação entre mais de 
duas variáveis independentes é denominada multicolinearidade.

Essa multicolinearidade pode causar sérios efeitos nas estimativas dos coeficientes e 
na aplicabilidade em geral do modelo, tais como: estimativas com erros muito grandes; 
eliminação de variáveis importantes no teste de hipóteses; alteração do valor da estimativa 
obtida, entre outros.

A verificação da multicolinearidade neste estudo foi realizada pela análise da 
correlação entre as variáveis independentes que resultaram significativas para o modelo, 
feita por meio do cálculo do coeficiente de correlação (R). Ao se detectar a correlação entre 
estas variáveis, os modelos escolhidos foram reanalisados após a retirada de uma dessas 
variáveis correlacionadas, sendo observado o efeito desta ação sob o valor do coeficiente 
de determinação ajustado ( ). A regra de decisão para se afirmar a presença de 
correlação entre variáveis foi um valor acima de 0,4 para o coeficiente de correlação.

4 ANÁLISE DAS REGRESSÕES

Para o macroproduto petróleo e gás natural, a matriz de viagens observada (variável 
dependente) não pode ser levantada em função de o transporte de petróleo a partir das 
plataformas de produção offshore para os terminais marítimos da Petrobras não constar 
das estatísticas de cabotagem da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). 
Sendo esta a maior parte da movimentação de petróleo no país, e sendo dependente da 
logística interna da Petrobras, a modelagem pelo método clássico de quatro etapas não 
seria adequada. De qualquer forma, estes produtos não estão no foco de atuação da EPL, 
pois a expansão da infraestrutura logística é quase exclusivamente definida pela própria 
Petrobras. Outro produto cuja matriz observada não foi possível ser submetida à análise de 
regressões foi a cana-de-açúcar. Nesse caso, como seu transporte é majoritariamente de curta 
distância, há poucas viagens que ultrapassam as fronteiras das zonas de tráfego. Assim, a 
matriz observada entre zonas é claramente insuficiente para representar as movimentações 
de cana-de-acúcar, não sendo adequado submetê-las às análises de regressões. Para o 
macroproduto outros minerais, as regressões iniciais não produziram bons ajustes, 
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provavelmente devido à agregação das produções dos diversos minerais envolvidos. Muitos 
deles, como argila, areia e brita, apresentam alto volume de produção, mas transporte 
de curtíssima distância. Outros já apresentam menor volume de produção, como pedras 
ornamentais e bauxita, mas seu transporte é de mais longa distância. Desta forma, como 
a matriz de viagens observadas captou melhor as viagens de longa distância, houve um 
descasamento entre a variável indicadora de produção e a de viagens. Por esse motivo, a 
produção destes produtos foi desagregada para as análises definitivas.

Para todos os produtos, foram testados modelos aqui chamados de básicos, por 
considerarem apenas as variáveis de produção e consumo da zona. Nesses modelos 
básicos, o intercepto foi inicialmente testado. O intercepto corresponde ao valor da 
variável dependente quando todas as variáveis independentes assumem valor igual a 
zero. No entanto, percebeu-se que com a inclusão do intercepto no modelo, as toneladas 
transportadas ficavam superestimadas no caso de zonas de pequena influência, sendo 
estas de origem ou de destino. Decidiu-se, então, não utilizar o intercepto nas regressões 
definitivas. O quadro 5 apresenta um dicionário com os nomes das variáveis apresentados 
na regressão.

QUADRO 5
Dicionário das variáveis utilizadas nas regressões

Nome da variável Rótulo

Produção da zona Produção

Consumo da zona Consumo

Msal – Cnae 101 Msal101

Msal – Cnae 102 Msal102

Msal – Cnae 103 Msal103

Msal – Cnae 104 Msal10_mais

Msal – Cnae 105 Msal10_mais

Msal – Cnae 106 Msal10_mais

Msal – Cnae 107 Msal107

Msal – Cnae 108 Msal10_mais

Msal – Cnae 109 Msal10_mais

Msal – Cnae 110 Msal10_mais

Msal – Cnae 111 Msal11

Msal – Cnae 112 Msal11

Produção de minérios de alumínio, manganês e magnésio Al_Mn_Mg

Produção de outros metálicos Outros_metalicos

Produção de argila Argilas

Produção de insumos da construção civil Brita_areia_saibro

Produção de calcários Calcarios

Produção de insumo para adubo Insumo_adubo

Produção de rochas ornamentais Ornamentais

Produção de outros não metálicos Outros_nao_metalicos

Porto marítimo de origem Flag_portomo

Porto marítimo de destino Flag_portomd

Tancagem origem Tancagem_o

Tancagem destino Tancagem_d

Nível de origem 0 NIVEL_O0

Nível de origem 1 NIVEL_O1

Nível de origem 2 NIVEL_O2

(Continua)
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(Continuação)

Nome da variável Rótulo

Nível de origem 3 NIVEL_O3

Nível de origem 4 NIVEL_O4

Nível de origem 5 NIVEL_O5

Nível de origem 6 NIVEL_O6

Nível de origem 7 NIVEL_O7

Nível de origem 8 NIVEL_O8

Nível de origem 9 NIVEL_O9

Nível de origem 10 NIVEL_O10

Nível de destino 0 NIVEL_D0

Nível de destino 1 NIVEL_D1

Nível de destino 2 NIVEL_D2

Nível de destino 3 NIVEL_D3

Nível de destino 4 NIVEL_D4

Nível de destino 5 NIVEL_D5

Nível de destino 6 NIVEL_D6

Nível de destino 7 NIVEL_D7

Nível de destino 8 NIVEL_D8

Nível de destino 9 NIVEL_D9

Nível de destino 10 NIVEL_D10

Porto grãos Porto_graos

Porto açúcar Porto_acucar

Interação entre porto marítimo e produção da UF de origem Portomo_produf

Interação entre porto marítimo e consumo da UF de origem Portomo_consuf

Interação entre porto marítimo e produção da UF de destino Portomd_produf

Interação entre porto marítimo e consumo da UF de destino Portomd_consuf

Interação entre nível 0 e produção da UF de origem NO0_produf

Interação entre nível 1 e produção da UF de origem NO1_produf

Interação entre nível 2 e produção da UF de origem NO2_produf

Interação entre nível 3 e produção da UF de origem NO3_produf

Interação entre nível 4 e produção da UF de origem NO4_produf

Interação entre nível 5 e produção da UF de origem NO5_produf

Interação entre nível 6 e produção da UF de origem NO6_produf

Interação entre nível 7 e produção da UF de origem NO7_produf

Interação entre nível 8 e produção da UF de origem NO8_produf

Interação entre nível 9 e produção da UF de origem NO9_produf

Interação entre nível 10 e produção da UF de origem NO10_produf

Interação entre nível 0 e produção da UF de destino ND0_produf

Interação entre nível 1 e produção da UF de destino ND1_produf

Interação entre nível 2 e produção da UF de destino ND2_produf

Interação entre nível 3 e produção da UF de destino ND3_produf

Interação entre nível 4 e produção da UF de destino ND4_produf

Interação entre nível 5 e produção da UF de destino ND5_produf

Interação entre nível 6 e produção da UF de destino ND6_produf

Interação entre nível 7 e produção da UF de destino ND7_produf

Interação entre nível 8 e produção da UF de destino ND8_produf

Interação entre nível 9 e produção da UF de destino ND9_produf

Interação entre nível 10 e produção da UF de destino ND10_produf

Interação entre nível 0 e consumo da UF de origem NO0_consuf

(Continua)
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(Continuação)

Nome da variável Rótulo

Interação entre nível 1 e consumo da UF de origem NO1_consuf

Interação entre nível 2 e consumo da UF de origem NO2_consuf

Interação entre nível 3 e consumo da UF de origem NO3_consuf

Interação entre nível 4 e consumo da UF de origem NO4_consuf

Interação entre nível 5 e consumo da UF de origem NO5_consuf

Interação entre nível 6 e consumo da UF de origem NO6_consuf

Interação entre nível 7 e consumo da UF de origem NO7_consuf

Interação entre nível 8 e consumo da UF de origem NO8_consuf

Interação entre nível 9 e consumo da UF de origem NO9_consuf

Interação entre nível 10 e consumo da UF de origem NO10_consuf

Interação entre nível 0 e consumo da UF de destino ND0_consuf

Interação entre nível 1 e consumo da UF de destino ND1_consuf

Interação entre nível 2 e consumo da UF de destino ND2_consuf

Interação entre nível 3 e consumo da UF de destino ND3_consuf

Interação entre nível 4 e consumo da UF de destino ND4_consuf

Interação entre nível 5 e consumo da UF de destino ND5_consuf

Interação entre nível 6 e consumo da UF de destino ND6_consuf

Interação entre nível 7 e consumo da UF de destino ND7_consuf

Interação entre nível 8 e consumo da UF de destino ND8_consuf

Interação entre nível 9 e consumo da UF de destino ND9_consuf

Interação entre nível 10 e consumo da UF de destino ND10_consuf

Interação entre porto grãos e produção da UF de origem Portog_produf

Interação entre porto grãos e consumo da UF de origem Portog_consuf

Interação entre porto açúcar e produção da UF de origem Portoa_produf

Interação entre porto açúcar e consumo da UF de origem Portoa_consuf

Elaboração dos autores.

4.1 Análise das regressões – matriz final

Estes modelos serviram para a construção das matrizes origem-destino para o ano-base e 
suas projeções. Eles são adequados para o primeiro semestre do ano de análise, em virtude 
de a matriz observada ter sido construída para tal período a partir da segunda etapa da 
pesquisa de campo rodoviária e dos registros de movimentação ferroviária, aquaviária e 
dutoviária também no primeiro semestre do ano-base. A seguir, são apresentados todos 
os modelos escolhidos para geração e atração de viagens de cada produto. Também são 
apresentados os chamados modelos básicos, que consideram apenas as variáveis de produção 
e consumo, para se avaliar o quanto as variáveis indicadoras de transbordo e outras variáveis 
socioeconômicas melhoraram os modelos. Como esperado, para a maioria dos produtos, 
os modelos básicos já permitem bons ajustes, embora sejam melhorados com a inclusão de 
outras variáveis.
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TABELA 1
Alimentos e bebidas (processados)
1A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 0.58283 <.0001 Produção 0.69286 <.0001

NIVEL_O1 2543625 <.0001 Consumo 0.29887 <.0001

NIVEL_O4 282197 <.0001

NO0_prodUF 0.40232 <.0001

NO2_prodUF -0.25964 0.0098

NO5_consUF 0.02072 0.0085

portoMO_prodUF 0.05857 <.0001

Msal102 0.00265 <.0001

Msal103 0.0015 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust= 0,8293.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,7295.

1B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 1.77201 <.0001 Produção 0.05963 0.0845

NIVEL_D1 -7152235 <.0001 Consumo 1.1575 <.0001

NIVEL_D2 -1123606 <.0001

NIVEL_D5 183136 0.0003

ND2_prodUF -0.82957 <.0001

ND3_prodUF -0.03998 <.0001

ND4_prodUF -0.01786 <.0001

ND5_consUF -0.02495 0.0021

portoMD_consUF 0.18379 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,9317.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,7256.

TABELA 2
Carvão mineral
2A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 0.79217 <.0001 Produção 0.79154 <.0001

NO4_consUF 0.2032 0.0008 Consumo 0.18746 0.0013

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust= 0,8627.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,8621.

2B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 1.46757 <.0001 Produção 0.01138 0.5049

Consumo 1.46734 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2Ajust = 0,8741.

2. Para modelo básico, R2
Ajust = 0,8738.
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TABELA 3
Celulose e papel
3A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 1.08937 <.0001 Produção 1.05015 <.0001

NIVEL_O2 675343 <.0001 Consumo 0.01482 0.8465

NO2_prodUF -1.86262 <.0001

NO4_consUF -0.11189 0.0083

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,6856.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,6467.

3B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 1.86221 <.0001 Produção 0.15267 0.0003

flag_portoMD 83893 <.0001 Consumo 1.73875 <.0001

ND2_consUF -0.51222 0.0016

ND4_consUF 0.14483 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,8122.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,797.

TABELA 4
Cimento
4A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 0.48124 <.0001 Produção 0.46575 <.0001

NIVEL_O1 269267 0.0008 Consumo 0.22244 <.0001

NIVEL_O3 135934 <.0001

NO0_prodUF 0.4536 <.0001

NO4_prodUF 0.08434 <.0001

portoMO_consUF -0.05328 0.0003

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,8168.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,7991

4B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 1.32292 <.0001 Produção -0.01034 0.4628

NIVEL_D1 -1352913 <.0001 Consumo 0.8046 <.0001

NIVEL_D2 -1672705 0.0011

NIVEL_D3 293780 <.0001

NIVEL_D5 38329 0.0078

ND2_prodUF 0.6621 0.0029

ND3_consUF -0.60711 <.0001

portoMD_consUF 0.0365 0.0025

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,9365.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,6266.
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TABELA 5
Combustíveis
5A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 0.64808 <.0001 Produção 0.54125 <.0001

tancagem_o 7.32162 <.0001 Consumo 0.34131 0.0001

NIVEL_O1 1184943 0.0001

NIVEL_O2 -2533337 <.0001

NIVEL_O4 865298 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,8011.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,6669.

5B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 0.48589 <.0001 Produção 0.09466 0.0023

tancagem_d 7.09674 <.0001 Consumo 0.93537 <.0001

NIVEL_D1 1081395 0.0266 R2
Ajust = 0,4056

NIVEL_D2 649059 0.0208

NIVEL_D3 496357 <.0001

portoMD_prodUF 0.16333 <.0001

ND0_prodUF 0.24549 0.0071

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,5987.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,4056.

TABELA 6
Farelo de soja
6A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 0.40446 <.0001 Produção 0.49594 <.0001

Consumo 2.20147 <.0001 Consumo 0.06835 0.2534

NO0_consUF -2.2015 <.0001

NO4_consUF 0.36349 <.0001

portog_consUF 0.45259 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,5095.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,3309.

6B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 0.96436 <.0001 Produção 0.09364 0.0902

NIVEL_D1 -671593 <.0001 Consumo 1.98565 <.0001

NIVEL_D3 -69629 0.0018

ND0_consUF 1.03527 <.0001

ND4_consUF 0.11094 0.0052

Msal10_MAIS 4.9E-05 0.0008

portog_prodUF 0.22378 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,9741.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,7686.
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TABELA 7
Manufaturados
7A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 1.12626 <.0001 Produção 1.01499 <.0001

NIVEL_O1 3547796 <.0001 Consumo 1.02015 <.0001

NIVEL_O3 850406 <.0001

NIVEL_O4 330112 <.0001

NIVEL_O5 242148 <.0001

NO4_prodUF 0.11039 <.0001

NO0_consUF -0.22068 0.0141

portoMO_prodUF 0.07952 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,9285.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,8842.

7B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 2.68214 <.0001 Produção 0.20278 <.0001

NIVEL_D1 -3123665 <.0001 Consumo 2.06982 <.0001

NIVEL_D3 585706 <.0001

NIVEL_D4 351108 <.0001

NIVEL_D5 259212 <.0001

ND0_prodUF -0.39809 <.0001

ND4_prodUF 0.05296 <.0001

portoMD_consUF 0.15485 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,9244.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,8232.

TABELA 8
Milho em grão
8A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 0.21093 <.0001 Produção 0.1848 <.0001

NO2_prodUF 2.59789 <.0001 Consumo 0.68916 <.0001

NO5_consUF 0.10185 <.0001 R2
Ajust = 0,3418

Msal10_MAIS 2.5E-05 0.0002

porto_graos -125406 0.0031

portog_consUF 0.29398 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,8279.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,3418.

8B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 0.90731 <.0001 Produção -0.01767 0.2907

ND4_consUF 0.17699 <.0001 Consumo 0.98483 <.0001

portog_consUF 0.29738 <.0001 R2
Ajust = 0,4268

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,6462.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,4268.
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TABELA 9
Minério de ferro
9A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 0.76284 <.0001 Produção 0.77998 <.0001

NO3_prodUF 0.02742 0.0067 Consumo 0.00824 0.7516

portoMO_consUF 1.34316 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,6462.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,8923.

9B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção -0.0818 <.0001 Produção -0.08212 0.0008

Consumo 1.76327 <.0001 Consumo 1.76955 <.0001

NIVEL_D4 1040061 0.0153

ND4_consUF 0.80714 0.0119

portoMD_consUF 1.96989 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,9631.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,9432.

TABELA 10
Outros da lavoura e pecuária
10A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 0.27663 <.0001 Produção 0.27339 <.0001

Consumo 0.23091 <.0001 Consumo 0.27911 <.0001

NO2_prodUF -0.2604 0.0023

NO3_prodUF 0.03808 <.0001

NO4_prodUF 0.03965 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,6661.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,5693.

10B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 0.58771 <.0001 Produção -0.07475 <.0001

NIVEL_D1 1205960 <.0001 Consumo 0.97014 <.0001

NIVEL_D2 -345451 0.0001

NIVEL_D3 118168 0.0014

NIVEL_D4 159006 <.0001

ND2_prodUF 1.08665 <.0001

ND3_prodUF 0.02224 0.0007

ND4_prodUF 0.01734 0.0002

ND0_consUF 1.18851 <.0001

ND5_consUF 0.0169 <.0001

portoa_consUF 0.08057 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,9312.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,865.
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TABELA 11
Outros minerais
11A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Al_Mn_Mg 0.18543 <.0001 Produção 0.29045 <.0001

Al_Mn_Mg2 1.56E-08 <.0001 Consumo -0.83307 0.0063

brita_areia_saibro 0.01359 0.0011

calcarios 0.06800 <.0001

insumo_adubo 0.14528 0.0028

NO0_consUF 0.32930 <.0001

portoMO_prodUF 0.00528 0.0004

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust =0,971.
2. Para modelo básico, R2

Ajust =0,2609.
3. Al_Mn_Mg2 representa a produção dos minérios de alumínio, manganês e magnésio elevada ao quadrado.

11B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 2.16853 <.0001 Produção -0.02502 0.1891

NIVEL_D1 6530213 <.0001 Consumo 2.45543 <.0001

NIVEL_D2 1773611 0.0078 R2
Ajust =0,2839

NIVEL_D4 654686 <.0001

ND3_consUF 0.68105 0.0056

portoMD_prodUF 0.0245 <.0001

Msal11 0.00175 <.0001

Msal24 0.000108 0.0072

Msal25 -0.00044 <.0001

Msal42 -0.0004 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust =0,4287.
2. Para modelo básico, R2

Ajust =0,2839.

TABELA 12
Petro e químicos

12A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 0.77769 <.0001 Produção 0.75885 <.0001

NIVEL_O1 -1652561 <.0001 Consumo -0.09251 0.3664

NIVEL_O4 266465 <.0001 R2
Ajust =0,7702

NO0_prodUF 0.16837 0.0013

NO2_prodUF -0.58349 <.0001

NO3_prodUF -0.1742 <.0001

NO4_prodUF -0.08613 <.0001

portoMO_prodUF 0.04269 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,9056.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,7702.
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12B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 2.03074 <.0001 Produção -0.01623 0.4936

NIVEL_D1 -3231165 <.0001 Consumo 1.54336 <.0001

ND0_prodUF -0.04324 0.0189

ND3_prodUF -0.32381 <.0001

ND2_consUF -0.33229 0.0005

ND3_consUF 0.36116 0.0008

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,7888.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,7024.

TABELA 13
Produtos básicos de borracha, plástico e não metálicos
13A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 1.00791 <.0001 Produção 0.93166 <.0001

Consumo -0.36777 <.0001 Consumo -0.26414 0.0028

NIVEL_O2 -211641 0.0206

NO4_prodUF -0.03905 <.0001

portoMO_prodUF 0.08822 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,6585.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,5623.

13B – Atração de viagens por destino

Modelo Escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 1.20097 <.0001 Produção 0.34372 <.0001

NIVEL_D1 -1525640 <.0001 Consumo 0.47567 <.0001

NIVEL_D4 122790 <.0001

ND2_prodUF -0.23987 <.0001

ND5_prodUF 0.01439 <.0001

ND0_consUF 0.83727 <.0001

ND4_consUF -0.02919 0.0212

portoMD_consUF 0.05895 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,8205.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,7036.

TABELA 14
Produtos da exploração florestal e da silvicultura
14A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 0.28959 <.0001 Produção 0.28609 <.0001

Consumo 0.22952 <.0001 Consumo 0.3058 <.0001

NIVEL_O3 112716 0.0317 R2
Ajust = 0,4813

NO2_prodUF 30.97178 0.052

NO3_prodUF 0.10569 0.0002

NO2_consUF -3.18216 0.0489

NO3_consUF -0.18345 0.0271

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,5504.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,4813.
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14B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 0.8694 <.0001 Produção 0.00703 0.7404

NIVEL_D1 -553278 0.0001 Consumo 0.76848 <.0001

NIVEL_D4 234252 <.0001 R²Ajust=0,5575

ND4_prodUF -0.05584 <.0001

portoMD_prodUF 0.03161 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,6375.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,5575.

TABELA 15
Soja em grão
15A – Geração de viagens por origem

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Produção 0.52794 <.0001 Produção 0.51762 <.0001

NO2_prodUF 3.51512 0.0442 Consumo 0.39102 0.034

NO5_prodUF 0.0362 0.0001

portoMO_prodUF 0.10239 <.0001

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,5636.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,4736.

15B – Atração de viagens por destino

Modelo escolhido Modelo básico

Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t| Variáveis Parâmetros estimados Pr > |t|

Consumo 0.78521 0.0418 Produção -0.06238 0.4102

ND0_consUF 1.36182 0.0006 Consumo 2.09864 <.0001

porto_graos 2990937 <.0001 R2
Ajust =0,4955

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Para modelo escolhido, R2

Ajust = 0,7167.
2. Para modelo básico, R2

Ajust = 0,4955.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório apresentou o processo de calibração dos modelos de geração e atração de viagens 
para as matrizes OD de carga levantados no estudo. Os modelos de regressão desenvolvidos 
testaram diferentes tipos de variáveis socioeconômicas. As principais variáveis testadas são, 
naturalmente, as relacionadas à produção e ao consumo dos respectivos produtos nas 
zonas. É importante ressaltar, entretanto, a inclusão de variáveis que ajudam a explicar 
a quantidade de viagens relacionadas a zonas de transbordo. A inclusão de tais variáveis 
aumentou a capacidade explicativa dos modelos. O gráfico 1 apresenta os coeficientes 
de determinação ajustados considerando-se apenas as variáveis de produção e consumo 
(chamado modelo básico) e todas as variáveis (modelo completo) para cada produto, tanto 
em geração de viagens como em atração.
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GRÁFICO 1
Coeficiente de determinação ajustado obtido nos modelos básico e completo
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Completo Básico

Elaboração dos autores.

O uso de variáveis representativas de transbordos melhora a capacidade explicativa dos 
modelos de geração de viagens a partir de dados de viagens observadas sobre as quais não se 
consegue inferir a origem e o destino finais. Porém, elas podem trazer efeitos negativos nas 
matrizes projetadas, ao tornar as matrizes futuras muito rígidas, o que é indesejável quando há 
clara possibilidade de rearranjo da rede de transportes. Este efeito é mais danoso em matrizes para 
produtos de baixo valor agregado. Desta forma, propõe-se minimizar este efeito pela redução 
dos valores projetados para as variáveis explicativas associadas a transbordo. Por exemplo, para 
uma variável dummy que indica um porto, em vez de usar o valor 1 nas matrizes projetadas, 
pode-se usar ½, ¼, ou até 0. Isto irá reduzir o número de viagens geradas e atraídas para as zonas 
com porto. Porém, no processo de distribuição de viagens, aquelas das zonas produtoras para 
as zonas consumidoras tenderão a aumentar, pois não mais passarão por zonas de transbordo.
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