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INTRODUÇÃO

O amendoim (Arachis hypogaea L.), pertence à família Fabaceae, é uma das
leguminosas mais cultivadas no mundo. Originária do continente sul americano pode
ser cultivada em praticamente todos os tipos de solo. O Brasil ocupa a 12ª posição no
ranking mundial de países produtores de amendoim, todavia na América latina o país
ocupa o segundo lugar na produção e exportação, sendo inferior somente a Argentina.
Segundo Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2020), na safra 2019/2020,
a área plantada com a cultura, teve um aumento 7,2% com uma produção de 516.500
toneladas. O seu cultivo está presente em todas as regiões do país, porém, segundo
informações do Instituto de Economia Agrícola (IEA), descrita por Sampaio (2019), o
Estado de São Paulo, representa 90% da produção brasileira, sendo o principal
exportador. Contudo, conhecer o mercado interno em relação à produção e
produtividade desse grão nos diferentes Estados, torna-se importante para visualizar o
potencial econômico da cultura, estratégias de mercado e tomadas de decisões e
possíveis expansões agrícolas do grão.
Com objetivo de identificar os grupos com produções ou características similares o uso
de técnica multivariada com algoritmos de agrupamentos (análise de clusters) tem sido
proposto diferentes áreas do agronegócio (FERNANDES e LIMA (1991); MAJUMDAR
et al. 2017).

MATERIAIS E MÉTODOS

Os indicadores de produção da cultura do amendoim foram referentes aos
estados brasileiros, nas safras de 2019 e 2020. O Brasil é um país expansivo
(8.516.000 km²) localizado entre os paralelos 5 ° 16 ′ 20 ′ ′ e 33 ° 45 ′ 03 ′ S e os
meridianos 34 ° 47 ′ 30 ′ ′ E 73 ° 59 ′ 32 ′ W na América do Sul. Segundo a
classificação climática de Köppen, 81,4% do território compreende clima tropical,
4,9% clima semi-árido e 13,7% clima subtropical (Alvares et al., 2013). Possui 26
estados, porém devido à importância da cultura do amendoim e sua respectiva
produção no território brasileiro foram estudados 19, Estados: Tocantins (TO),
Sergipe (SE), Rondônia (RO), Piauí (PI), Acre (AC), Mato Grosso do Sul (MS) ),
Mato Grosso (MT), Alagoas (AL), Goiás (GO), Pará (PA), Rio Grande do Sul (RS),
Paraná (PR), Santa Catarina (SC), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Bahia (BA),
Pernambuco ( PE), Ceará (CE), São Paulo (SP).

Os dados foram analisados, por meio da estatística descritiva (média, desvio-
padrão, máximo, mínimo e coeficiente de variação). Foi realizado o teste de Teste
de Shapiro-Wilk ao nível de 5% de probabilidade para verificação da normalidade
dos dados. Em seguida foram aplicado o método estatístico multivariado, visando
classificar os acessos em grupos: análise de agrupamentos hierárquica. Para essas
análises foram consideradas variáveis de produção, produtividade e área colhida da
cultura do amendoim nas safras de 2019 e 2020 para as regiões e estados
brasileiros. Esses dados foram obtidos a partir da base do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
para área plantada, área colhida e produção, por ano da safra e produto das
lavouras (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1618).

CONCLUSÃO

A área colhida, a produção e a produtividade da cultura do amendoim no Brasil aumentaram. Nos indicadores entre os estados, foi observado grandes variações com relação
ao aumento, constância e diminuição da porcentagem dos indicadores de produção quando se comparada as safras de 2020 e 2019, permitindo organizar os estados brasileiros em
5 grupos, sendo estes: I = TO; II = AL; III = SE, MS, PR, SP, CE, PI; IV = MT, MG, GO, PE, BA, MA, PA; V = AC, RS, SC, RO. O estudo multivariado pode ser de grande importância
para os produtores, pois pode auxiliar nas tomadas de decisões sobre investimentos e colabora com o entendimento sobre o avanço ou retrocesso da cultura do amendoim no
território brasileiro.
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OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo organizar os estados e as regiões
brasileiras em função dos indicadores de produtividade da cultura do amendoim para
as safras de 2019 e 2020, por meio da análise exploratória da técnica multivariada
Cluster Analysis, agrupamentos, pelo método hierárquico.

INFLUÊNCIA DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DA CULTURA AMENDOIM E 
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Figura 2. Dendrograma resultante da análise hierárquica de agrupamentos mostrando a formação
de grupos segundo as porcentagens da área colhida, produção e produtividade da cultura do
amendoim, na comparação entre a safra de 2019 e 2020 para os estados de TO, SE, RO, PI, AC,
MS, MT, AL, GO, PA, RS, PR, SC, MA, MG, BA, PE, CE e SP.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Grupos Área colhida (%) Produção (%) Produtividade (%) Estados
I Grande diminuição 

(1112.12)
Grande diminuição 

(2032.39)
Grande diminuição 

(75.92)
TO

II Grande aumento 
(30.11)

Grande diminuição 
(28.95)

Grande diminuição 
(84.50)

AL

III Constante ou pequena 
diminuição (1.26)

Grande aumento (13.19) Grande aumento 
(21.10)

MS, PR, SP, SE, 
CE, PI

IV Grande aumento 
(14.56)

Grande aumento (17.15) Constante ou pequeno 
aumento (2.58)

GO, MT, MG, 
BA, PE, MA, PA

V Grande diminuição 
(13.11)

Grande diminuição 
(31.36)

Grande diminuição 
(15.03)

RO, AC, SC, RS

Tabela 1. Estatísticas descritivas dos indicadores de área colhida, produção e
produtividade da cultura de amendoim para todos os estados brasileiros estudados.

Indicadores de 
Produção Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Coeficiente de 

Variação (%)
Área colhida (%) -54.74 256,75 -1112,12 41,86 469,03

Produção (%) -104.61 467,63 -2032,39 41,86 447,03
Produtividade (%) -3.99 30,58 -84,50 37,08 765,88

Tabela 1. Estatísticas descritivas dos indicadores de área colhida, produção e
produtividade da cultura de amendoim para todos os estados brasileiros estudados
(Tocantins (TO), Sergipe (SE), Rondônia (RO), Piauí (PI), Acre (AC), Mato Grosso do
Sul (MS) ), Mato Grosso (MT), Alagoas (AL), Goiás (GO), Pará (PA), Rio Grande do Sul
(RS), Paraná (PR), Santa Catarina (SC), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Bahia
(BA), Pernambuco ( PE), Ceará (CE), São Paulo (SP)).

De maneira geral, os grupos foram separados em relação ao aumento,
constância ou diminuição desses indicadores de produção, formando os seguintes
grupos: Grupo 1 = Tocantins (TO); Grupo 2 = Alagoas (AL); Grupo 3 = São Paulo
(SP), Mato Grosso do Sul (MS), Paraná (PR), Sergipe (SE), Ceará, (CE), Piauí (PI);
Grupo 4 = Pará (PA), Maranhão (MA), Pernambuco (PE), Bahia (BA), Minas Gerais
(MG), Mato Grosso (MT), Goiás (GO); Grupo 5 = Rondônia (RO), Acre (AC), Santa
Catarina (SC), Rio Grande do Sul (RS).
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