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RESUMO 

 
Em propriedades rurais, o planejamento forrageiro é essencial para um bom manejo nutricional 

dos animais, sendo necessário conhecer o valor nutricional das pastagens. No estudo 1, foram 

desenvolvidas curvas de calibração por meio da técnica NIR para a predição dos valores de 

Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em Detergente Ácido (FDA) e Proteína Bruta (PB) 

para múltiplas espécies de pastagem. Foram utilizadas amostras de pastagens solteiras e 

consorciadas, abrangendo 32 espécies, coletadas de diferentes regiões do Estado de Santa 

Catarina (SC) durante os anos de 2013 a 2019. Com aproximadamente, 200 amostras de 

pastagens foi possível alcançar valores de coeficiente de determinação (R2) para a calibração de 

0,94%, 0,95%, e 0,98% e para a validação de 0,94%, 0,95%, e 0,97% para os parâmetros FDN, 

FDA e PB, respectivamente. O estudo 2 teve como objetivo verificar a qualidade de pastagens 

utilizadas em SC influenciada por múltiplos fatores como cultivo (espécie), estações do ano, 

região e manejo (consórcio ou solteiras) coletadas em cada estação do ano, no período de julho 

de 2018 a agosto de 2019, abrangendo nove regiões. Os dados foram submetidos a Análise 

Fatorial Múltipla (AFM), incluindo a análise de cluster com agrupamento hierárquico no 

programa estatístico R, com a formação de 4 grupos distintos. O grupo 1, com cultivo de 

espécies solteiras de Tifton (Cynodon dactylon cv. Tifton 85), Missioneira Gigante (Axonopus 

catharinensis) e Jiggs (Cynodon dactylon cv. Jiggs) predominantemente na estação outono, 

com intervalo de confiança (IC) para FDA: 35% a 35,7%; FDN: 67% a 68% e PB de 15% a 

16%. O grupo 2, formado por espécies de Capim Kurumi (Pennisetum purpureum cv. BRS 

Kurumi), Estrela Africana (Cynodon nlemfluensis), Braquiárias (Urochloa brizantha) e 

Amendoim Forrageiro (Arachis sp), amostradas no verão, com IC de FDA: 34,5% a 38%; FDN: 

57% a 67% e PB:16 a 21%. Grupo 3 formado por espécies consorciadas, Tifton e Missioneira 

com Azevém (Lolium multiflorum), Aveia (Avena sativa) e Trevo (Trifolium repens) nas 

estações inverno e primavera, com IC de FDA: 31% a 33%; FDN: 57,5% a 61,5% e PB: 18,4% 

a 21,2%. E o grupo 4, formado por espécies consorciadas de Aveia e Azevém com Jiggs, Tifton 

e Capim Pioneiro (Pennisetum purpureum cv. Pioneiro), da estação inverno, com IC de FDA: 

24,2% a 26%; FDN: 44,3% a 47,4% e PB: 25,5% a 27,5%. Conclui-se que a técnica NIR é 

eficiente para determinar a qualidade de pastagens. Nas regiões de SC estudadas, a melhor 

qualidade, considerada com maiores valores de PB são características de espécies de inverno 

em manejo consorciado. Já a menor qualidade é de espécies de outono em manejo solteira.  

 

Palavras-chave: Bromatologia. Curva de calibração. Dieta. FactoMineR. Forragem. NIR. 



 

ABSTRACT 

Forage planning in farms is essential for good nutritional management of animals, so it is 

necessary to know the nutritional value of pastures. Therefore, in study 1, calibration curves 

were developed using the NIR technique to predict the values of Neutral Detergent Fiber 

(FDN), Acid Detergent Fiber (FDA) and Crude Protein (PB) for multiple grazing species. 

Samples of simple and intercropped pastures were used, covering 32 species, collected from 

different regions of the State of Santa Catarina (SC) during the years 2013 to 2019. With 

approximately 200 samples of pasture it was possible to reach values of determination 

coefficient (R2) for the calibration of 0.94%, 0.95%, and 0.98% and for the validation of 0.94%, 

0.95%, and 0.97% for the FDN, FDA and PB parameters, respectively. Study 2 aimed to verify 

the quality of pastures used in Santa Catarina (SC) influenced by multiple factors such as 

cultivation (species), seasons, region and management (consortium or single) collected in each 

season, in the period of July 2018 to August 2019 covering 9 regions. The data were submitted 

to Multiple Factor Analysis (AFM), including the cluster analysis with hierarchical grouping in 

the statistical program R, with the formation of 4 distinct groups. Group 1, with cultivation / 

unique species/single of Tifton (Cynodon dactylon cv. Tifton 85), giant missionary (Axonopus 

catharinensis) and Jiggs (Cynodon dactylon cv. Jiggs) predominantly in the autumn season, 

with confidence interval (IC) for FDA: 35% to 35.7%; FDN: 67% to 68% and PB from 15% to 

16%. Group 2, formed by species of Capim Kurumi (Pennisetum purpureum cv. BRS Kurumi), 

African Star (Cynodon nlemfluensis), Brachiaria (Urochloa brizantha) and Forage Peanut 

(Arachis sp), sampled in summer, with FDA IC: 34, 5% to 38%; FDN: 57% to 67% and PB: 16 

to 21%. Group 3 formed by consortium species, Tifton and Missioneira with ryegrass (Lolium 

multiflorum), Oats (Avena sativa) and Clover (Trifolium repens) in the winter and spring 

seasons, with FDA CI: 31% to 33%; FDN: 57.5% to 61.5% and PB: 18.4% to 21.2%. And 

group 4, formed by consortium species of oats and ryegrass with Jiggs, Tifton and Capim 

Pioneiro (Pennisetum purpureum cv. Pioneiro) predominantly from the winter season, with 

FDA IC: 24.2% to 26%; NDF: 44.3% to 47.4% and PB: 25.5% to 27.5%. It is concluded that 

the NIR technique is efficient to determine the quality of pastures. In the SC regions studied, 

the best quality, considered with the highest PB values, are characteristics of winter species 

under management consortium. The worst quality is of autumn species under single 

management. 

Keywords: Bromatology. Calibration curve. Diet. FactoMineR. Forrage.NIR.  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

ESTUDO 1 

Figura 1. Conjunto de espectros originais de refletância difusa na região do NIR, sem 

transformações matemáticas de múltiplas espécies de pastagens para a criação da curva de 

calibração: 1- Fibra em Detergente Neutro, 2- Fibra em Detergente Ácido, 3- Proteína 

Bruta..........................................................................................................................................40 

 

Figura 2. Conjunto de espectros de pastagens originais de refletância difusa com as regiões 

selecionadas para a criação da curva de calibração: 1- Fibra em Detergente Neutro, 2- Fibra em 

Detergente Ácido, 3- Proteína Bruta..........................................................................................41 

 

Figura 3. Conjunto de espectros de pastagens de refletância difusa na região do NIR, com 

transformações matemáticas para a criação da curva de calibração: 1- Fibra em Detergente 

Neutro (Second derivative), 2- Fibra em Detergente Ácido (First derivative + Multiplicative 

Scattering Correction), 3- Proteína Bruta (Multiplicative scattering correction)......................42 

 

Figura 4. Curvas de calibração dos valores preditos pelo NIR versus os valores analisados pelos 

métodos de referência de Fibra em Detergente Neutro (1), Fibra em Detergente Ácido (2) e 

Proteína Bruta (3), aplicando o modelo quimiométrico de regressão por mínimos quadrados 

parciais (PLS)............................................................................................................................45

  

Figura 5. Correlação entre os valores médios preditos pelo NIR versus os valores médios 

obtidos pelos métodos de referência para o conjunto de validação externa para Fibra em 

Detergente Neutro (1), Fibra em Detergente Ácido (2) e Proteína Bruta (3) .............................47 

 

ESTUDO 2 

Figura 1. Gráfico de dispersão da contribuição dos diferentes grupos de variáveis estudados...64 

 

Figura 2. Agrupamento da variável Cultivo das seguintes espécies: Aveia-AV (Avena sativa), 

Azevém-AZ (Lolium multiflorum), Amendoim Forrageiro-AMEN (Arachis sp), Braquiárias-

BRAQ (Urochloa brizantha), Capim Jiggs-JIGGS (Cynodon dactylon), Capim Pioneiro-PION 

e Capim Kurumi-KURU (Pennisetum purpureum), Estrela Africana-ESTR (Cynodon 

nlemfluensis), Hemártria-HER (Hemarthria altissima), Missioneira gigante-MISS (Axonopus 



 

catharinensis), Papuã-PAP (Ichnanthus candicans), Tifton 85-TIF (Cynodon dactylon) e 

Trevos-TR (Trifolium repens)...................................................................................................65 

 

Figura 3. Agrupamento das diferentes estações do ano..............................................................67 

 

Figura 4. Agrupamento dos diferentes manejos: consorciados (C) e únicos/solteiras 

(U).............................................................................................................................................69 

 

Figura 5. Formação dos clusters (grupos) representando as diferentes regiões do Estado de Santa 

Catarina, sendo eles: oeste catarinense (OC); meio oeste catarinense (MOC); planalto norte 

catarinense (PNC); alto vale do Itajaí (AVI); litoral norte catarinense (LNC); região 

metropolitana (RM); litoral sul catarinense (LSC); extremo - oeste catarinense (EOC) e alto 

vale do rio do peixe (AVP)........................................................................................................70 

 

Figura 6. Determinação das variáveis quantitativas: proteína bruta (PB), fibra em detergente 

neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)......................................................................71 

 

Figura 7. Formação dos clusters (grupos) e sua contribuição nos diferentes grupos de variáveis 

estudados...................................................................................................................................73 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

ESTUDO 1 

Tabela 1. Parâmetros de ajuste dos modelos escolhidos para o conjunto de calibração para a 

quantificação dos valores de Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em Detergente Ácido 

(FDA) e Proteína Bruta (PB) em pastagens múltiplas................................................................43 

 

Tabela 2.  Parâmetros de ajuste e os erros dos modelos escolhidos para o conjunto de validação 

para a quantificação dos valores de Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em Detergente 

Ácido (FDA) e Proteína Bruta (PB) em pastagens solteiras e consorciadas...............................46 

 

Tabela 3. Comparação dos valores obtidos pelo método de referência e os obtidos pelo NIR na 

etapa da validação externa para Fibra em Detergente Neutro (FDN).....................................47 

 

Tabela 4. Comparação dos valores obtidos pelo método de referência e os obtidos pelo NIR na 

etapa da validação externa para Fibra em Detergente Ácido (FDA)......................................48 

 

Tabela 5. Comparação dos valores obtidos pelo método de referência e os obtidos pelo NIR na 

etapa da validação externa para Proteína Bruta (PB).............................................................49 

 

ESTUDO 2 

Tabela 01. Resumo do modelo de Análise Fatorial Múltipla para classificar as variáveis 

estudadas nos diferentes grupos.................................................................................................63 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

DIVMS – Digestibilidade in vitro da Matéria Seca. 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.  

EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.  

FDA – Fibra em Detergente Ácido.  

FDN – Fibra em Detergente Neutro.  

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

MS – Matéria Seca.  

NIR – Espectroscopia de Infravermelho Próximo. 

NDT – Nutrientes Digestíveis Totais. 

PB – Proteína Bruta.  

PCA- Análise de Componentes Principais. 

R2 – Coeficiente de Determinação. 

RPD – Taxa de Desempenho do Desvio. 

RMSEP – Raiz Quadrada do Erro Médio da Predição. 

RMSECV – Erro padrão da validação cruzada. 

SC – Santa Catarina. 

SEC – Erro padrão da Calibração. 

UPL – Unidades Produtoras de Leite. 

 

 

 

  



 

SUMÁRIO 
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................ 17 

CAPITULO 1 .................................................................................................. 19 

2. REVISÃO DE LITERATURA ................................................................... 19 

2.1. Utilização e qualidade de pastagens. ............................................................ 19 

2.2. Qualidade de pastagens em Santa Catarina (SC) ............................................ 23 

2.3. Espectroscopia de infravermelho Próximo (NIR) .......................................... 27 

2.4. Análise multivariada.................................................................................. 31 

3. OBJETIVOS ................................................................................................ 34 

3.1. Objetivo geral ........................................................................................... 34 

3.2. Objetivos específicos ................................................................................. 34 

CAPITULO 2 .................................................................................................. 35 

4. ARTIGO 1 ............................................................................................... 35 

CAPITULO 3 .................................................................................................. 55 

5. ARTIGO 2 ............................................................................................... 55 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................... 80 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................... 81 

8. ANEXOS/ ANÁLISE ESTATÍSTICA ........................................................ 94 

 



17 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

As forragens constituem o mais importante alimento para os ruminantes, 

independentemente do tipo de produção. O produto final, carne ou leite, especialmente 

os provenientes dos sistemas de produção animal a pasto, dependem da qualidade da 

forrageira para alcançar seus objetivos. Por sua vez, a qualidade das pastagens depende 

das espécies que as compõem, bem como de seus hábitos de crescimento. Desta forma, é 

extremamente importante o desenvolvimento de sistemas de produção que proporcionem 

um substancial aumento da produtividade associado à economicidade. 

Assim sendo, a intensificação da produção de leite a pasto tem por base a 

utilização de espécies forrageiras de elevada produção de matéria seca (MS) com alta 

qualidade que, associadas ao uso de práticas racionais de manejo, possibilitem aumentar 

a taxa de lotação da pastagem (DA SILVA, 2011b). Como em Santa Catarina (SC) a 

produção de leite é realizada basicamente em pequenas propriedades rurais, o processo 

de intensificação da produção deve considerar a utilização de sistemas que exijam 

pequeno investimento e que sejam autossustentáveis (IBGE, 2006a). 

O Estado de SC possui um clima subtropical, apresentando condições climáticas 

favoráveis para a produção de pastagens ao longo de todo o ano, e possibilita a utilização 

tanto de espécies de clima tropical, como subtropical e temperado (CÓRDOVA, 2012). 

Por isso, existe uma forte demanda para a implantação de um manejo forrageiro adequado 

que pode proporcionar uma produção de forragem de excelente qualidade durante o ano 

todo. A implantação de consórcio de leguminosas com gramíneas apresenta vantagens 

como maior equilíbrio entre a produção e a qualidade da forragem, além de ser uma 

alternativa promissora e sustentável, pois proporcionam a utilização da área agrícola 

durante todo o ano (DA SILVA et al.,2015). 

Em propriedades rurais o planejamento forrageiro é essencial para um bom 

manejo nutricional dos animais. Assim, para compor dietas ajustadas, tanto em 

quantidade quanto em qualidade, é necessário conhecer o valor nutricional das pastagens, 

visto que inúmeros fatores podem interferir em suas composições. Para tanto, para evitar 

adversidades, novas tecnologias como a espectroscopia de infravermelho próximo (NIR), 

são utilizadas, com o objetivo de reduzir tempo de avaliação e fornecer um retorno rápido 

ao produtor rural, de forma a facilitar o ajuste de dietas.  

Portanto, o objetivo deste estudo será a avaliação da qualidade de pastagens 

cultivadas em Santa Catarina pelo método de espectroscopia de infravermelho próximo 
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(NIR) e a sua variação influenciada por múltiplos fatores (região, consórcio, estação e 

cultivo (espécie).  
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CAPITULO 1 

 
2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. UTILIZAÇÃO E QUALIDADE DE PASTAGENS. 

 

O Brasil é um país de grande extensão territorial e possui clima privilegiado para 

a produção pecuária e para o crescimento de plantas herbáceas. Desta forma, a maior parte 

do seu rebanho é produzida a base de pasto e constitui uma forma econômica e prática de 

oferecer alimentos para os bovinos (FERRAZ & DE FELÍCIO, 2010; DEBLITZ, 2012).  

Em vista disso, o fornecimento de boas pastagens é importante, pois oferece os 

nutrientes necessários para um bom desempenho animal. Quando se analisa a produção 

leiteira, os fatores climáticos têm ação direta sobre a produtividade e bem estar dos 

animais (BORBUREMA et al., 2013).  

Por isso, práticas de manejo que proporcionem aumento da produtividade animal 

e vegetal, atrelado a fatores como o microclima do ambiente são importantes (FERRAZ 

& DE FELÍCIO, 2010). Segundo Dias-Filho (2014b), enquanto em outros países o 

processo de oferta do alimento para o gado requer o uso intensivo de mão de obra, 

máquinas, equipamentos e combustível fóssil, no Brasil, essa colheita é feita 

predominantemente pelo próprio animal, por meio do pastejo, além do produtor ter a 

vantagem de não depender diretamente dos grãos. 

A região Sul do Brasil ocupa mais de 7% do território brasileiro, é composta por 

paisagens lacustres, de encostas e serras, planícies costeiras e planaltos. Sua vegetação 

original é a Floresta Atlântica na maior parte, além de vegetação de campo, com clima 

variando desde o tropical até o temperado, com verões quentes (acima de 30 °C), e 

invernos relativamente frios  (abaixo de 7,2 °C) e sem estação seca (WREGE et al.,2012). 

Por sua vez, o Estado de SC, que está situado na região Sul do Brasil, apresenta 

grande diversidade vegetal, a qual está distribuída acompanhando as variações de rochas, 

relevo e tipos de solos. A maior parte do Estado é ocupada por solos desenvolvidos de 

rochas efusivas da Formação Serra Geral (basalto e riodacitos), rochas sedimentares, 

(folhelos, por exemplo), rochas ígneas intrusivas, com os granitos e rochas metamórficas, 

(gnaisse, por exemplo), com pequena parcela ocupada por solos formados sobre 

sedimentos de origem aluvial (ROCHA, 2016c). 

Fatores relacionados ao potencial forrageiro, ciclo produtivo, manejo, fertilidade 

do solo e as condições climáticas regionais devem ser consideradas na escolha das 
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espécies, com o objetivo de se obter maior produção por hectare, lotação por área, e 

consequentemente produção de leite. Além disso, do ponto de vista da sustentabilidade 

da produção, recomenda-se o uso de pastagens perenes, minimizando a importação de 

insumos externos à propriedade (CÓRDOVA, 2012). 

As gramíneas perenes tropicais se caracterizam como plantas de metabolismo C4, 

e apresentam alta eficiência fotossintética e capacidade produtiva quando comparadas 

com as gramíneas temperadas, de ciclo C3. Para as variedades do gênero Pennisetum, em 

condições de solo e clima adequadas, são encontrados cerca de 50.000 a 60.000 kg/ha de 

MS, já para as gramíneas do gênero Cynodon, 15.000 a 30.000 kg/ha podem ser 

encontrados (CÓRDOVA, 2012). 

O Capim-elefante (Pennisetum purpureum) e o capim Kurumi cultivar anão BRS 

Kurumi, assim como, os cultivares Tifton 85 (Cynodon dactylon), e o Jiggs, e o híbrido 

missioneira gigante (Axonopus catharinensis), apresentam alta produtividade e são 

adaptadas para a região Sul do Brasil (MITTELMANN, 2006). 

 De acordo com Dufloth (2013), a produção de MS da pastagem missioneira 

gigante (Axonopus catharinensis) variou de 762 a 1.131 kg/ha nos meses de inverno, 

chegando a 2.425 kg/ha em dezembro na região sul de Santa Catarina. O capim elefante 

(Pennisetum purpureum), pode produzir até  300 toneladas de matéria verde por hectare, 

e o cv. BRS Kurumi  pode apresentar uma taxa  de  acúmulo  da  forragem entre  120  e  

170  kg/MS hectare com  valor  nutritivo  chegando  a proteína bruta de 18 a 20 % (DA 

ROSA et al., 2019) 

Para o capim Jiggs, a massa seca com a presença de adubação química, apresentou 

25,1 ton/há (KUNZ et al., 2019). Enquanto isso, a produtividade de MS do capim Tifton 

85 (Cynodon dactylon), cresce linearmente com as doses de nitrogênio variando de 0 a 

60 kg N ha-1 por ciclo de pastejo alcançando 39279 e 27826 kg MS ha-1 com e sem 

irrigação, respectivamente. (GOMES et al.,2015).  

Santa Catarina possui características susceptíveis para a produção de leite a base 

de pasto e se destaca como um dos Estados que mais cresce nessa área nos últimos anos 

(CÓRDOVA, 2012). Com isso, acredita-se na necessidade de buscar maiores 

informações a respeito das forragens disponíveis para serem utilizadas nesse sistema de 

produção.  

A bovinocultura leiteira, portanto, é uma atividade de grande importância. 

Segundo o IBGE (2017b) a produção brasileira de leite foi de 33,5 bilhões de litros. Dentre 

as regiões, o Sul é considerado desde 2015 a região de maior produtividade, e tem 
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participação de 34,2% da produção nacional, com média de 3.284 litros/vaca/ano (IBGE, 

2017b). 

O manejo adequado de pastagens para ruminantes é uma das maneiras mais 

eficientes de atender as necessidades de um modelo de produção que visa à alimentação 

animal a base de pastagens (LENZI, 2003). A utilização de espécies forrageiras com boa 

adaptação às características locais, permite melhor manejo e maior estabilidade na 

produção, diminuindo assim seus custos e os riscos da atividade (SANTOS, 2005). 

Por isso, critérios devem ser utilizados para a escolha do sistema de produção mais 

eficiente para cada situação. A disponibilidade e preço dos alimentos, inclusive as 

forragens, o potencial produtivo do rebanho e a área em que a propriedade está inserida, 

além de outras características, devem ser averiguadas para se tomar a decisão mais 

acertada sobre o sistema produtivo ideal. Para Rennó et al. (2008), a aptidão regional da 

cultura e do produtor também são fatores de escolha de matrizes produtivas. 

A utilização de forragens em solos de baixa fertilidade, escolha errada das 

espécies a serem utilizadas, desconhecimento sobre técnicas de manejo, e principalmente, 

falta de assistência técnica, são fatores que indicam o estado de degradação das pastagens 

brasileiras, por isso é muito importante o uso de ferramentas que facilitem a avaliação 

desta pastagem. 

Em relação às espécies forrageiras utilizadas no manejo alimentar dos animais, é 

possível a utilização de grande variedade, como por exemplo, de culturas perenes e 

anuais. As espécies abordadas a seguir, apresentam grande importância, e foram 

utilizadas para a realização deste estudo. O capim elefante cultivar Pioneiro (Pennisetum 

purpureum), é uma das espécies mais importantes em todas regiões produtoras de leite de 

SC, e apresenta diversos cultivares (JOCHIMS, et al., 2017).  

Logo, podemos destacar que o capim-elefante (Pennisetum purpureum) é uma 

gramínea perene, de alto potencial de produção de MS, adaptando-se muito bem as 

condições de clima e solo. É muito utilizada na formação de capineiras e fornecida aos 

animais na forma de verde picado. Sua utilização sob a forma de pastejo é relativamente 

recente (PASSOS et al.,1999; DERESZ, 2001; SOUZA et al., 2003). Outras forrageiras 

que também se destacam, são o Panicum maximum, a Urochloa brizantha e o Cynodon 

dactylon (CÓSER & PERREIRA, 2001). 

De acordo com Dall'Agnol et al. (2004), que buscaram quantificar a produção e o 

valor nutritivo do capim-elefante (Pennisetum purpureum) cv. Cameroon  identificando 

a sua utilização e viabilidade na região do Planalto Catarinense, afim de estabelecer uma 

https://lume.ufrgs.br/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Dall%27Agnol,%20Miguel
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curva de crescimento, encontraram como resultado que as maiores produções foram 

obtidas nas plantas de 42 e 63 dias de rebrotes, com valores médios de 20% de PB e 65% 

de digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) o que demostra que apesar do clima 

frio, o capim-elefante é uma alternativa viável. 

Outras gramíneas que podem ser utilizadas são as do gênero Cynodon, devido as 

suas características como, adaptação a diferentes ambientes, alto potencial de produção 

de biomassa e aceitabilidade (CÓRDOVA, 2012). Não há registros de como o gênero foi 

introduzido no país, porém acredita-se que a introdução ocorreu por iniciativa de 

produtores e pesquisadores para realização de testes em território nacional (ATHAYDE 

et al., 2005). 

O Tifton 85 é um híbrido interespecífico formado entre a grama bermuda 

verdadeira e o Tifton 68. Foi desenvolvido em 1992, na Universidade da Geórgia, na 

cidade de Tifton, estado da Geórgia, nos Estados Unidos, lançado em 1992 (ATHAYDE 

et al., 2005; CÓRDOVA, 2012). A presença de rizomas em sua formação auxilia na 

reserva de carboidratos e nutrientes que proporcionam maior resistência a situações de 

estresse, sendo mais tolerante ao frio que a Tifton 68 (CÓRDOVA, 2012). 

O Tifton 85 ainda apresenta porte mais alto, hastes delgadas e lisas, folhas 

menores e estreitas, de cor verde mais escura do que as outras bermudas híbridas, estolões 

abundantes, verdes de tom arroxeado e rizomas mais grossos e desenvolvidos 

(ATHAYDE et al., 2005). 

Em contrapartida, a gramínea Jiggs (Cynodon dactylon), por se tratar de uma 

variedade recente, suas informações ainda são escassas, necessitando assim, conhecê-la 

melhor em relação à sua produtividade e seu desempenho dentro de um sistema de 

produção de leite a base de pasto (BADE, 2000). Apresenta elevada capacidade de suporte 

em períodos de estiagem prolongados e crescimento superior ao das demais cultivares de 

grama bermuda durante esses períodos. Apresenta características interessantes para as 

condições climáticas brasileiras, com alto potencial de adaptação (ATHAYDE et al., 

2005).  Um trabalho foi desenvolvido para avaliar a PB da forragem Jiggs em diferentes 

alturas (20 a 35 cm) e idades de corte (19, 28 e 60 dias) em relação ao plantio, na cidade 

de Cascavel-PR. O melhor resultado para PB foi de 20,05% com 19 dias e 20 cm de altura 

(SILVA et al., 2011c). 

A missioneira gigante (Axonopus catharinensis Valls), que foi desenvolvida em 

SC, é uma gramínea perene tropical, sendo um híbrido triploide espontâneo originário de 

um cruzamento natural entre a grama missioneira (Axonopus jesuiticus) e o gramão 
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(Axonopus scoparius), ocorrida no Alto Vale do Itajaí. Sua produção de forragem é 

concentrada no período de outubro a maio (CÓRDOVA, 2012).  

Em um experimento conduzido no município de Papanduva-SC, objetivou-se 

avaliar o rendimento de massa seca (MSF) e a composição química da forragem de 

missioneira-gigante, consorciada ou não com leguminosas perenes. Foram avaliadas as 

produtividades da utilização apenas da missioneira-gigante (MG) ou da MG consorciada 

com amendoim-forrageiro (AF) ou lótus serrano (LS). As amostragens foram realizadas 

em sete épocas de corte da pastagem, de novembro/2011 a novembro/2012. O consórcio 

aumentou o rendimento de MSF nos cortes de primavera-verão. A participação do AF na 

produção de forragem manteve-se próximo a 8%, à exceção do inverno, quando não 

acumulou massa seca. A composição química da forragem foi influenciada pela 

composição botânica, com aumento no teor de PB e da digestibilidade na MG+LS. Os 

resultados indicam que AF e LS são leguminosas promissoras para consorciação com MG 

(HANISCH et al., 2016c). 

Em outras avaliações regionais, a missioneira gigante (Axonopus catharinensis) 

tem demostrado adaptações às mais diversas regiões. Na estação experimental de 

Canoinhas, a missioneira gigante alcançou produção média de 13 a 10,5 t/ha para os anos 

de 2006/2007 com PB de 9% e 72 % de digestibilidade, em valores médios anuais 

(CÓRDOVA, 2012). 

A pastagem é um recurso valioso para a produção animal, porém, sua qualidade é 

dependente de multifatores (clima, estação do ano, região e espécie) podendo apresentar 

uma ampla variação. O conhecimento dessa qualidade é essencial para o bom 

desempenho animal e obtenção de melhores índices produtivos.  

 

2.2. QUALIDADE DE PASTAGENS EM SANTA CATARINA (SC) 

 

O Estado de SC apresenta condições edafoclimáticas e topografia que favorecem 

a produção de pastagens, como a principal fonte de alimento para a produção leiteira, por 

isso, espécies forrageiras adaptadas regionalmente são uma ferramenta indispensável para 

sistemas de produção de leite eficientes. Além disso, forragens adaptadas às condições 

climáticas e de solo tendem a se destacar quanto a sua produtividade de MS, e seu elevado 

valor nutritivo, como consequência se observa maior capacidade de suporte dessas 

pastagens, reduzindo os custos com alimentação, aumentando assim a renda dos 

produtores (DA SILVA & CARVALHO, 2005a; JOCHIMS, et al., 2017). 
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Segundo Matos (2002), a utilização de pastagens como principal fonte de alimento 

reduz os custos de produção de leite, isso porque a produção de alimentos e a alimentação 

do rebanho representam de 40 a 60% dos custos variáveis da produção, relação 

inversamente proporcional a participação de pasto na dieta dos animais. 

Embora ocorra a suplementação dos rebanhos leiteiros, especialmente com 

silagens, fenos, pré-secados e alimentos concentrados, nos períodos de entressafra das 

pastagens perenes e/ou cultivadas, sistemas de produção de leite à base de gramíneas 

(Poaceae) perenes de verão têm se constituído como uma forma mais econômica para a 

produção de leite no sul do Brasil (RIBEIRO & CASTILHOS,2018). E necessário que os 

agricultores conheçam a qualidade nutricional das pastagens que está sendo fornecida aos 

animais, porque a partir disso, é possível a formulação de dietas e o balanceamento 

correto dos nutrientes necessários para atender as exigências nutricionais do rebanho. 

De acordo com Tcacenco e Soprano (1997), as gramíneas do gênero Axonopos, 

conhecidas como grama missioneira (Axonopus catharinensis), são muito importantes em 

diversas regiões de Santa Catarina, e podem ser encontradas com maior frequência na 

região do Vale do Itajaí, e apresentam como característica elevada produção, produzindo 

até 11,7 t/ha de MS. 

Para Scaravelli (2007) sistemas forrageiros constituídos por espécies de 

Coastcross-1 (Cynodon dactylon x C. nlemfluensis) e milheto (Pennisetum americanum) 

cv. Comum caracterizam-se por apresentar elevado potencial de produção de forragem, 

alta lotação animal e longo período de utilização, além de permitirem a associação com 

espécies de ciclo hibernal. Porém, pesquisas e informações científicas sobre esses 

sistemas ainda são escassas. 

Na região oeste de Santa Catarina, as espécies mais utilizadas são as do gênero 

Cynodon dactylon cv. Tifton 85, presente em 98,6% das áreas, assim como o cv. Jiggs, 

outra espécie do gênero Cynodon mencionada como uma importante forrageira para a 

região (JOCHIMS, et al., 2017). Segundo Rocha et al., (2007a) as gramíneas perenes de 

ciclo estival, como as espécies do gênero Cynodon, são bastante utilizadas na produção 

leiteira por suportar altas cargas animais e permitir longo período de utilização. Dentro 

desse gênero, destaca-se a coastcross (Cynodon dactylon (L.) Pers.), que permite a 

sobressemeadura de espécies forrageiras de clima temperado, como a aveia-preta (Avena 

strigosa) e o azevém (Lolium multiflorum). 

Outra gramínea que também merece destaque é a Hemártria (Hemarthria 

altissima), uma forrageira com um grande histórico nos sistemas produtivos, com grande 
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importância na década de 1990. É uma forrageira muito utilizada, principalmente por ser 

muito adaptada a solos úmidos e por suportar temperaturas mais baixas que as outras 

forrageiras estivais (SILVA et al., 2005b). De acordo com Jochims et al., (2017) a grama 

missioneira-gigante (Axonopus catharinensis) e a Hemártria (Hemarthria altissima), 

foram encontradas na região oeste de Santa Catarina em 43,5% e 31,9% das áreas, 

respectivamente. 

Em um experimento conduzido em três propriedades agrícolas no planalto norte 

do estado de SC avaliando a pastagem perene Hemarthria (Hemarthria altissima) cv. 

Flórida, sob pastoreio,  a produção de matéria seca foi de 10,9, 14,9 e 18,5 toneladas/ha 

em oito meses de produção, a qualidade da pastagem apresentou 9,1% de proteína bruta, 

60,3% de digestibilidade e 33,2% de fibra bruta, demonstrando que essa pastagem pode 

ser indicada para uso em sistemas de produção de leite (HANISCH & MEISTER; 2009a). 

Além das gramíneas em destaque, uma leguminosa perene de estação quente que 

também pode ser utilizada, é o amendoim forrageiro (Arachis pintoi). O amendoim 

forrageiro apresenta alta proteína, relativamente baixo nível de fibra e alta digestibilidade, 

é utilizado principalmente em consórcio com gramíneas, pois além de elevarem a 

qualidade da dieta dos animais, tem a capacidade de fixar nitrogênio no solo, melhorando 

a produtividade das pastagens (JOCHIMS, et al., 2017). 

Em sistemas produtivos que priorizam as pastagens como fonte de alimento aos 

animais, faz-se necessário o suprimento da demanda nos períodos em que as pastagens 

de clima quente reduzem a sua produção. Portanto, para suprir essa necessidade podem 

ser implantadas pastagens anuais de inverno e também o uso de consórcios.  

A utilização de forrageiras anuais de inverno constitui uma alternativa de 

produção de forragens, e visa suprir o déficit forrageiro que ocorre no outono e inverno 

na região sul do Brasil (CÓSER & PERREIRA, 2001). As espécies mais utilizadas como 

forrageiras de inverno em sistemas de produção animal são a aveia preta (Avena strigosa) 

e o azevém anual (Lolium multiflorum) (BALBINOT JUNIOR et al., 2009), contudo, 

outras espécies como aveia branca, centeio, triticale e trigo duplo-propósito apresentam 

resultados interessantes para a produção de forragem (BORTOLINI et al., 2004). 

A utilização de leguminosas forrageiras consorciadas com gramíneas de alta 

produtividade representa uma alternativa de aumento da produção, qualidade e a 

persistência das pastagens (HANISCH et al., 2016c). O consórcio entre gramíneas 

tropicais com leguminosas, como, por exemplo, entre Cynodon dactylon (L.) Pers. cv. 

coast-cross com Arachis pintoi) (BARBERO et al., 2009) ou de capim-elefante 
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(Pennisetum purpureum Schum.) consorciada com Trifolium repens (L.) (OLIVO et al., 

2009) ou com Arachis pintoi (CRESTANI et al., 2013), pode ser uma alternativa. 

Outro exemplo, a ser destacado é a missioneira- gigante (Axonopus catharinensis) 

que apresenta seu período de crescimento de outubro a maio na região Sul do Brasil, com 

produção de forragem entre 10 e 24 t ha-1 ano-1 de MS e teor de proteína bruta de 12 a 

15% (HANISCH & FONSECA, 2011b; MIRANDA et al., 2012). Entre as gramíneas 

perenes utilizadas no Sul do Brasil, ela pode ser consorciada com o amendoim forrageiro 

(Arachis pintoi), em função de sua amplitude de adaptação a várias regiões 

edafoclimáticas do Brasil (HANISCH et al., 2016c). 

Em propriedades leiteiras da região do Vale do Braço do Norte, sul de Santa 

Catarina, foram coletadas informações de 50 propriedades leiteiras, em relação ao uso de 

pastagens. No verão, é predominantemente realizada o uso de pastagens perenes formadas 

por espécies de gramíneas (Axonopus catharinensis, Brachiaria decumbens, Eriochola 

polystach) e, em alguns casos, leguminosas (Trifolium repens L; Arachis pintoi) no 

outono/inverno/primavera, predominam as pastagens anuais temperadas, como a aveia 

(Avena sativa) e o azevém (Lolium multiflorum) (WERNCKE, et al.,2016). 

Por fim, o Estado apresenta uma grande variedade de espécies forrageiras que 

podem ser utilizadas tanto de forma única como consorciadas, por isso, é necessário o 

conhecimento de suas características nutricionais que associada a uma boa suplementação 

trazem benefícios aos animais e aos sistemas de produção. 
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2.3. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO (NIR)  

 

A espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) é uma técnica analítica, 

utilizada para determinação de componentes dos mais variados tipos de amostras, que usa 

uma fonte de luz produtora de comprimento de onda conhecido, normalmente entre 700–

2500 nanómetros. É nessa faixa de comprimento de onda que a maioria dos materiais 

orgânicos e inorgânicos apresenta propriedades de absorção (MADEIRA NETTO, 2000; 

PASQUINI, 2003; CÉCILLON et al.,2009). 

O NIR baseia-se no fato dos principais componentes químicos de uma amostra 

terem propriedades particulares de absorção na região do espectro de luz (REICH, 2005). 

As ligações das substâncias orgânicas absorvem parte da energia incidente, permitindo 

assim, estimar o tipo de ligação molecular contida nas amostras, que medem a diferença 

entre quantidade de luz emitida e a refletida (FERNANDES et al., 2010).  

Os sinais de refletância do NIR resultam de vibrações entre as ligações químicas, 

que por sua vez, fornecem informações sobre a proporção de cada elemento das amostras 

analisadas, gerando picos nos espectros (CÉCILLON et al.,2009). Sendo assim, o NIR é 

utilizado para investigar as propriedades vibracionais de uma amostra (BOKOBZA et al., 

2002).  

Além disso, o NIR tem como característica, detectar moléculas contendo ligações 

Carbono (C)-Hidrogênio (H), Nitrogênio (N)-H, S (Enxofre)-H ou Oxigênio (O)-H além 

de ser um método rápido na determinação, não sendo destrutivo, e nem invasivo 

(PASQUINI, 2003; CAMPESTRINI, 2005; REICH, 2005).  

Os procedimentos de análises bromatólogicas tradicionalmente utilizados são 

bastante demorados e dependem da utilização de grandes quantidades de reagentes 

químicos, e, portanto, existe a necessidade de se desenvolver técnicas mais eficientes.  

O NIR pode ser utilizado como apoio à tomada de decisão, para melhorar a gestão 

dos rebanhos a base de pasto, pois fornece de forma rápida e precisa informações que 

auxiliam o manejo (DECRUYENAERE et al., 2012b).  

Portanto, a utilização do NIR tem demonstrado ser apta para predizer valores 

nutritivos das forragens. Mira (2000) avaliou os teores de MS, PB, FDN e FDA, cálcio 

(Ca) e fósforo (P) de espécies de gramíneas de inverno (Lolium multiflorum, Trifolium 

repens, T. pratense, T. vesiculosum e Lótus corniculatus) e pastos nativos, no verão, 

durante um período de um ano. Com base nos resultados, concluíram que o NIR pode 

predizer de forma aceitável o valor nutritivo das forragens avaliadas. 
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Para Fontaneli et al. (2004), a técnica NIR apresentou elevada acurácia para 

determinar dos teores de PB, FDA e FDN em quatro cultivares de Cynodon spp., 

mostrando também índices de calibração satisfatórios para determinação de minerais. Por 

isso, para que o NIR se torne um método efetivo para as avaliações das propriedades 

bromatológicas das pastagens, torna-se necessário a realização de estudos de calibração 

e validação.  

Como os espectros NIR, contém grande quantidade de informações analíticas a 

quantificação de elementos químicos de uma amostra avaliada é possível mediante a 

utilização um campo de ciências denominado quimiometria (FERRARINI, 2004). A 

quimiometria se baseia na utilização de modelos matemáticos e estatísticos para extrair 

informações químicas de amostras submetidas a uma avaliação espectroscópica 

(PASQUINI, 2003; SIMÕES, 2008; NASCIMENTO et al., 2010). 

Inicialmente, para a análise dos dados é realizado o pré-tratamentos dos espectros. 

Os pré-tratamentos dos dados são aplicados, com o objetivo de remover fontes de 

variações indesejáveis que podem influenciar os resultados, eles permitem reduzir, 

padronizar ou eliminar fatores que causam impactos na leitura espectral, sem causar 

alterações nas informações espectroscópicas (SIESLER et al., 2008).  

Variações inerentes à própria amostra, como temperatura e granulometria, e 

distorções espectrais causadas pelo equipamento, como ruídos nos detectores, são 

interferências que podem mascarar propriedades importantes contidas nos espectros e que 

podem ser corrigidas com o auxílio dos pré-tratamentos (FALLA SOTELO, 2006).  

O tratamento matemático dos dados possibilita correlacionar valores de uma 

variável qualquer, obtidos pelos métodos químicos convencionais, com aqueles obtidos 

por meio do NIR. De acordo com Valderrama (2005), os procedimentos matemáticos que 

estabelecem a relação entre os dados recebem a denominação de calibração de modelos. 

As principais técnicas quimiométricas usadas para a elaboração de modelos de 

calibração são a análise de componentes principais (PCA - Principal Component 

Analysis), regressão linear múltipla (MLR – Multiple Linear Regression), regressão de 

componentes principais (PCR – Principal Components Regression) e regressão por 

mínimo quadrados parciais (PLS – Partial Least Squares) (BURNS & 

CIURCZAK,2007). 

A PCA é considerada uma técnica de modelagem multivariada (CORREIA & 

FERREIRA, 2007). Normalmente, é utilizada com a finalidade de visualizar a estrutura 

de dados, encontrar similaridade entre as amostras, e detectar amostras anômalas 
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conhecidas como outliers (SOUZA & POPPI, 2012). 

A PLS é considerada o método de regressão mais utilizado para modelos de 

construção de calibração multivariada (SHI et al., 2012). De acordo com Nunes (2008), 

a modelagem PLS utiliza tanto a informação da matriz de dados X (variáveis 

independentes - dados espectrais), como da matriz Y (variáveis dependentes - propriedade 

a serem analisada, concentração), obtendo-se novas variáveis denominadas variáveis 

latentes, fatores ou componentes.  

Após a escolha do modelo de calibração para uma determinada propriedade, sua 

acurácia e precisão devem ser testadas. O processo quimiométrico utilizado é denominado 

de validação, que consiste na otimização das correlações entre os resultados analíticos 

obtidos por métodos químicos convencionais e os resultados instrumentais, bem como da 

qualidade e habilidade preditiva do modelo construído (FERREIRA et al., 1999). 

Portanto, esse processo pode ser realizado de duas formas conhecidas como 

validação externa e validação interna, e usualmente por meio de validação cruzada. Na 

validação externa, o conjunto amostral utilizado é diferente daquele da calibração, 

exigindo que um novo conjunto de amostras seja analisado por meio de análises 

convencionais, assim como para a calibração (FALLA SOTELO, 2006). O processo é 

repetido até que todas as amostras tenham sido previstas e a raiz da soma do quadrado 

dos erros da validação cruzada (Root mean square erro of cross validation – RMSECV) 

é calculada (BRERETON, 2000).  

O desempenho dos modelos é determinado pela acurácia, na previsão de novas 

amostras não pertencentes ao modelo, sendo avaliados pelo erro médio de previsão (Root 

Mean Squared Error of Prediction – RMSEP) e coeficiente de determinação (R2) dos 

valores previstos e de referência (WILLIAMS & SOBERING, 1993). O Desvio Residual 

de Previsão (Residual Prediction Deviation – RPD) também é utilizado para avaliar o 

desempenho dos modelos desenvolvidos sendo obtido pela relação entre o desvio padrão 

dos valores da propriedade analisada pelo método de referência (SD) e o erro padrão da 

validação cruzada (RMSECV). 

Por isso, o R2 mede a interação linear entre o valor estimado e o valor de 

referência, quando o valor está próximo de 1, maior é a concentração dos dados ao redor 

da reta o que demostra alta correlação entre as variáveis (LANDAU et al., 2006). Valores 

de R2 abaixo de 0,82 a 0,90 significa que a precisão é considerada alta e valores acima de 

0,91 indicam que as equações podem ser consideradas excelentes (SHENK & 

WESTERHAUS; 1996). 
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A precisão do modelo, é avaliada pelo erro padrão da predição (SEP),  e o erro 

padrão relativo da predição (RSEP), um modelo é considerado satisfatório quando o R2  

for > que 0,8 e RSEP > 10% e <  20%, e excelente quando for  R2  for > 0,9 e RSEP < 

10%, um valor de SEP muito alto, reflete a heterogeneidade das amostras, principalmente 

a granulometria, a taxa de umidade residual e oxidação (TRAN et al., 2010).  

A razão obtida entre o desvio padrão obtidos pela análise convencional e o SEP, 

e o RPD, indica a uniformização do erro padrão de previsão, é uma medida qualitativa 

para avaliação dos resultados da validação (WILLIAMS & SOBERING, 1993; LOBOS 

et al.,2013). Para Goldshleger et al., (2013), valores acima de 2,5 são considerados 

excelente para a etapa de predição, e valores inferiores demonstram baixos desvios 

padrões das amostras. 

Portanto, a interpretação dos espectros pode ser difícil, porém apresentam 

informações importantes, sendo, possível extrai-las por meio de calibração multivariada, 

construindo modelos demostrando a variabilidade espectral de uma população de 

amostras e sua natureza química. 

O NIR tem sido amplamente utilizada para a determinação da composição 

química de gramíneas forrageiras, e vários autores o utilizam para a determinação da 

qualidade de várias espécies (GARCÍA e COZZOLINO; 2006; DECRUYENAERE et al., 

2009a; LEE et al.,2011). Por isso, para a determinação da qualidade das pastagens é 

necessário a utilização de um grande conjunto de dados que serão obtidos através de 

análises convencionais, para a construção de modelos de predição, e devem conter uma 

grande variação de dados amostrais para garantir a maior confiabilidade dos resultados 

(DECRUYENAERE et al., 2009a). 

Segundo Fekadu et al., (2010), as melhores calibrações são aquelas em que o 

banco de dados correspondente apresentou a maior variabilidade, indicando uma boa 

heterogeneidade dos constituintes. De acordo com Lobos et al., (2013), a variação das 

amostras é um fator positivo para a calibração e a predição da composição das forrageiras. 

Na técnica NIR, os espectros da região do infravermelho próximo são formados 

pelas ligações de moléculas onde o hidrogênio está presente, sendo assim, o NIR é 

sensível e permite avaliar os teores de água, carboidratos, proteínas e gorduras dos mais 

diferentes tipos de amostras (CÉCILLON et al., 2009).  

No caso das plantas, os comprimentos de onda entre 780 a 2500 nm decorrem 

principalmente dos teores de água, proteína (ligações N-H), óleo, lignina, amido, açúcar, 

nitrogênio e celulose (SCHWANNINGER et al.,2011).  Para Decruyenaere et al., (2009a), 
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o NIR apresenta boa acurácia para as forrageiras, porém salienta-se que o banco de dados 

para a etapa de calibração deve ser amplo, justamente para garantir maior confiabilidade 

nos resultados obtidos.  

Além disso, é necessário ter cuidado com a umidade e a granulometria das 

amostras que serão avaliadas. A umidade pode prejudicar a confiabilidade dos dados, 

porque a água provoca fortes sinais de absorção que podem sobrepor ou obscurecer as 

informações espectrais, gerando respostas não lineares, que prejudicam a confiabilidade 

dos dados (REEVES,2000). E a granulometria pode influenciar a reflectância difusa da 

luz, sendo as partículas mais finas tendem a absorver menos, pois o caminho percorrido 

pela luz é menor, com poucas moléculas, esse efeito causa um salto na linha de base, mas 

que pode ser corrigido pelos tratamentos matemáticos (KRAGTEN e WYSS.,2014). 

Em estudo realizado por Gontijo Neto et al., (2012), avaliando um modelo criado 

para a determinação da PB em braquiária, utilizando o NIR, encontraram uma alta 

correlação entre os valores preditos (0,978%) e os de referência, indicando elevada 

acurácia, podendo substituir os métodos de análise bromatológicas convencionais.  

Avaliando o uso do NIR, na qualidade de forragens tropicais, valores de PB, FDN, 

FDA, DIVMS e digestibilidade da fibra em detergente neutro foram determinados, e 

modelos foram criados, apresentando valores de R2, acima de 0,95% (MOLANO et al., 

2016). 

Por tanto, o uso dos modelos criados e sua utilidade dependem, da qualidade dos 

dados laboratoriais, e da taxa de predição que se está disposto a aceitar, para que a partir, 

destas informações, e de forma rápida, se possa tomar decisões relacionadas a 

suplementação e manejo das propriedades rurais. 

 

2.4.ANÁLISE MULTIVARIADA  

 

O emprego de técnicas multivariadas, de acordo com Alves et al.,(2007), 

corresponde a um conjunto de técnicas que analisam simultaneamente todas as variáveis 

do conjunto de dados, inicialmente é necessário saber o que se pretende afirmar a respeito 

dos dados, a técnica e o método estatístico devem ser escolhidos de acordo com o objetivo 

da pesquisa. Para Hair et., al (2009), tais técnicas são conhecidas como análise fatorial, 

análise de agrupamentos, escalonamento multidimensional e análise de correspondência. 

De acordo com Mingoti (2005), a análise de agrupamentos também é conhecida 

como Cluster Analysis, o objetivo, é agrupar os elementos da amostra ou população 
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formando grupos. Os elementos de um mesmo grupo são homogêneos entre si, no que se 

refere às suas variáveis que neles foram medidas, porém, estes grupos já formados são 

heterogêneos entre eles em relação a estas mesmas características.  

Abordagens multivariadas como a análise fatorial (AF) e análise de componentes 

principais (ACP) são úteis para obter informações significativas, promovendo a redução 

do número de variáveis com o mínimo de perdas das informações (ROCHA & PEREIRA, 

2016d). E vêm sendo utilizadas, para apoiar a gestão dos recursos hídricos e extrair 

informações significativas a partir de bases de dados, e podem ser encontradas em 

diversos estudos (GUEDES et al., 2012; SHEELA et al., 2012; ROCHA et al., 2014b).  

Dentre essas técnicas destaca-se a análise fatorial múltipla (AFM), é uma técnica 

estatística, que a partir, das correlações ou covariâncias entre as variáveis de interesse, 

permite a criação de um conjunto de variáveis, que podem ser denominadas de variáveis 

latentes ou fatores, que são obtidas em função das variáveis originais (ARTES,1998; 

KLEFENS,2010).  

Na AFM, é possível utilizar variáveis qualitativas e quantitativas, realizando a 

condensação das informações para um conjunto menor de variáveis, com perda mínima 

de informações (HAIR et al.,2009), permitindo a formação de possíveis agrupamentos de 

acordo com o grau de similaridade ou dissimilaridade das variáveis (SILVA et al.,2012d). 

Para tanto, a AFM é uma classe de métodos estatísticos paramétricos e não 

paramétricos multivariados (PAGÈS,2002), a análise multivariada consiste na análise de 

múltiplas variáveis em conjunto de relações, e vem sendo utilizada em diversas áreas, 

com o objetivo de observar o grau de similaridade entre um grupo de variáveis (SMITH 

et al., 2002).  Como, por exemplo: na análise ambiental (SILVA & RIBEIRO, 2004a), e 

em estudo de espécies vegetais (DIAS et al., 2007a). 

A partir da utilização de métodos estatísticos multivariados, Pacheco (2013) pode 

caracterizar unidades produtoras de leite orgânico localizadas no Estado do Paraná-PR e 

SC e identificar fatores envolvidos na produtividade e qualidade do leite. Em estudo, 

realizado Voges et al., (2015a), objetivou relacionar aspectos da produção leiteira e 

estrutura para ordenha com a qualidade do leite da região do Vale do Braço do Norte – 

SC, utilizando técnicas de análise multivariada.  

Em outro estudo, utilizando também a técnica de AFM, objetivou-se avaliar a 

influência da infraestrutura da propriedade e da alimentação dos animais sobre a 

ocorrência de LINA (leite instável não ácido), sendo que, a sua ocorrência tem 
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característica multifatorial e pode estar relacionada ao manejo nutricional inadequado 

(VOGES et al.,2018b). 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

✓ Avaliar a qualidade de pastagens cultivadas em Santa Catarina (SC) pelo método de 

espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) e a sua variação influenciada por 

múltiplos fatores. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

✓ Calibrar e validar modelos de predição pela espectroscopia de infravermelho próximo 

(NIR), para avaliação de atributos químicos de múltiplas espécies de pastagens; 

 

✓ Verificar a qualidade de pastagens utilizadas em Santa Catarina (SC) influenciada por 

múltiplos fatores como cultivo (espécie), estações do ano, região e manejo (consórcio ou 

únicas/solteiras). 
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RESUMO  

 

A técnica da Espectroscopia de Infravermelho Próximo (NIR) tem demonstrado 

eficiência em estimar a qualidade das pastagens de forma rápida e sem a utilização de 

reagentes químicos. Todavia, as curvas calibradas para este fim, normalmente são criadas 

para espécies únicas/solteiras, dificultando a análise de pastagens consorciadas. O 

objetivo deste trabalho foi desenvolver curvas de calibração por meio da técnica NIR para 

a predição dos valores de Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em Detergente Ácido 

(FDA) e Proteína Bruta (PB) para múltiplas espécies de pastagem. Foram utilizadas 

amostras de pastagens simples e consorciadas, abrangendo 32 espécies, coletadas de 

diferentes regiões do Estado de Santa Catarina durante os anos de 2013 a 2019. O material 

foi analisado quanto aos parâmetros de FDN, FDA e PB pelos métodos convencionais e 

seus espectros lidos em um espectrômetro MPA FT-NIR (BRUKER® OPTIK GmbH, 

Rudolf Plank Str.27, D-76275 Ettlingen). Para a calibração foram utilizados os 

tratamentos matemáticos Second derivative (FDN), First derivative + Multiplicative 

Scattering Correction (FDA), e Multiplicative scattering correction (PB). Com 

aproximadamente 200 amostras de pastagens foi possível se alcançar valores de 

coeficiente de determinação (R2) para a calibração de 0,94%, 0,95%, e 0,98% e para a 

validação de 0,94%, 0,95%, e 0,97% para os parâmetros FDN, FDA e PB, 

respectivamente. Assim, as curvas de calibração se mostraram adequadas para a avaliação 

da qualidade das pastagens de múltiplas espécies e para seu uso em rotina no laboratório. 

 

Palavra-chave: fibra, forragem, proteína bruta, quimiometria, ruminantes. 
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ABSTRACT 

A Near Infrared Spectroscopy (NIRS) technique has demonstrated the economic 

efficiency of estimating paste quality quickly and without the use of chemical reagents. 

However, as calibrated curves for this purpose, they are usually created for single species, 

making it difficult to analyze intercrop pastures. The objective of this work was to develop 

calibration curves using the NIRS technique to predict Neutral Detergent Fiber (NDF), 

Acid Detergent Fiber (FDA) and Crude Protein (CP) values for several pasture species. 

Simple and intercropping grazing materials were used, encompassing 32 species, 

collected from different regions of the state of Santa Catarina from 2013 to 2019. The 

material was analyzed for NDF, ADF and CP levels by the methods of use and their 

spectra. read on an MPT FT-NIR spectrometer (BRUKER® OPTIK GmbH, Rudolf Plank 

Str.27, D-76275 Ettlingen). For the calibration were used the mathematical methods 

Second derivative (NDF), first derivative + multiplicative dispersion correction (ADF) 

and multiplicative dispersion correction (CP). With approximately 200 insert 

measurements it was possible to obtain coefficient of determination (R2) values for a 

calibration of 0.94%, 0.95% and 0.98% and for a validation of 0.94%, 0.95% and 0.97% 

for the NDF, ADF and CP parameters, respectively. Thus, how calibration curves can be 

displayed for quality assessment of pastures of various species and for routine laboratory 

use. 

Key words: crude protein, chemometrics, fiber, fodder, ruminants.  
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INTRODUÇÃO 

Tornar o pasto autossuficiente na alimentação de um rebanho exige a utilização 

adequada desta pastagem, sendo o planejamento forrageiro essencial para um bom 

manejo nutricional dos animais (MONRROY et al., 2017). Atualmente, medir 

informações relacionadas à alimentação/exigências nutricionais tem sido o foco de 

pesquisas em pecuária, já que as despesas com alimentação compõem parte significativa 

dos custos variáveis de produção (MODROÑO et al., 2017).    

Porém, para medir os parâmetros de qualidade de pastagens, os métodos de 

análises tradicionalmente utilizados são bastante demorados, trabalhosos e requerem 

grande quantidade de mão de obra (DECRUYENAERE et al., 2009; MONRROY et al., 

2017). Para resolver este problema, abordagens baseadas em Espectroscopia de 

Infravermelho Próximo (NIR) aplicada às pastagens podem ser desenvolvidas para 

analisar a qualidade desse componente da dieta dos animais, pois é reconhecido que o 

NIR tem sido uma valiosa técnica para determinar com acurácia a composição química 

de um grande número de forragens (GONTIJO NETO et al., 2012). 

O NIR tem sido amplamente utilizado, sendo considerado uma alternativa rápida, 

precisa e não destrutiva das amostras, de baixo custo e que dispensa a utilização de 

reagentes químicos para a realização das análises (LOBOS et al., 2013, FRIZON et al., 

2015, RAMIREZ et al., 2015, SÁNCHEZ., 2017). Diante disso, a tecnologia NIR, 

começou a ser utilizada de forma intensiva na agricultura, o que possibilitou um avanço 

na coleta de dados, fornecendo informações mais precisas e praticamente em tempo real 

(PASQUINI, 2003). 

Por meio desta ferramenta, a partir de dados obtidos no laboratório, da leitura do 

espectro e de combinações de métodos estatísticos, é possível construir modelos de 

calibração e de validação para pastagens (BARROS NETO et al., 2006). 

Em estudo realizado por Parrini et al., (2018), para a determinação do valor 

nutritivo, 105 amostras de pastagens naturais e naturalizados foram colhidas, e utilizando 

o NIR, foram capazes de estimar com precisão a composição química destas pastagens e 

mesmo com um número reduzido de amostras, os valores obtidos na etapa de calibração 

para as variáveis FDN, FDA e PB foram de 0,99% e para a validação externa foram de 

0,99% para PB e FDN e 0,98% para FDA.   

O valor nutricional das forrageiras tem reflexos diretos sobre a produtividade 

animal, portanto, realizar a inclusão de leguminosas nas pastagens em consórcio com 

gramíneas promove aumento na matéria seca (MS) e incremento de nutrientes, por isso, 



38 
 

o uso de pastagens consorciadas melhora o suprimento de nutrientes em quantidade e 

qualidade ao longo de todo ano (BARCELLOS et al., 2008). Desta forma, para que o NIR 

se torne um método efetivo para as avaliações da qualidade das pastagens, torna-se 

necessário criar curvas de calibração e validação utilizando o máximo possível de 

espécies de pastagem, para que se possa obter a variabilidade necessária que assegure a 

acurácia e precisão das estimativas das amostras avaliadas.  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver curvas de calibração por meio 

da técnica de Espectroscopia de Infravermelho Próximo (NIR) para a predição dos valores 

de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e proteína bruta 

(PB) em amostras de pastagens solteiras e consorciadas de múltiplas espécies. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Coleta e preparação das amostras 

As amostras utilizadas para confecção das curvas de calibração e validação foram 

provenientes de diferentes projetos de pesquisa desenvolvidos pelos laboratórios Pro 

Nutrir (Laboratório Produção e Nutrição de Ruminantes) e de Forragicultura do 

Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural, pertencente ao Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina (Santa Catarina, Brasil), durante o 

período de 2013 a 2019, sendo representativas das regiões do estado de Santa Catarina.  

Neste banco de dados de pastagens simples e/ou consorciadas havia 32 espécies, 

sendo elas: Aveia (Avena sativa), Azevém (Lolium multiflorum), Amendoim Forrageiro 

(Arachis pintoi), Braquiária (Brachiaria brizantha), Jiggs (Cynodon dactylon, cv. Jiggs), 

Capim-Sudão (Sorghum sudanense L.), Capim Pioneiro (Pennisetum purpureum, 

Schum), Capim-elefante BRS Kurumi (Pennisetum purpureum), Estrela Africana 

(Cynodon Plectostachyus), Ervilhaca (Vica sativa), Hemártria (Hemarthria altissima), 

Milheto (Pennisetum americanum), Missioneira gigante (Axonopus catharinensis), Nabo 

forrageiro (Raphanus sativus L), Papuã (Brachiaria plantaginea), Paspalum (Paspalum 

notatum), Tifton 85 (Cynodon dactylon, cv. Tifton 85), Trevo (Trifolium repens), Capim-

caninha (Andropogon lateralis Nees), Grama-tapete (Axonopus affinis Chase), Gramão 

(Axonopus obtusifolius Raddi), carrapicho (Desmodium adscendens (Sw.), Pega-Pega 

(Desmodium incanum), Quicuio (Pennisetum Clandestinum), Sempre-verde comum 

(Axonopus compressus), Piatã (Brachiaria brizantha cv. Piatã), Festuca 

(Festuca arundinacea. Schreb), e as gramas nativas Ischaemum minus J. Presl, da família 



39 
 

Poaceae, Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult; Rhynchospora holoschoenoides 

Heiter; Rhynchospora tenuis da família Cyperaceae e Juncos tenuis Willd da família 

Juncaceae.  

A coleta das pastagens foi realizada a campo, sempre no piquete indicado pelo 

produtor como sendo aquele considerado no ponto ótimo de pastoreio, ou seja, no pré-

pastejo. Utilizando a técnica de quadrado de 0,25 m2, lançado nos piquetes de forma 

aleatória, em cada piquete eram amostrados cinco (5) pontos, quantidade que permitiu 

abranger a área total da pastagem. Realizou-se o corte das pastagens rente ao solo e, após 

a mistura dos cinco pontos, retirou-se uma amostra composta de, aproximadamente, 500 

g de cada área amostrada, dentro de cada propriedade.  Naqueles piquetes onde a massa 

forrageira não permitia a colheita de ao menos 500g de pasto no total de pontos, mais 

vezes o quadrado era lançado até obter quantidade próxima a este peso. Logo após, a 

amostra foi seca em estufa de ventilação forçada a 60ºC por 72 horas. As amostras pré-

secadas passaram pelo processo de moagem em um moinho tipo faca, com peneiras com 

crivos de 1 mm.  

 

Análises de referência 

As amostras foram submetidas às análises de referência, sendo aquelas 

rotineiramente utilizadas em laboratórios para determinação da composição 

bromatológica. A determinação da PB foi realizada pelo método de “Kjeldahl” (AOAC, 

1995) e a determinação de FDA e FDN segundo Van Soest et al. (1991). Todos os valores 

dos componentes analisados estão expressos no material pré-secado e não em base na 

MS.  

 

Curvas de calibração e validação 

 Aproximadamente 15 gramas de amostra de pastagem moída foram transferidos 

para um porta amostra com fundo de quartzo, acoplada ao equipamento modelo MPA FT-

NIR (BRUKER® OPTIK GmbH, Rudolf Plank Str. 27, D-76275 Ettlingen) e os espectros 

tomados em triplicata, com 64 varreduras e resolução de 16 cm-1 na região espectral de 

4.000 a 12.500 cm-1. Conforme indicação do fabricante, no equipamento utilizado, a cada 

20 amostras foi realizado um background.  

 Aos espectros das amostras lidas foram adicionados seus valores de PB, FDN e 

FDA obtidos pelas análises de referência. O pré-tratamento dos dados e a construção dos 

modelos quimiométricos, ou seja, a construção das curvas de calibração foi realizada com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juncaceae
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o auxílio do Software Opus 7.5, utilizando-se o modelo de regressão dos quadrados 

mínimos (PLS) (Bjorsvik and Martens, 2001). O melhor modelo de calibração foi 

selecionado com base no menor erro padrão da validação (erro médio quadrático do 

conjunto de calibração - RMSECV) e melhor coeficiente de determinação (R2). As 

amostras classificadas como outliers nos gráficos foram detectadas e excluídas dos 

modelos. Para a validação externa das curvas foi utilizado um conjunto de amostras que 

não foram incluídas na etapa da calibração.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Curvas de calibração 

O conjunto de espectros originais que foram utilizados para a criação das curvas 

de calibração para FDN, FDA e PB foram visualmente semelhantes (Figura 1), mesmo 

considerando que estes referem-se a uma diversidade de espécies de pastagens (n = 32) 

incluindo gramíneas e leguminosas. Porém, há a presença de ruídos instrumentais e 

desvios de linha de base, que provocam o deslocamento do espectro, sendo, portanto, 

necessária a aplicação de métodos de pré-processamento e suavização destes espectros 

para  suavizar, eliminar ou padronizar o impacto destes fatores não desejáveis, mas sem 

alterar a sua informação espectroscópica (AZZOUZ et al., 2003; SIESLER et al., 2008). 

De acordo com De Oliveira Neves et al. (2012) a remoção destes ruídos com o auxílio 

destes tratamentos matemáticos auxilia na construção das curvas e nas análises dos dados, 

aumentando assim a confiabilidade das curvas. 

 

1         2   

             

 

                                                            

 

Absorbância 

Comprimento de onda (cm-1) 

 

Absorbância 

Comprimento de onda (cm-1) 

 



41 
 

 

                                                             3 

 

 

 

Figura 1. Conjunto de espectros originais de refletância difusa na região do NIR, sem 

transformações matemáticas de múltiplas espécies de pastagens para a criação da curva 

de calibração: 1- Fibra em Detergente Neutro, 2- Fibra em Detergente Ácido, 3- Proteína 

Bruta. 

 

Além disso, utilizando a aplicação de modelos matemáticos e estatísticos, as 

regiões dos espectros (Figura 2) que mais continham as informações referentes ao 

nutriente analisado foram selecionadas para dar sequência na calibração multivariada para 

construção dos modelos de regressão aplicando-se o método PLS. Isso é possível pois a 

absorbância é medida por diferentes ligações moleculares em comprimento de onda 

específico, principalmente C-H, O-H e N-H, que são os componentes básicos de 

compostos orgânicos de tecidos vegetais (BOKOBZA, 2002).  
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Figura 2. Conjunto de espectros de pastagens originais de refletância difusa com as 

regiões selecionadas para a criação da curva de calibração: 1- Fibra em Detergente 

Neutro, 2- Fibra em Detergente Ácido, 3- Proteína Bruta. 

 

Assim, combinando a eliminação dos ruídos com pré-tratamentos e a seleção de 

regiões mais determinantes para cada componente, temos o conjunto de espectros 

transformados (Figura 3). Os pré- tratamentos utilizados para os conjuntos de espectros 

de pastagens foram, para o FDN (Figura 3.1) a transformação matemática Second 

derivative (segunda derivada), para o FDA (Figura 3.2) a transformação matemática First 

derivative + Multiplicative Scattering Correction, e para a PB (Figura 3.3), Multiplicative 

Scattering Correction. 
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 3 

 

 

Figura 3. Conjunto de espectros de pastagens de refletância difusa na região do NIR, com 

transformações matemáticas para a criação da curva de calibração: 1- Fibra em 

Detergente Neutro (Second derivative), 2- Fibra em Detergente Ácido (First derivative + 

Multiplicative Scattering Correction), 3- Proteína Bruta (Multiplicative scattering correction). 

 

O conjunto de calibração (Tabela 1) foi otimizado em função do número de 

variáveis latentes, do coeficiente de determinação da etapa da calibração (R2), do erro 

médio quadrático do conjunto de calibração (RMSECV) e da relação do desempenho do 

desvio (RPD). No decorrer da otimização os valores fora dos limites espectrais do NIR 

(outliers) ou da faixa das equações de calibração (valores extremos) foram removidos do 

conjunto de dados (Wilkinson et al., 2014) não ultrapassando 10% do total de espectros 

avaliados.   

Para a construção da curva de FDN foram utilizados 595 espectros, 

correspondentes a 200 amostras de pastagens de múltiplas espécies, sendo utilizados 548 

espectros ao final da calibração, com um R2 de 0,95% e RMSECV de 2,06 (mg.g-1). Para 

o componente FDA, dos 605 espectros existentes, que correspondem a 203 amostras, 

utilizou-se 551 espectros para a construção com um R2 de 0,96% e RMSECV de 1,08 

(mg.g-1). E para o parâmetro PB, foram utilizados 588 espectros, referente a 196 amostras, 

com valores de R2 de 0,98% e RMSECV de 0,855 (mg.g-1). 

 

Tabela 1: Parâmetros de ajuste dos modelos escolhidos para o conjunto de calibração 

para a quantificação dos valores de Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em 

Detergente Ácido (FDA) e Proteína Bruta (PB) em pastagens múltiplas. 
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Nº de 

amostras 

Nº de 

espectros 

Nº de 

espectros 
RMSECVa 

R2b 

(%) 

Outliers 

(%) 

RPDc 

(%) 
 calibração (mg g-1) 

 FDN 200 595 548 2,06 0,95 7,89 4,34 

 FDA 203 605 551 1,08 0,96 8,92 4,75 

 PB 196 588 533 0,855 0,98 9,35 7,23 
a Raiz quadrada do erro quadrático médio da validação cruzada. 
b Coeficiente de determinação da etapa da calibração. 
c Relação de desempenho do desvio. 
 

Fontaneli et al. (2004), ao utilizarem o NIR para desenvolver curvas de calibração  

para obtenção do valor nutritivo de quatro cultivares de Cynodon (Tifton 68, Tifton 85, 

Florakirk, Coastcross),  encontraram  R2 para as variáveis PB, FDN e FDA de 0,98%, 

0,97% e 0,99%, respectivamente, com um conjunto de 129 amostras, apresentando 

elevada acurácia do método para a espécie avaliada. Para Lobos et al. (2013) avaliando a 

qualidade de 295 amostras de múltiplas espécies de pastagens permanentes utilizando o 

NIR, verificaram valores de calibração para o componente PB de (R2) 0,99%, RMSECV 

de 0,46 (mg. g-1), e RPD de 10,5%. Valores de RPD acima de 2,5 são recomendados para 

esse tipo de predição, por isso, os valores encontrados (Tabela 1) são bastante satisfatórios 

para estimar este componente. Nota-se que curva de calibração criada para múltiplas 

espécies alcançam coeficientes de determinação altos, assim como em curva criada com 

espécies únicas/solteiras, o que traz uma grande vantagem para aquelas regiões que 

trabalham com pastagens em consórcio. 

Em outro estudo, cerca de 1991 amostras de gramíneas e leguminosas tropicais 

foram utilizadas para criar curvas de calibração no NIR, e os modelos apresentaram 

coeficientes de calibração (R2) para as variáveis PB e FDN de  0,99% e para FDA de 

0,95%, e os valores de RPD foram 7,3%; 4,9% e 3,5%, demostrando elevada correlação 

entre os dados laboratoriais e os obtidos no NIR (MOLANO et al; 2016). 

Ullmann (2017) desenvolveu um ensaio a campo durante duas safras (2012-2013), 

utilizando somente plantas de azevém perene (Lolium perenne L.), e, utilizando o NIR 

curvas de calibração e validação foram criadas, com valores de R2 obtidos em ambas as 

curvas para PB, FDN e FDA respectivamente, de 0,99%, 0,91% e 0,86%. Mesmo 

utilizando diferentes espécies simultaneamente, conseguimos neste estudo a criação de 

curvas com valores de R2 mais altos para FDN e FDA quando comparados ao estudo de 

Ullmann (2017) utilizando espécie única. 

Considerando que cada espécie de pastagem possui concentrações diferentes em 

sua composição, que por sua vez varia de acordo com a estágio morfológico, fisiológico, 
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fatores ambientais e de manejo (FONTANELI et al., 2004). Além disso, a composição é 

fator determinante para o manejo aplicado e para o bom desempenho dos animais, e obter 

esses valores de forma rápida e constante é uma ferramenta que traz avanços para a gestão 

do recurso alimentar pastagem nas propriedades.  

Nesse sentido, a técnica NIR tem sido adotada como método oficial, pela 

Association of Oficial Analytical Chemists (1984), para a predição do teor de PB em 

forragens, porém, é dependente da existência de bons métodos de referência e que sejam 

aceitáveis, assim como o método de “Kjedhal” (AOAC, 1995), pois o NIR deve 

correlacionar as características espectrais com as determinadas pelo método padrão 

(PASQUINI, 2003., GONTIJO NETO et al., 2012).  

Outro aspecto relevante quando se trabalha com pastagens consorciadas, é obter 

um conjunto de amostras que tenha uma boa amplitude na concentração do nutriente que 

se deseja trabalhar. Assim, para o nutriente FDN, as 200 amostras utilizadas (Figura 4.1) 

tinham valores de referência que variam de 30 a 70% de FDN aproximadamente.  

Na curva de calibração para FDA (Figura 4.2), foram utilizadas 203 amostras com 

valores que variam de 17 a 43% de FDA, e na curva de calibração para PB (Figura 4.3), 

196 amostras foram utilizadas, com valores de PB que variam de 3 a 32%.  Na figura 4.3 

o ponto vermelho identificado como outliers foi mantido na curva de calibração para não 

extrapolar mais do que 10% do total de espectros utilizados, mas o coeficiente de 

determinação se manteve aceitável (98,1%). 

Mas, as curvas de calibração não são inalteradas, elas podem ser melhoradas com 

o decorrer da utilização da técnica, aumentando assim a precisão dos resultados obtidos 

(ANDUEZA et al.; 2016). 
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Figura 4. Curvas de calibração dos valores preditos pelo NIR versus os valores analisados 

pelos métodos de referência de Fibra em Detergente Neutro (1), Fibra em Detergente 

Ácido (2) e Proteína Bruta (3), aplicando o modelo quimiométrico de regressão por 

mínimos quadrados parciais (PLS).  

 

Validação do modelo 

 Após a construção dos modelos de calibração para as variáveis FDN, FDA e PB, 

foi utilizado um conjunto de amostras não incluídas na etapa da calibração, para a 

realização da validação externa (Tabela 2). Essa etapa é importante para prever valores 

com rigor e precisão, sendo, recomendada, porém exige um conjunto de amostras 

independentes e que não foi utilizada no desenvolvimento da etapa da calibração 

(MANLEY et al., 2018).  

 

Tabela 2: Parâmetros de ajuste e os erros dos modelos escolhidos para o conjunto de 

validação para a quantificação dos valores de Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra 

em Detergente Ácido (FDA) e Proteína Bruta (PB) em pastagens solteiras e consorciadas.  

  Nº de amostras Nº de espectros 
RMSEPa 

R2 (%)b RPD (%)c 

(mg g-1) 

 FDN 20 60 2,94 0,94 2,83 

 FDA 20 60 2,07 0,96 3,52 

 PB 20 60 1,78 0,98 4,12 
a Erro padrão da predição na etapa da validação. 
b Coeficiente de determinação da etapa da validação. 
c Relação de desempenho do desvio. 

  

           Para essa etapa, foram utilizados um conjunto de 20 amostras de pastagens 

diferentes, solteiras e consorciadas (Tabela 3, 4 e 5). Para a validação da variável FDN, o 

Valores Analisados (%) 

 

Valores Preditos (%) 
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erro médio quadrático do conjunto da validação (RMSEP) foi de 2,94 (mg.g-1) e o R2 foi 

de 0,94% (Tabela 2). Assim como para a variável FDA, o RMSEP foi de 2,07 (mg.g-1) e 

o R2 foi de 0,96%, e ao analisar a PB, os valores encontrados foram de 1,78 RMSEP 

(mg.g-1) e R2 de 0,98 %. A raiz quadrada do erro médio (RMSE) é calculada tanto para a 

etapa de calibração (RMSECV) como para a etapa de validação (RMSEP), e está 

relacionada a diferença entre o valor de referência e o predito, sendo que este parâmetro 

indica o valor real da precisão do modelo (LANDAU et al.,2006). 

Um estudo realizado por Yang (2017), desenvolveu e validou modelos, avaliando 

a composição química do azevém (Lolium multiflorum), utilizando o NIR, e para isso um 

conjunto de amostras independentes foi utilizado para a validação das variáveis PB, FDN 

e FDA, e encontrou valores de R2 de 0,99 %, 0,91 % e 0,95 %, respectivamente, 

demostrando a robustez dos modelos para prever esses componentes. 

Para Molano et al. (2016), utilizando gramíneas e leguminosas, na validação 

externa os valores de coeficiente de determinação para PB foram de 0,94%, FDN de 

0,98% e para FDA de apenas 0,72% e RMSEP de 1,8; 4,0 e 4,2 (mg.g-1).  

Comparativamente a estes estudos, os coeficientes de determinação aqui encontrados são 

bastante satisfatórios, acima de 94%. 

Na Figura 5, é possível observar a curva de calibração (linha azul) e a curva de 

validação externa (linha verde) que originaram os coeficientes de determinação da Tabela 

2.  A baixa dispersão dos valores em torno das curvas, aliada aos altos valores de R2 

obtidos, demonstram que a validação com 20 amostras de pastagens múltiplas foi 

adequada. Contudo, apesar de uma replicata dos espectros triplos tomados de cada 

amostra (Tifton 1) para a variável FDN (1) ser considerada um outlier (ponto vermelho), 

a estimativa do NIR e o valor de referência (Tabela 3) foram muito próximos (67,19% vs 

66,15%).   
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Figura 5. Correlação entre os valores médios preditos pelo NIR versus os valores médios 

obtidos pelos métodos de referência para o conjunto de validação externa para Fibra em 

Detergente Neutro (1), Fibra em Detergente Ácido (2) e Proteína Bruta (3). 

 

Apresentamos para fins comparativos, os valores obtidos pelos métodos de 

referência e os valores obtidos pelo NIR, das variáreis FDN, FDA e PB, das amostras 

utilizadas para a construção das curvas de validação externa (Tabelas 3, 4 e 5). 

 

Tabela 3. Comparação dos valores obtidos pelo método de referência e os obtidos pelo 

NIR na etapa da validação externa para Fibra em Detergente Neutro (FDN).  

 

Amostra 

Valor obtido pelo 

método de referência  

Média do valor obtido 

pelo NIR Resíduo 
Erro 

%   % 

Pastagem Jiggs 1 60,47 60,35 0,12 0,20 

Pastagem Missioneira 1 50,93 53,89 -2,96 -5,65 

Pastagem Tifton 1 66,15 67,19 -1,03 -1,55 

Pastagem Tifton 2 64,31 64,18 0,13 0,21 

Pastagem Tifton 3 57,49 57,20 0,29 0,50 

Pastagem Capim Elefante 2 55,03 55,83 -0,80 -1,45 

Pastagem Aveia 1 40,20 43,95 -3,74 -8,90 

Pastagem Aveia 2 51,39 50,11 1,29 2,54 

Pastagem Estrela Africana 1 56,71 54,62 2,09 3,76 

Pastagem Papuã 1 48,48 47,34 1,14 2,37 

Pastagem Azevém 1 46,92 53,48 -6,56 -13,06 

Pastagem Consorciada 1 59,48 63,39 -3,92 -6,37 

Pastagem Consorciada 2 61,82 60,59 1,23 2,01 

Pastagem Consorciada 3 65,02 68,06 -3,04 -4,57 

Pastagem Consorciada 4 63,80 60,32 3,48 5,61 

Pastagem Consorciada 5 68,08 63,99 4,10 6,20 

Pastagem Consorciada 6 60,97 57,98 2,99 5,03 

Pastagem Consorciada 7 59,83 58,87 0,96 1,62 

Pastagem Consorciada 8 64,39 61,72 2,67 4,24 

Valores Preditos (%)

 

 

Valores Experimentais (%) 
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Pastagem Consorciada 9 38,17 43,03 -4,86 -11,97 

 

O conjunto de amostras para a validação externa para FDN abrangeram uma 

amplitude entre 30,17 a 68,08% deste componente e apresentaram erro máximo de 

13,06% com a estimativa do NIR. 

 

Tabela 4. Comparação dos valores obtidos pelo método de referência e os obtidos pelo 

NIR na etapa da validação externa para Fibra em Detergente Ácido (FDA). 

 

Amostra 

Valor obtido pelo método 

de referência 

Média do valor obtido 

pelo NIR Resíduo 
Erro 

%  % 

Pastagem Aveia 1 29,71 25,97 3,74 13,44 

Pastagem Capim Kurumi 1 34,44 37,65 -3,20 -8,88 

Pastagem Estrela Africana 1 38,31 36,63 1,68 4,48 

Pastagem Tifton 1 33,84 33,98 -0,14 -0,41 

Pastagem Tifton 2 33,81 34,25 -0,44 -1,28 

Pastagem Missioneira 1 35,69 34,68 1,01 2,87 

Pastagem Missioneira 2 31,55 28,18 3,37 11,27 

Pastagem Missioneira 3 29,59 30,40 -0,81 -2,71 

Pastagem Consorciada 1 22,53 20,87 1,67 7,68 

Pastagem Consorciada 2 22,43 22,56 -0,13 -0,57 

Pastagem Consorciada 3 21,61 21,43 0,18 0,85 

Pastagem Consorciada 4 39,99 36,53 3,46 9,05 

Pastagem Consorciada 5 25,71 28,82 -3,11 -11,42 

Pastagem Consorciada 6 42,43 40,45 1,98 4,78 

Pastagem Consorciada 7 40,54 41,37 -0,82 -2,01 

Pastagem Consorciada 8 24,03 26,23 -2,20 -8,77 

Pastagem Consorciada 9 17,95 18,25 -0,30 -1,67 

Pastagem Consorciada 10 36,04 34,84 1,20 3,40 

Pastagem Consorciada 11 19,02 19,94 -0,91 -4,69 

Pastagem Consorciada 12 30,53 33,43 -2,90 -9,08 

 

Já para o componente FDA o erro máximo obtido entre os valores de referência e 

os estimados pelo NIR foi de 13,44% para um conjunto de amostras com amplitude entre 

17,95 e 42,43% nos valores de referência. 

 

Tabela 5. Comparação dos valores obtidos pelo método de referência e os obtidos pelo 

NIR na etapa da validação externa para Proteína Bruta (PB).  

 

Amostra 

Valor obtido pelo 

método de referência  

Média do valor obtido 

pelo NIR Resíduo 
Erro 

%   % 
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Pastagem Missioneira 1 16,80 17,88 -1,08 -6,20 

Pastagem Missioneira 2 11,00 10,93 0,06 0,56 

Pastagem Missioneira 3 9,26 10,39 -1,13 -11,53 

Pastagem Missioneira 4 15,59 15,87 -0,29 -1,83 

Pastagem Missioneira 5 12,96 14,17 -1,21 -8,92 

Pastagem Missioneira 6 14,72 14,57 0,15 1,02 

Pastagem Missioneira 7 13,34 14,84 -1,50 -10,65 

Pastagem Missioneira 8 10,50 11,65 -1,14 -10,33 

Pastagem Tifton 1 11,15 13,16 -2,02 -16,58 

Pastagem Tifton 2 14,37 15,56 -1,19 -7,94 

Pastagem Tifton 3 15,52 16,13 -0,60 -3,79 

Pastagem Jiggs 1 25,10 20,22 4,88 21,54 

Pastagem Capim Elefante 1 18,74 18,11 0,63 3,42 

Pastagem Consorciada 1 17,55 17,62 -0,07 -0,41 

Pastagem Consorciada 2 29,72 27,18 2,54 8,93 

Pastagem Consorciada 3 22,26 24,12 -1,86 -8,01 

Pastagem Consorciada 4 27,34 26,35 0,99 3,68 

Pastagem Consorciada 5 31,57 27,79 3,78 12,73 

Pastagem Consorciada 6 6,12 6,42 -0,29 -4,68 

Pastagem Consorciada 7 4,24 3,88 0,36 8,81 

 

E para a PB, com um conjunto de amostras entre 4,24 a 31,57% obtidos na análise 

de referência, o erro máximo entre o valor de referência e o NIR foi de 21,54%. 

 

CONCLUSÃO 

A espectroscopia NIR apresenta potencial para o desenvolvimento de modelos de 

calibração e validação para os componentes FDN, FDA e PB de múltiplas espécies de 

pastagem analisadas simultaneamente, pois permite estimar os valores com alta 

correlação e de forma rápida, não destrutiva, e principalmente sem o uso de reagentes 

químicos. 
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CAPITULO 3 
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RESUMO  

 

Na produção animal com base em pastagens, há interações complexas que influenciam 

sua qualidade. O presente estudo, teve como objetivo verificar a qualidade de pastagens 

utilizadas em Santa Catarina (SC) influenciada por múltiplos fatores como cultivo 

(espécie), estações do ano, região e manejo (consórcio ou únicas/solteiras) coletadas em 

cada estação do ano, no período de julho de 2018 a agosto de 2019 abrangendo 9 regiões. 

Os dados foram submetidos a Análise Fatorial Múltipla (AFM), incluindo a análise de 

cluster com agrupamento hierárquico no programa estatístico R (v. 3.3.1), com a 

formação de 4 grupos distintos. O grupo 1, com cultivo/espécies únicas/solteiras (U) de 

Tifton (Cynodon dactylon cv. Tifton 85), missioneira gigante (Axonopus catharinensis) e 

Jiggs (Cynodon dactylon cv. Jiggs) predominantemente na estação outono, com intervalo 

de confiança (IC) para FDA: 35% a 35,7%; FDN: 67% a 68% e PB de 15% a 16%. O 

grupo 2, formado por espécies de Capim Kurumi (Pennisetum purpureum cv. BRS 

Kurumi), Estrela Africana (Cynodon nlemfluensis), Braquiárias (Urochloa brizantha) e 

Amendoim Forrageiro (Arachis sp), amostradas no verão, com IC de FDA: 34,5% a 38%; 

FDN: 57% a 67% e PB:16 a 21%. Grupo 3 formado por espécies C, como Tifton e 

Missioneira com Azevém (Lolium multiflorum), Aveia (Avena sativa) e Trevo (Trifolium 

repens) nas estações inverno e primavera, com IC de FDA: 31% a 33%; FDN: 57,5% a 

61,5% e PB: 18,4% a 21,2%. E o grupo 4, formado por espécies C de Aveia e Azevém 

com Jiggs, Tifton e Capim Pioneiro (Pennisetum purpureum cv. Pioneiro) 

predominantemente da estação inverno, com IC de FDA: 24,2% a 26%; FDN: 44,3% a 
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47,4% e PB: 25,5% a 27,5%. Conclui-se que a técnica NIR é eficiente para determinar a 

qualidade de pastagens, sendo essa bem distinta devido às espécies de cada estação. Nas 

regiões de SC estudadas, a melhor qualidade, considerada com maiores valores de PB são 

características de espécies de inverno em manejo C. Já a menor qualidade é de espécies 

de outono em manejo único/solteira. 

 

Palavra-chave: análise fatorial múltipla, cluster, manejo, ruminantes, valor nutricional. 
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ABSTRACT 

In animal production pasture-based there are complex interactions that influence its 

quality. The present study aimed to verify the quality of pastures used in Santa Catarina 

(SC) influenced by multiple factors such as cultivation (species), seasons, region and 

management (consortium or single) collected in each season, in the period from July 2018 

to August 2019 covering 9 regions. The data were submitted to Multiple Factor Analysis 

(AFM), including the cluster analysis with hierarchical grouping in the statistical program 

R (v. 3.3.1), with the formation of 4 distinct groups. Group 1, with cultivation / unique 

species (U) of Tifton (Cynodon dactylon cv. Tifton 85), giant missionary (Axonopus 

catharinensis) and Jiggs (Cynodon dactylon cv. Jiggs) predominantly in the autumn 

season, with confidence interval (IC) for FDA: 35% to 35.7%; FDN: 67% to 68% and PB 

from 15% to 16%. Group 2, formed by species of Capim Kurumi (Pennisetum purpureum 

cv. BRS Kurumi), African Star (Cynodon nlemfluensis), Brachiaria (Urochloa brizantha) 

and Forage Peanut (Arachis spp), sampled in summer, with FDA IC: 34, 5% to 38%; 

NDF: 57% to 67% and PB: 16 to 21%. Group 3 formed by C species, such as Tifton and 

Missioneira with ryegrass (Lolium multiflorum), Oats (Avena sativa) and Clover 

(Trifolium repens) in the winter and spring seasons, with FDA CI: 31% to 33%; FDN: 

57.5% to 61.5% and PB: 18.4% to 21.2%. And group 4, formed by C species of oats and 

ryegrass with Jiggs, Tifton and Capim Pioneiro (Pennisetum purpureum cv. Pioneiro) 

predominantly from the winter season, with FDA IC: 24.2% to 26%; FDN: 44.3% to 

47.4% and PB: 25.5% to 27.5%. It is concluded that the NIR technique is efficient to 

determine the quality of pastures, which is quite different due to the species of each 

season. In the SC regions studied, the best quality, considered with the highest PB values, 

are characteristics of winter species under management C. The worst quality is of autumn 

species under single management. 

Keyword: multiple factor analysis, cluster, management, ruminants, nutritional value. 

  



58 
 

INTRODUÇÃO 

A produção de ruminantes (leite e carne) em Santa Catarina (SC) é 

predominantemente à base de pasto, e ocupa cerca 1,832 milhões de hectares (28,4%) da 

área dos estabelecimentos agropecuários (EPAGRI,2017). Para que um sistema produtivo 

com base em pastagens obtenha êxito, é necessária  a escolha por espécies forrageiras 

com um alto potencial de produção de matéria seca (MS), elevada qualidade, e que não 

tenha fatores que possam se tornar limitantes de consumo para os animais, além de 

suportar elevada carga animal (DA SILVA & CARVALHO, 2005).  

Muitos fatores influenciam a qualidade de forragem, e um dos mais importantes, 

é a espécie. O azevém (Lolium multiflorum), por exemplo, em termos de valor nutritivo 

é considerado uma forrageira de alta qualidade, podendo apresentar valores de proteína 

bruta (PB) de até 20%, e se caracteriza por adaptar-se bem ao consórcio com leguminosas 

(MARQUES et al.,2016). Segundo Fontaneli (2012), o valor nutritivo varia muito entre 

espécies, em função do estádio de desenvolvimento, pastejo e adubações, por isso, o 

azevém pode apresentar valores de Fibra em Detergente Ácido de 27-33% e Fibra em 

Detergente Neutro de 47-53 %, fatores intimamente ligados ao consumo da forragem. 

Uma estratégia, para aumentar os índices de produtividade animal em sistemas a 

base de pastagem é o uso de consorciações, com espécies de gramíneas e leguminosas, 

pois contribuem para aumentar a produção da forragem, elevar os níveis de PB e 

consequentemente melhoria na qualidade da dieta animal (CÓRDOVA et al., 2012). 

Por isso, o monitoramento dos valores nutricionais das pastagens é fator 

determinante na produção animal, uma vez que a redução do valor nutritivo compromete 

a produção (MOLANO et al., 2016).  As gramíneas e as leguminosas constituem a 

principal fonte de nutrientes essenciais ao crescimento, à saúde e reprodução dos 

ruminantes sendo assim, é necessário a utilização de pastagens adaptadas regionalmente 

pois, a exploração dos rebanhos depende, fundamentalmente, da produção e qualidade 

destas forragens (HANISCH et al; 2012).  

Na região sul catarinense, no verão, podemos encontrar pastagens perenes 

formadas por espécies de gramíneas (Axonopus catharinensis, Brachiaria decumbens, 

Eriochola polystach) e, em alguns casos, leguminosas (Trifolium repens L; Arachis 

pintoi) (WERNCKE et al., 2016). E no outono/inverno/primavera, predominam as 

pastagens anuais temperadas, em especial aveia (Avena sativa) e azevém (Lolium 

multiflorum) (FONTANELI, 2012). Na região oeste de SC, as espécies mais utilizadas 
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são as do gênero Cynodon dactylon cv. Tifton 85, presente em 98,6% das áreas, assim 

como o (Cynodon dactylon cv. Jiggs) (JOCHIMS, et al., 2017).  

A adequada escolha da espécie forrageira, depende das condições do ambiente 

como a pluviosidade, temperatura da região e fertilidade do solo, e constitui o ponto de 

partida para o sucesso da pastagem (GOMIDE; 2001; MONRROY.,2017). Práticas de 

manejo como a adubação, irrigação, suplementação, sistema de pastejo e, sobretudo, a 

adoção de taxa de lotação compatível com a capacidade de suporte da pastagem, 

desempenham também papel relevante (BRANCO;2015). 

Espécies de forrageiras adaptadas regionalmente são uma ferramenta 

indispensável para sistemas de produção de leite e carne eficientes. SC está em uma 

situação climaticamente privilegiada para a produção de pastagens, é possível na maior 

parte do Estado, o uso de misturas de gramíneas de estação quente com leguminosas 

anuais ou perenes de estação fria (HANISCH et al; 2012).  

Aguirre et al., (2016), avaliaram três sistemas forrageiros constituídos por 

Coastcross-1 (CC) + 100kg de N/ha/ano + ervilhaca comum; CC + 100kg de N/ha/ano + 

trevo vesiculoso; e CC + 200kg de N/ha/ano, durante o período de 345 dias. Os melhores 

resultados de valor nutritivo foram obtidos no inverno, para o consórcio de Coastcross-1 

com ervilhaca, apresentando valores médios para PB, FDN, FDA de 18,1%; 57,8%; 

26,5%; respectivamente.  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar a qualidade de pastagens (proteína 

bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)) 

utilizadas em Santa Catarina (SC) influenciada por múltiplos fatores como cultivo 

(espécie), estações do ano, região e manejo (consórcio ou únicas/solteiras). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Coleta e preparação das amostras 

O estudo foi realizado com pastagens coletadas em diferentes propriedades 

leiteiras em sistema à base de pasto de diferentes regiões do Estado de Santa Catarina 

(SC). As propriedades amostradas integram o programa de acompanhamento técnico da 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI). As 

coletas foram realizadas em cada estação do ano, durante o período de julho de 2018 a 

agosto de 2019.  

Ao todo, foram coletadas 352 amostras de pastagens, 270 de manejo único/solteira 

(U) e 82 consorciadas (C) compreendendo as seguintes espécies (cultivos): Aveia-AV 
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(Avena sativa), Azevém-AZ (Lolium multiflorum), Amendoim Forrageiro-AMEN 

(Arachis sp), Braquiárias-BRAQ (Urochloa brizantha), Capim Jiggs-JIGGS (Cynodon 

dactylon), Capim Pioneiro-PION e Capim Kurumi-KURU (Pennisetum purpureum), 

Estrela Africana-ESTR (Cynodon nlemfluensis), Hemártria-HER (Hemarthria altissima), 

Missioneira gigante-MISS (Axonopus catharinensis), Papuã-PAP (Ichnanthus 

candicans), Tifton 85-TIF (Cynodon dactylon) e Trevos-TR (Trifolium repens). Deste 

total, 141 amostras representaram a estação de outono, 73 amostras de inverno, 67 

amostras de primavera e 67 de verão. 

As regiões abrangidas foram: oeste catarinense (OC); meio oeste catarinense 

(MOC); planalto norte catarinense (PNC); alto vale do Itajaí (AVI); litoral norte 

catarinense (LNC); região metropolitana (RM); litoral sul catarinense (LSC); extremo- 

oeste catarinense (EOC) e alto vale do rio do peixe (AVP).   

 As regiões PNC e AVP apresentam, segundo Köeppen, clima Cfb (temperado 

com verão ameno), temperatura média no mês mais frio < de 18ºC (mesotérmico), com 

verões frescos, temperatura média no mês mais quente abaixo de 22ºC e sem estação seca 

definida. Na região PNC a temperatura média das máximas varia de 24ºC a 26,6 ºC e a 

das mínimas de 10,8ºC a 11,8ºC com precipitação pluviométrica total anual de 1.360 a 

1.670mm. A região AVP a temperatura média das máximas varia de 20,7ºC a 23,7ºC, e 

das mínimas de 9,1ºC a 10,8ºC com precipitação pluviométrica total anual de 1.490 a 

2.100mm (PANDOLFO et al.,2002). 

As regiões RM, LNC e LSC apresentam clima Cfa (clima subtropical com verão 

quente) com temperatura média no mês mais frio < 18ºC (mesotérmico) e temperatura 

média no mês mais quente > de 22ºC, geadas pouco frequentes e tendência de 

concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida. A região 

RM tem precipitação pluviométrica total anual variando, em termos normais, de 1.270 a 

1.600mm. LNC caracteriza-se, ainda, por ter a temperatura média das máximas de 26ºC 

a 27,6ºC e a média das mínimas de 15,4ºC a 16,8ºC com precipitação pluviométrica total 

anual entre 1.430 a 1.908mm. Na região LSC a temperatura média das máximas varia de 

23,4ºC a 25,9ºC e das mínimas de 12ºC a 15ºC com precipitação pluviométrica total anual 

de 1.220 a 1.660 mm (PANDOLFO et al.,2002). 

As regiões OC e EOC apresentam clima tanto Cfa subtropical (mais ao sul) quanto 

Cfb temperado (mais ao norte). Na região OC a temperatura média das máximas varia de 

23,2ºC a 25,8ºC, e a mínima de 11,3ºC a 13ºC com precipitação pluviométrica total anual 

de 1.790 a 2.280mm. EOC tem temperatura média das máximas de 25,8ºC a 27,5ºC, e das 
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mínimas de 12,9ºC a 14ºC com precipitação pluviométrica total anual de 1.430 a 

2.020mm. E por fim, a região MOC, de clima temperado, apresenta temperatura média 

das máximas de 22,3ºC a 25,8ºC e das mínimas de 10,8ºC a 12,9ºC com precipitação 

pluviométrica total anual de 1.460 a 1.820mm (PANDOLFO et al.,2002). 

A coleta das pastagens foi realizada a campo, sempre no piquete indicado pelo 

produtor como sendo aquele considerado no ponto ótimo de pastoreio, ou seja, no pré-

pastejo. Utilizando a técnica de quadrado de 0,25 m2, lançado nos piquetes de forma 

aleatória, em cada piquete eram amostrados cinco (5) pontos, quantidade que permitiu 

abranger a área total da pastagem. Realizou-se o corte das pastagens rente ao solo e, após 

a mistura dos cinco pontos, retirou-se uma amostra composta de, aproximadamente, 500 

g de cada área amostrada, dentro de cada propriedade.  Naqueles piquetes onde a massa 

forrageira não permitia a colheita de ao menos 500g de pasto no total de pontos, mais 

vezes o quadrado era lançado até obter quantidade próxima a este peso. Logo após, a 

amostra foi seca em estufa de ventilação forçada a 60ºC por 72 horas (SALMAN, 2006). 

As amostras pré-secadas passaram pelo processo de moagem em um moinho tipo faca, 

com peneiras com crivos de 1 mm e acondicionadas em sacos plásticos, procedimento 

realizado nas instalações da Epagri em Campos Novos-SC. 

A partir, desta etapa as amostras foram enviadas para o Laboratório de Nutrição 

Animal e de Forragicultura do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural 

pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina , 

e foram padronizadas em moedor de café e em peneira de 1 mm. Após a moagem, as 

amostras foram acondicionadas em potes plásticos para evitar, a umidade e a 

contaminação. 

 

Análises de qualidade das pastagens 

Os teores de MS das pastagens foram determinados pelo método (AOAC,1980). 

Já as determinações da Proteína Bruta (PB), da Fibra em Detergente Neutro (FDN) e da 

Fibra em Detergente Ácido (FDA) foram realizadas por espectrometria de infravermelho 

próximo (NIR). As amostras, moídas, tiveram seus espectros de refletância obtidos em 

um espectrômetro MPA FT-NIR (BRUKER OPTIK GmbH, Rudolf Plank Str. 27, D-

76275 Ettlingen) em triplicata na área espectral de 3600 a 12500 cm-1 com acumulação 

de 64 varreduras. Em seguida, os valores bromatológicos foram estimados por meio de 

curvas de calibração obtidas pelo modelo de regressão dos quadrados mínimos (PLS) 
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(Bjorsvik and Martens 2001), descritas no artigo anterior. Os valores obtidos foram 

convertidos em PB, FDN e FDA em porcentagem da MS, determinada anteriormente. 

 

Análise dos dados e estatística   

Os dados, foram agrupados em variáveis qualitativas (Cultivo (espécies), Estação, 

manejo – único/solteira ou consorciado e região), e quantitativas (PB, FDN e FDA), por 

meio da Análise Fatorial Múltipla (AFM). Com os resultados, foi realizado a análise de 

cluster com agrupamento hierárquico. Todas as análises foram realizadas utilizando o 

pacote estatístico FactoMineR, e o pacote estatístico Factoextra para a visualização dos 

dados, do programa estatístico R (v. 3.3.1), na plataforma RStudio. A utilização da análise 

multivariada AFM foi empregada neste estudo, devido a qualidade das pastagens ser 

dependente de diversos fatores. O programa estatístico R, executa métodos clássicos, bem 

como métodos avançados que levam em conta uma estrutura dos dados (grupos de 

variáveis, hierarquia nas variáveis, grupos de indivíduos) (LÊ & HUSSON.,2008).  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo, com a AFM dos dados as primeiras 5 dimensões foram responsáveis 

por 27,33% da variância acumulada (Tabela 1). A dimensão 1 apresentou variância 

acumulada de 43,51 %, a dimensão 2 apresentou 16,01 %, a dimensão 3 apresentou 14,23 

%, a dimensão 4 apresentou 13,60 % e a dimensão 5 apresentou 12,63 %, considerando 

que as 5 dimensões representam 100 % da variância acumulada, é possível observar que 

a dimensão 1 foi a mais significativa e a que mais contribuiu para a variância total 

observada. 

 

Tabela 01. Resumo do modelo de Análise Fatorial Múltipla para classificar as variáveis 

estudadas nos diferentes grupos.  

  

Para determinar o número de fatores extraídos, foram utilizadas o critério do 

percentual de variância acumulada e o Critério de Kaiser (Critério da Raiz Latente). O 

Critério de Kaiser sugere que devem ser extraídos apenas os fatores com valor de 

autovalor (eigenvalue) acima de 1 (MOORI & ZILBER, 2003; FORMIGA, 2011). O 

autovalor representa a variância total explicada por cada fator (DE OLIVEIRA COSTA, 

2009). Quanto maior o autovalor, maior é sua capacidade de resumir as variáveis e, 

portanto, mais provável é tal fator de ser importante, e um autovalor inferior a 1 indica 

que o eixo sintetiza menos dados quando comparado a uma variável isolada (FLECK & 

BOURDEL, 1998).  

A utilização da análise multivariada foi empregada neste estudo, devido a 

qualidade das pastagens ser dependente de diversos fatores. Este modelo estatístico, visa 

o agrupamento de variáveis que se sobrepõem, reduzindo ou eliminando-as, permitindo 

evidenciar as variáveis que mais marcam diferenças e a correlação entre elas, colaborando 

Dimensão Variância Total (autovalor) % da Variância 

1 4,757 11,894 

2 1,750 4,376 

3 1,556 3,890 

4 1,487 3,717 

5 1,381 3,453 

Total 10,931 27,33 
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assim para a classificação dos processos produtivos mais eficientes (BODENMÜLLER 

FILHO.,2010).  

Na figura 1, podemos observar que as variáveis que exerceram maior influência 

sobre a variância dos dados, o cultivo/espécie (0,86%) seguido por Estação (0,76%), 

Manejo (0,68%) e Região (0,09%).  

 

 

Figura 1: Gráfico de dispersão da contribuição dos diferentes grupos de variáveis 

estudados.  

 

Avaliando as variáveis individualmente, na figura 2, podemos observar a 

formação de elipses, com relação a variável “Cultivo/espécie”. Os grupos que podem ser 

observados, primeiramente são o de espécies U (na cor lilás e verde claro) formado 

principalmente por espécies de TIF, JIGGS, PION e MISS. Também ocorre a formação 

de grupos de maior representatividade, formado basicamente por espécies C, como: 

TIFAV, TIFAVAZ, TIFAZ, TIFAZTR, TIFJIGGS- (rosa claro), e MISSAMEN, 

MISSAV, MISSAVAZ, MISSAZ, MISSHER, MISSTRAV- (azul claro). As espécies 

KURU, BRAQ, ESTRE, ESTRANEM formam um grupo menos representativo.  
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Figura 2: Agrupamento da variável Cultivo das seguintes espécies: Aveia-AV (Avena 

sativa), Azevém-AZ (Lolium multiflorum), Amendoim Forrageiro-AMEN (Arachis sp), 

Braquiárias-BRAQ (Urochloa brizantha), Capim Jiggs-JIGGS (Cynodon dactylon), 

Capim Pioneiro-PION e Capim Kurumi-KURU (Pennisetum purpureum), Estrela 

Africana-ESTR (Cynodon nlemfluensis), Hemártria-HER (Hemarthria altissima), 

Missioneira gigante-MISS (Axonopus catharinensis), Papuã-PAP (Ichnanthus 

candicans), Tifton 85-TIF (Cynodon dactylon) e Trevos-TR (Trifolium repens). 

 

Variações abruptas nas condições climáticas, altas taxas de lotação das pastagens 

e a desuniformidade na distribuição das chuvas pode prejudicar a disponibilidade de 

forragem ao longo do ano, por isso, o uso do consórcio entre leguminosas e gramíneas, é 

indicado para suprir em qualidade e quantidade os períodos de estacionalidade forrageira 

(DOS SANTOS et al.,2015). Logo, de acordo com Fontaneli et al., (2012), as gramíneas 

aveia preta (Avena strigosa Schreb.), aveia branca (Avena sativa L.), azevém (Lolium 

multiflorum Lam.), centeio (Secale cereale L.) e sorgo forrageiro (Sorghum bicolor L.) 

podem ser utilizadas em consórcio, assim como as leguminosas,  trevo branco (Trifolium 

repens L.),trevo vermelho (Trifolium pratense L.) e amendoim forrageiro (Arachis pintoi) 

são exemplos, e podem também ser encontradas neste estudo (Figura 2). 
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Avaliando o desempenho de seis gramíneas (U. brizantha cv. Marandu, U. 

brizantha cv. MG-4, U. decumbens cv. Basilisk, M. maximumcv. Mombaça, Melinis 

minutiflora e Hyparrhenia rufa), solteiras ou consorciadas com Stylosanthes guianensis 

cv. Mineirão e eucalipto em sistema silvipastoril, verificaram que na maioria dos 

consórcios analisados, com exceção dos consórcios com a U. brizantha cv. Marandu e a 

U. decumbens em que a participação da leguminosa foi muito reduzida, houve tendência 

de maior produção de forragem do que as respectivas gramíneas em monocultura, 

demonstrando que a presença da leguminosa contribuiu para a produtividade do sistema 

(ANDRADE et al.,2003). 

Pastos consorciados de AV e AZ, têm sido recomendados para uso no 

inverno/primavera em ambientes subtropicais. Em estudo realizado por Guzatti et al., 

(2015), em pastos de aveia-preta (Avena strigosa cv. IAPAR 61) e azevém anual (Lolium 

multiflorum Lam. cv. comum) quando cultivados puros ou em consórcio ao longo de toda 

estação de crescimento e submetidos ao pastejo leniente, apresentaram, respectivamente, 

valores superiores a 16% PB e inferiores a 50% FDN. 

O amendoim forrageiro (Arachis pintoi), é uma leguminosa recomendada na 

formação de pastagens consorciadas, pelo elevado valor nutritivo, estabelecendo-se bem 

com gramíneas agressivas como as do gênero Cynodon, e adaptação da espécie às 

condições climáticas da região Sul, mantendo seu valor nutritivo por um longo período 

(DO NASCIMENTO et al., 2010). Segundo Fioreli et al., (2018), o teor de PB da 

forragem de varia, aproximadamente entre 15-23%, respectivamente. 

Contrastando com a variável estação, na figura 3, podemos observar a formação 

de elipses representativas de cada “Estação”. O inverno (azul claro), à direita do quadrante 

compreende os cultivos com as espécies predominante desta estação, AV e AZ e as 

misturas com estas espécies, MISSAZ, MISSAVAZ, TIFAV, TIFAVAZ, TIFAZ, 

TIFAZTR. O verão (verde) se encontra na posição bem distinta e contrária ao inverno. Já 

outono (amarelo) e primavera (laranja) estão sobrepostos as demais estações, pois seus 

cultivos são aqueles intermediários entre inverno e verão. A estação outono (amarelo) é 

caracterizada principalmente por espécies como MISS, TIF e JIGSS, a estação primavera 

(vermelho) é possível verificar a presença em sua maioria de espécies consorciadas como 

MISSAZ e TIFAZTR. E na estação verão (verde escuro) são compostas principalmente 

por espécies de KURU, ESTR, BRAQ e C de ESTRAMEN.  
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Figura 3: Agrupamento das diferentes estações do ano. 

Para Fontaneli (2012), temperatura, disponibilidade de água, fertilidade do solo e 

a quantidade de radiação solar são os fatores importantes que determinam a quantidade e 

o valor nutritivo da forragem produzida, por isso, as espécies diferem entre si, durante as 

estações do ano.  

Na região Sul, o outono e inverno são um dos períodos mais críticos para a 

pecuária leiteira (MONDARDO et al., 2011).  Forrageiras de estação fria têm o pico de 

produção no inverno e na primavera, portanto, a utilização de gramíneas anuais de estação 

fria, é uma alternativa para suprir a produção e qualidade, ocasionada pelas baixas 

temperaturas e luminosidade do outono e inverno (CANTO et al., 2001). As espécies 

anuais de inverno (aveias, centeio, trigo, triticale, cevada e azevém), de forma geral, são 

mais precoces e apresentam pico de produção na primavera, mas podem ter considerável 

taxa de crescimento durante o outono quando semeadas antecipadamente (FONTANELI, 

2012). 

No período do inverno o azevém (Lolium multiflorum Lam) é uma das espécies 

mais recomendadas no sul do país e se torna fundamental para a formação de pastagens, 

com o propósito de suprir a sazonalidade na oferta de pastagens, apresentando um elevado 

valor nutritivo, e boa capacidade de rebrotação (PEDROSO et al., 2004). Além disso, 

segundo Flores et al. (2008), o AZ pode ser utilizado isoladamente ou em consórcio com 
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outras espécies, atuando como melhoradora de pastagens naturais ou como cobertura do 

solo, além de possuir grande variabilidade dentro da espécie e boa produção de forragem 

ao longo do ciclo.  

A AV (Avena sativa L.), também é conhecida pelo seu valor nutritivo, e sua 

utilização de forma isolada ou em consórcio, principalmente na região Sul do Brasil é 

comum na estação fria (ROSO & RESTLE, 2000).  Espécies como AV e AZ, possibilitam 

prolongar a estação de pastejo e permitir que os animais tenham acesso a uma forragem 

de alto valor nutritivo, uma vez que as forragens de inverno apresentam altos teores 

proteicos (ALBERTON et al.,2015).  

As pastagens ditas perenes, mais utilizadas na estação verão, que exigem maior 

acúmulo de massa, e que são encontradas muito no Sul do país, são o capim Missioneira 

gigante (Axonopus catharinensis), amendoim forrageiro (Arachis pintoi), e o Capim 

Braquiária (Braquiária sp.) (BALBINOT JUNIOR et al., 2009). 

Na figura 4, pode ser observada a formação de dois grupos, o maior grupo é o de 

espécies que foram manejadas de forma consorciada C (azul), encontrado principalmente 

na estação inverno e um pouco de primavera. Já o grupo de espécies únicas/solteiras U 

(amarelo), representa o grupo de espécies encontradas no outono e verão na sua maioria.  

Algumas regiões são caracterizadas pela escassez de forragem em alguns períodos 

do ano (TAMBARA et al., 2017), principalmente às que trabalham com espécies em 

monocultura (CARVALHO et al., 2010). Por isso, para garantir a disponibilidade de 

forragem de alta qualidade durante todo o ano, Pembleton et al. (2016) afirmaram que o 

consórcio de forrageiras é capaz de atender as necessidades nutricionais de bovinos 

leiteiros mantidos em pastejo. Portanto, o consórcio de gramíneas e leguminosas é uma 

alternativa promissora para o aumento da produção de forragem, sendo que a associação 

das duas espécies tem melhorado o valor nutritivo da dieta dos ruminantes, e tem como 

finalidade o incremento da produtividade animal (DIAS et al., 2007; PAULINO et 

al.,2008). Em termos práticos, o consórcio entre leguminosas e gramíneas podem 

aumentar a disponibilidade de nitrogênio no solo, reduzir a necessidade da aplicação de 

fertilizantes e pesticidas (TAMBARA et al., 2017). 

 



69 
 

 

Figura 4: Agrupamento dos diferentes manejos: consorciados (C) e únicos/solteiras 

(U). 

Ao considerar as forrageiras passíveis de utilização em consorciações nas regiões 

de clima subtropical, é possível garantir consorciações ao longo de todo o ano, devido ao 

período produtivo de cada uma delas (BARRETA et al., 2019).  

Na Figura 5, temos a variável “Região” de coleta de pastagens no Estado, onde 

somente na região Planalto Sul Catarinense não foram realizadas as coletas de amostras. 

Podemos destacar, que a região não foi um fator relevante para a determinação da 

qualidade das pastagem, pois apresentou apenas 0,09% de variância sobre os dados 

(Figura 1). Ainda assim, é possível verificar que a região EOC, tem destaque em relação 

as outras regiões do Estado, abrangendo principalmente espécies de KURU, ESTR, 

PION, ESTRAMEN e BRAQ, durante todas as estações do ano. 

 De acordo com Jochims et al., (2017), espécies como a grama missioneira-gigante 

(Axonopus catharinensis) e a Hemártria (Hemarthria altissima), foram encontradas na 

região oeste de Santa Catarina em 43,5% e 31,9% das áreas. Dufloth (2013), avaliando a 

qualidade da grama missioneira para o desenvolvimento de novilhos encontrou teores 

médios PB% que variaram durante as estações do ano de 15,2% a 11%, sendo a menor 

concentração no verão, no período de dezembro a fevereiro e a maior no inverno. 
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Figura 5: Formação dos clusters (grupos) representando as diferentes regiões do Estado 

de Santa Catarina, sendo eles: oeste catarinense (OC); meio oeste catarinense (MOC); 

planalto norte catarinense (PNC); alto vale do Itajaí (AVI); litoral norte catarinense 

(LNC) ; região metropolitana (RM); litoral sul catarinense (LSC); extremo - oeste 

catarinense (EOC)  e alto vale do rio do peixe (AVP); 

Em um trabalho de caracterização de propriedades leiteiras da região do Vale do 

Braço do Norte- SC, foram coletadas informações de 50 propriedades leiteiras, analisadas 

pela análise fatorial, discriminante, canônica, e de agrupamento. No verão, a principal 

estratégia alimentar foi o pastejo rotacionado, predominantemente de pastagens perenes 

formadas por espécies de gramíneas (Axonopus catharinensis, Brachiaria decumbens, 

Eriochola polystach) e, em alguns casos, leguminosas (Trifolium repens L; Arachis 

pintoi). No outono/inverno/primavera, predominam as pastagens anuais temperadas, em 

especial aveia (Avena sativa) e azevém (Lolium multiflorum) (WERNCKE et al., 2016), 

semelhantes as estratégias encontradas por este estudo. 

Na figura 6, podemos observar o comportamento das variáveis qualitativas, onde, 

a variável PB é inversamente proporcional a FDN e FDA, e se direciona mais à direita do 

eixo, ou seja, forragens de melhor qualidade tendem a se encontrar mais na estação 

inverno. Portanto, para essas variáveis foram encontrados valores (máx/min) para PB: 

min 4,87% e máx de 37,47% e mediana de 16,97%; para FDN: min 35,89% e máx 79,31% 
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e mediana de 63,46%; e para a variável FDA: min 18,61% e máx 42,48% e mediana de 

33,60%. 

 

Figura 6: Determinação das variáveis quantitativas: proteína bruta (PB), fibra em 

detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA). 

 

O FDN, FDA e PB são as principais indicadoras da qualidade da forragem, porque 

assumem papel de grande importância na análise qualitativa da forragem, uma vez que 

estas variáveis podem ter influência direta ou indireta no consumo voluntário de MS, a 

produção de leite, e o custo com alimentação (BERCHIELLI et al., 2000; 

CHRISTENSEN et al., 2015).  

De modo geral, o conteúdo de FDN das gramíneas é maior em relação ao das 

leguminosas, uma vez que estas pertencem ao grupo de plantas com ciclo fotossintético 

C3 (temperadas), com uma lenta taxa de crescimento e menor deposição de carboidratos 

estruturais na parede celular, gramíneas, particularmente as de clima tropical que são do 

ciclo C4 (tropicais), e apresentam maior atividade fotossintética, portanto, uma grande 

capacidade produtiva de matéria seca (MS)  (MALAGUEZ et al., 2017).  

Um trabalho, conduzido em propriedade de produção leiteira, localizada na região 

Noroeste do Paraná, com o objetivo de avaliar o valor nutritivo do Tifton 85 na presença 

e ausência de irrigação durante as estações do ano, houve resposta à irrigação nos teores 

de PB, com 14,6% irrigado e 12,7 % não irrigado, respectivamente. As diferentes estações 
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do ano influenciaram na qualidade nutricional do Tifton 85, sendo que o verão, das 

estações, obteve os maiores teores de PB e fibras (SANCHES et al.,2016). 

A partir, da análise das variáveis quantitativas e qualitativas, ocorreu a formação 

de 4 distintos grupos chamados de clusters (Figura 7) com características próprias. O 

cluster 1, foi formado basicamente por cultivos de TIF (44,70%), seguido de MISS 

(43,13%) e JIGGS (7,84%), 98,03% das espécies pertencentes a este grupo são de manejo 

U e apenas 1,96% de manejo C. Cerca de 54,05% foram amostradas durante a estação de 

outono, 24,70% no verão e 2,74% durante o inverno, representadas predominantemente 

pela região PNC (6,66%), seguida das regiões RM (3,13%) e EOC (7,05%). Esse conjunto 

de características, espécies únicas/solteiras, gramíneas de verão, amostradas 

principalmente no período de transição entre verão e inverno resultou em uma qualidade 

com intervalo de confiança (IC) de 35% a 35,7% para a FDA, 67% a 68% para FDN e 

15% a 16% para PB.  

 

Figura 7: Formação dos clusters (grupos) e sua contribuição nos diferentes grupos de 

variáveis estudados.  

 

O Cluster 2, é representado por Cultivo/espécies com 54,54% de KURU, 27,27% 

de ESTR, e 9,09% de BRAQ e ESTRAMEN, amostradas durante a estação de verão 

(72,72%), e pertencentes a região EOC (100%). Esse grupo, caracterizado por espécies 
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de verão, apresentou qualidade com IC de 34,5% a 38% para a FDA 57% a 67% para 

FDN e 16% a 21% para PB.  O cluster 3, é representado por Cultivos/espécies de TIFAZ 

(34,21%), MISSAZ (23,68%), MISSAVAZ (13,15%) seguido de TIFAZTR (7,89%), 

durante a Estação primavera (47,37%), inverno (47,37%) e outono (5,26%), o manejo 

predominantemente C (94,73%) e apenas 5,26% manejo U, a região de maior relevância 

foi RM com 18,42%. Grupo caracterizado, basicamente por espécies consorciadas, do 

período de transição entre inverno e primavera, apresentou qualidade com IC de 31% a 

33% para a FDA, 57,5% a 61,5% para FDN e 18,4% a 21,2% para PB. 

Por fim, o cluster 4, é formado por Cultivo/espécies de AVAZ (22,91%), 

JIGGSAZ (20,83%), TIFAVAZ (18,72%), AZ (10,41%), AV (6,25%), TIFAV (6,25%), 

e de AVPION (4,16%), nas estações inverno (97,91%) e apenas 2,08% na primavera O 

manejo encontrado foi de espécies em C (83,33%) e U (16,66%), pertencentes à região 

MOC (45,83%). Esse conjunto, formado por espécies basicamente consorciadas, do 

inverno, apresentou qualidade com IC de 24,2% a 26% para a FDA, 44,3% a 47,4% para 

FDN e 25,5% a 27,5% para PB. 

Por fim, o Estado apresenta uma grande variedade de espécies forrageiras que 

podem ser utilizadas tanto de forma única como consorciadas, por isso, é necessário 

evidenciar as variáveis que mais marcam a diferença e/ou a correlação que existe entre 

elas. Neste contexto, ocorre uma grande variação da qualidade destas pastagens, em 

relação as estações do ano, justamente devido á escolhas das espécies.  

Essa variação, portanto, traz mudanças no manejo alimentar do rebanho ao longo 

do ano, por isso, as dietas devem ser ajustadas com base nas pastagens buscando assim 

atender as exigências nutricionais do rebanho, e minimizar o uso de concentrados 

tornando o pasto relativamente autossuficiente na alimentação, demonstrando assim a 

importância do uso da pastagem como principal fonte de nutrientes para os animais e que 

associada a suplementação pode trazer benefícios. 

 

CONCLUSÃO 

O cultivo (espécie), a estação e o manejo (consórcio ou não) foram fortes fatores 

que formaram quatro grupos com qualidade bastante distintas. A melhor qualidade, 

considerada com maiores valores de PB são características de espécies de inverno em 

manejo consorciado (C). Já a menor qualidade é de espécies de outono em manejo 

único/solteira. A região não foi relevante para a distinção da qualidade das pastagens. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente a análise dos resultados apresentados acreditamos que no estudo 1, os 

valores dos coeficientes de determinação tanto para calibração como para validação foram 

satisfatórios. Como sugestão seriam necessários mais estudos, utilizando principalmente 

um maior número de amostras de múltiplas espécies de pastagens. Além disso, a 

determinação da composição química das pastagens (FDN, FDA e PB) é de fundamental 

importância para avaliar se estas pastagens, atendem as exigências nutricionais dos 

animais, e o NIR se mostrou uma ferramenta eficiente em predizer os valores nutritivos 

de forma rápida e menos onerosa, facilitando assim o ajuste de dietas. 

No estudo 2, utilizando uma abordagem multivariada foi possível identificar os 

múltiplos fatores que influenciaram a qualidade das pastagens no Estado de Santa 

Catarina (SC), sendo a espécie seguida da forma de cultivo e da estação os mais 

relevantes. Por ser uma análise recente na avaliação das pastagens seriam necessários 

maiores estudos, com a inclusão de outros fatores como estágio da pastagem, altura, 

tempo de descanso, adubação. Percebe-se uma qualidade inferior na estação de outono, 

justamente aquela considerada de vazio forrageiro, necessitando de maior suplementação 

para atender às exigências dos animais. Isso pode direcionar trabalhos de pesquisas 

futuros para o melhoramento de espécies que possam “cobrir” essa lacuna ao longo do 

ano e, assim, necessitar de menor suplementação. 

De posse das informações sobre a qualidade das espécies avaliadas é possível 

realizar o planejamento forrageiro das propriedades rurais, entretanto para adquirir essas 

informações é necessário o uso de tecnologias que possam ser economicamente viáveis e 

ambientalmente sustentáveis, face à preocupação com a preservação ambiental. Acredita-

se que, a execução deste estudo pode vir a auxiliar os produtores de leite de forma rápida 

a evitar instabilidades e a aumentar a produtividade através do uso sustentável dos 

recursos disponíveis. Além disso, a Epagri que realiza atividades de extensão e assistência 

técnica, junto aos produtores de leite do Estado poderá fazer o uso destas informações 

como base de dados para a qualidade de pastagens, facilitando assim as recomendações e 

ações técnicas. 
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8. ANEXOS/ ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Análises FAMD.R 

daisy 

2020-01-13 

## 
 
dados<-read.table("Quali_agrup.csv", header=TRUE, sep= ";", dec= ".") 
 
 
summary(dados) 

##       FDA             FDN              PB              Estacao    M
anejo  
##  Min.   :18.61   Min.   :35.89   Min.   : 4.879   inverno  : 73   C
: 82   
##  1st Qu.:31.53   1st Qu.:60.64   1st Qu.:14.008   outono   :141   U
:270   
##  Median :34.40   Median :65.52   Median :16.977   primavera: 67           
##  Mean   :33.60   Mean   :63.46   Mean   :17.615   verao    : 71           
##  3rd Qu.:36.72   3rd Qu.:69.37   3rd Qu.:20.970                           
##  Max.   :42.48   Max.   :79.31   Max.   :37.479                           
##                                                                           
##      Regiao       Cultivo    
##  MOC    :113   TIF    :114   
##  AVP    : 73   MISS   :111   
##  OC     : 62   JIGGS  : 21   
##  EOC    : 38   TIFAZ  : 14   
##  PNC    : 17   AVAZ   : 11   
##  RM     : 17   JIGGSAZ: 11   
##  (Other): 32   (Other): 70 

attach(dados) 
 
## Pacotes utilizados 
library(FactoMineR) 
library(ggplot2) 
library(factoextra) 

#FAMD usar este comando 
 
famd1<-FAMD(dados, ncp = 5, graph = T) 
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summary(famd1) 

##  
## Call: 
## FAMD(base = dados, ncp = 5, graph = T)  
##  
##  
## Eigenvalues 
##                       Dim.1  Dim.2  Dim.3  Dim.4  Dim.5 
## Variance              4.757  1.750  1.556  1.487  1.381 
## % of var.            11.894  4.376  3.890  3.717  3.453 
## Cumulative % of var. 11.894 16.270 20.159 23.877 27.330 
##  
## Individuals (the 10 first) 
##               Dist    Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    
Dim.3 
## 1         | 11.370 |  2.442  0.356  0.046 |  0.389  0.025  0.001 | 
-2.519 
## 2         | 11.532 |  3.577  0.764  0.096 |  0.557  0.050  0.002 | 
-2.890 
## 3         | 11.725 |  3.288  0.646  0.079 |  2.307  0.864  0.039 | 
-3.327 
## 4         |  7.641 |  5.108  1.558  0.447 | -0.876  0.124  0.013 | 
-0.596 
## 5         |  7.639 |  5.562  1.848  0.530 | -0.718  0.084  0.009 | 
-0.783 
## 6         |  7.915 |  5.966  2.125  0.568 | -0.648  0.068  0.007 | 
-0.873 
## 7         |  7.505 |  5.274  1.661  0.494 | -0.798  0.103  0.011 | 
-0.726 
## 8         |  8.063 |  4.523  1.221  0.315 | -1.490  0.361  0.034 |  
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0.185 
## 9         |  8.525 |  5.347  1.707  0.393 | -1.411  0.323  0.027 | 
-0.019 
## 10        |  7.544 |  5.532  1.827  0.538 | -0.599  0.058  0.006 | 
-0.739 
##              ctr   cos2   
## 1          1.159  0.049 | 
## 2          1.525  0.063 | 
## 3          2.022  0.081 | 
## 4          0.065  0.006 | 
## 5          0.112  0.010 | 
## 6          0.139  0.012 | 
## 7          0.096  0.009 | 
## 8          0.006  0.001 | 
## 9          0.000  0.000 | 
## 10         0.100  0.010 | 
##  
## Continuous variables 
##              Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3    
ctr 
## FDA       | -0.913 17.512  0.833 |  0.056  0.179  0.003 |  0.159  1
.615 
## FDN       | -0.915 17.587  0.837 | -0.039  0.086  0.002 |  0.135  1
.177 
## PB        |  0.833 14.584  0.694 |  0.176  1.775  0.031 | -0.083  0
.439 
##             cos2   
## FDA        0.025 | 
## FDN        0.018 | 
## PB         0.007 | 
##  
## Categories (the 10 first) 
##               Dim.1     ctr    cos2  v.test     Dim.2     ctr    co
s2 
## inverno   |   3.567  11.657   0.930  15.671 |  -0.144   0.140   0.0
02 
## outono    |  -1.273   2.868   0.558  -8.939 |  -0.659   5.682   0.1
50 
## primavera |   0.110   0.010   0.003   0.458 |  -0.080   0.039   0.0
01 
## verao     |  -1.243   1.377   0.254  -5.366 |   1.532  15.452   0.3
86 
## C         |   3.262  10.955   0.888  15.443 |  -0.273   0.568   0.0
06 
## U         |  -0.991   3.327   0.888 -15.443 |   0.083   0.173   0.0
06 
## AVI       |  -0.416   0.024   0.005  -0.642 |   0.301   0.092   0.0
03 
## AVP       |  -0.214   0.042   0.010  -0.942 |   0.396   1.063   0.0
35 
## EOC       |   0.243   0.028   0.005   0.727 |   2.558  23.061   0.5
90 
## LNC       |   1.927   0.233   0.047   1.987 |  -0.562   0.147   0.0
04 
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##            v.test     Dim.3     ctr    cos2  v.test   
## inverno    -1.041 |  -0.205   0.359   0.003  -1.574 | 
## outono     -7.631 |  -0.394   2.567   0.053  -4.836 | 
## primavera  -0.546 |   0.358   1.006   0.026   2.605 | 
## verao      10.905 |   0.655   3.578   0.071   4.947 | 
## C          -2.134 |   0.851   6.969   0.060   7.044 | 
## U           2.134 |  -0.258   2.116   0.060  -7.044 | 
## AVI         0.766 |   1.128   1.643   0.039   3.044 | 
## AVP         2.870 |   1.290  14.259   0.368   9.912 | 
## EOC        12.603 |  -1.042   4.841   0.098  -5.444 | 
## LNC        -0.956 |  -1.096   0.705   0.015  -1.976 | 

 

 

famd1$eig           # Resultados autovalores e inercia (variância por 
dimensões) 

##        eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of v
ariance 
## comp 1   4.757458              11.893644                          1
1.89364 
## comp 2   1.750451               4.376127                          1
6.26977 
## comp 3   1.555879               3.889698                          2
0.15947 
## comp 4   1.486972               3.717430                          2
3.87690 
## comp 5   1.381135               3.452837                          2
7.32974 

 

famd1$var           # Resultados por variáveis 

## $coord 
##              Dim.1       Dim.2       Dim.3        Dim.4        Dim.
5 
## FDA     0.83313086 0.003131741 0.025127099 0.0287799402 7.982738e-0
6 
## FDN     0.83667667 0.001505898 0.018314490 0.0008469748 8.659759e-0
4 
## PB      0.69381379 0.031064132 0.006832081 0.0566144319 1.530351e-0
4 
## Estacao 0.75701439 0.373069031 0.116849244 0.1163996750 4.658134e-0
1 
## Manejo  0.67947618 0.012971078 0.141353475 0.0319732298 3.842686e-0
3 
## Regiao  0.09470413 0.609959891 0.511470618 0.5885410947 2.412186e-0
1 
## Cultivo 0.86264153 0.718748935 0.735932027 0.6638164564 6.692332e-0
1 
##  
## $contrib 
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##             Dim.1       Dim.2      Dim.3       Dim.4        Dim.5 
## FDA     17.512103  0.17891055  1.6149776  1.93547317 5.779839e-04 
## FDN     17.586635  0.08602917  1.1771153  0.05695971 6.270031e-02 
## PB      14.583710  1.77463619  0.4391139  3.80736419 1.108039e-02 
## Estacao 15.912163 21.31274131  7.5101754  7.82796787 3.372686e+01 
## Manejo  14.282338  0.74101362  9.0851198  2.15022435 2.782267e-01 
## Regiao   1.990646 34.84587649 32.8734180 39.57984231 1.746524e+01 
## Cultivo 18.132406 41.06079267 47.3000800 44.64216841 4.845531e+01 
##  
## $cos2 
##               Dim.1        Dim.2        Dim.3        Dim.4        D
im.5 
## FDA     0.694107026 9.807802e-06 6.313711e-04 8.282850e-04 6.372410
e-11 
## FDN     0.700027858 2.267730e-06 3.354206e-04 7.173663e-07 7.499143
e-07 
## PB      0.481377576 9.649803e-04 4.667733e-05 3.205194e-03 2.341974
e-08 
## Estacao 0.191023593 4.639350e-02 4.551249e-03 4.516295e-03 7.232739
e-02 
## Manejo  0.461687882 1.682489e-04 1.998080e-02 1.022287e-03 1.476624
e-05 
## Regiao  0.001121109 4.650638e-02 3.270027e-02 4.329758e-02 7.273302
e-03 
## Cultivo 0.029766016 2.066400e-02 2.166384e-02 1.762609e-02 1.791493
e-02 

 

famd1$quali.var     # Resultados por variável qualitativa  

## $coord 
##                 Dim.1       Dim.2        Dim.3       Dim.4        D
im.5 
## inverno    3.56679362 -0.14373121 -0.204830198  0.60203721 -0.36577
8523 
## outono    -1.27306545 -0.65926546 -0.393875624 -0.10233909 -0.22546
2226 
## primavera  0.11002139 -0.07952950  0.357690657 -0.66649871  1.61489
0143 
## verao     -1.24288927  1.53207442  0.655264696  0.21319027 -0.70007
9346 
## C          3.26249260 -0.27342482  0.850973654  0.39565766  0.13219
3612 
## U         -0.99083109  0.08304013 -0.258443850 -0.12016270 -0.04014
7689 
## AVI       -0.41639158  0.30100028  1.128222186 -0.86101901  1.30096
5030 
## AVP       -0.21439879  0.39623899  1.290118479 -0.67547754 -0.40225
2544 
## EOC        0.24315957  2.55841415 -1.041846302  0.98255633  0.87163
6204 
## LNC        1.92678646 -0.56234828 -1.096242680  2.20036777 -2.40269
4453 
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## LSC       -0.85542442 -0.35664179 -1.888491726 -0.61944732  0.44978
1430 
## MOC        0.62871578 -0.31080867 -0.220862414 -0.68475639 -0.22503
7007 
## OC        -0.56185266 -0.54179757 -0.007205788  0.97528776 -0.03105
1551 
## PNC       -1.75231361 -1.31286512 -1.169880948 -0.07673186 -0.23230
4174 
## RM         0.50726626 -1.75921420  0.822960892  2.26866593  1.06189
1937 
## AV         3.10227290  1.08436191 -2.912153923  0.27012625 -0.75134
4312 
## AVAZ       5.23317129 -0.79711029 -0.466857748 -0.06377787 -0.89311
2886 
## AVPION     4.84191929 -0.50759470 -0.819362008 -1.19784571 -1.47778
8744 
## AZ         3.02628410  1.35960720 -4.264393697 -1.16715750  1.01114
4436 
## BRAQ       0.07661064  3.30337662 -1.886859597  0.51965811  6.37508
3237 
## ESTR      -1.60127892  4.75145121 -0.644052988  2.34918034  2.47228
2068 
## ESTRAMEN   0.61942955  5.35047630  0.919939076  2.84244181  0.81960
7958 
## JIGGS     -0.79913176  0.95048928  1.126034502 -1.51950538 -1.05716
8230 
## JIGGSAZ    4.29088287  0.13684941 -0.708441771  1.02334959 -1.41337
0579 
## JIGGSAZTR  1.84203145 -0.79137493  1.332509019 -2.26528864  3.89273
8201 
## JIGGSPAP   0.46922244  1.36485307  2.492530627 -0.15686324 -2.05569
9542 
## KURU      -0.02021921  5.43103806 -1.517905115  2.27519942  0.41240
3289 
## MISS      -1.17246965 -0.45072134 -0.216191664  0.21063997  0.00264
5479 
## MISSAMEN   0.10814182 -0.64462691  2.177754913  0.04988413 -1.37263
1009 
## MISSAV     2.51487451 -1.10756551  0.692026195  3.42813077 -0.76863
1699 
## MISSAVAZ   2.21972901 -1.98969437  1.012150670  3.97281484  0.29851
7108 
## MISSAZ     1.96216036 -1.41094031  2.095373764  2.35608757  0.99887
8060 
## MISSHER    4.20978483 -0.84901531 -0.255168629  2.49245050 -0.95362
7078 
## MISSTRAV   1.20691740 -0.08879037  4.218673463 -1.91634215  3.48415
3619 
## PION      -1.54209763  2.32023022  2.749164101  0.10411854 -2.71793
0528 
## TIF       -1.14855796 -0.18970029 -0.376661356 -0.35730746  0.07286
4503 
## TIFAV      4.66172776 -0.40539767 -0.566426899 -2.11111494 -0.15853
2078 
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## TIFAVAZ    4.08292567  0.74325163  0.930584486 -0.22926219 -0.54934
7386 
## TIFAZ      2.49354616  0.38736443  1.997455921 -0.91059761  2.12430
0461 
## TIFAZTR    3.15679412 -1.19658782  1.093928370 -0.29392133  3.21350
5990 
## TIFJIGGS   2.35175328  0.30162867  1.731836894 -0.32143866 -1.72266
8036 
##  
## $cos2 
##                  Dim.1        Dim.2        Dim.3        Dim.4        
Dim.5 
## inverno   9.302115e-01 1.510525e-03 3.067706e-03 2.650162e-02 9.782
777e-03 
## outono    5.575265e-01 1.495150e-01 5.336817e-02 3.602858e-03 1.748
685e-02 
## primavera 2.503853e-03 1.308311e-03 2.646487e-02 9.188682e-02 5.394
368e-01 
## verao     2.542362e-01 3.863067e-01 7.066528e-02 7.480098e-03 8.066
165e-02 
## C         8.878090e-01 6.235860e-03 6.040219e-02 1.305749e-02 1.457
610e-03 
## U         8.878090e-01 6.235860e-03 6.040219e-02 1.305749e-02 1.457
610e-03 
## AVI       5.323766e-03 2.781948e-03 3.908449e-02 2.276358e-02 5.196
924e-02 
## AVP       1.015216e-02 3.467592e-02 3.675977e-01 1.007710e-01 3.573
643e-02 
## EOC       5.331056e-03 5.901633e-01 9.786735e-02 8.704532e-02 6.850
165e-02 
## LNC       4.695004e-02 3.999259e-03 1.519785e-02 6.122931e-02 7.300
724e-02 
## LSC       3.201300e-02 5.564518e-03 1.560247e-01 1.678695e-02 8.850
466e-03 
## MOC       1.496170e-01 3.656440e-02 1.846358e-02 1.774779e-01 1.916
814e-02 
## OC        5.826729e-02 5.418188e-02 9.583914e-06 1.755681e-01 1.779
699e-04 
## PNC       1.349526e-01 7.575267e-02 6.015075e-02 2.587672e-04 2.371
766e-03 
## RM        1.130845e-02 1.360092e-01 2.976387e-02 2.261893e-01 4.955
547e-02 
## AV        7.479713e-02 9.138469e-03 6.591035e-02 5.670985e-04 4.387
357e-03 
## AVAZ      5.163081e-01 1.197887e-02 4.109114e-03 7.668653e-05 1.503
806e-02 
## AVPION    1.204656e-01 1.323921e-03 3.449685e-03 7.372751e-03 1.122
154e-02 
## AZ        1.084243e-01 2.188438e-02 2.152890e-01 1.612747e-02 1.210
413e-02 
## BRAQ      1.610383e-05 2.994106e-02 9.768550e-03 7.409456e-04 1.115
123e-01 
## ESTR      1.993832e-02 1.755525e-01 3.225505e-03 4.291284e-02 4.752
811e-02 
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## ESTRAMEN  1.043232e-03 7.783625e-02 2.300992e-03 2.196748e-02 1.826
456e-03 
## JIGGS     3.586499e-02 5.073742e-02 7.120940e-02 1.296697e-01 6.276
566e-02 
## JIGGSAZ   3.919296e-01 3.986581e-04 1.068373e-02 2.229271e-02 4.252
329e-02 
## JIGGSAZTR 9.378378e-03 1.731005e-03 4.907654e-03 1.418341e-02 4.188
360e-02 
## JIGGSPAP  6.103814e-04 5.164348e-03 1.722363e-02 6.821598e-05 1.171
556e-02 
## KURU      5.850548e-06 4.221181e-01 3.297293e-02 7.408107e-02 2.433
955e-03 
## MISS      3.949564e-01 5.836631e-02 1.342839e-02 1.274757e-02 2.010
733e-06 
## MISSAMEN  9.574940e-05 3.402245e-03 3.882994e-02 2.037387e-05 1.542
611e-02 
## MISSAV    1.738939e-02 3.372800e-03 1.316730e-03 3.231220e-02 1.624
383e-03 
## MISSAVAZ  7.317960e-02 5.879804e-02 1.521530e-02 2.344157e-01 1.323
514e-03 
## MISSAZ    8.429456e-02 4.358608e-02 9.612881e-02 1.215384e-01 2.184
517e-02 
## MISSHER   4.773888e-02 1.941706e-03 1.753909e-04 1.673422e-02 2.449
681e-03 
## MISSTRAV  4.010474e-03 2.170562e-05 4.899958e-02 1.011083e-02 3.342
221e-02 
## PION      3.659180e-02 8.283657e-02 1.162951e-01 1.668077e-04 1.136
676e-01 
## TIF       3.941339e-01 1.075162e-02 4.238772e-02 3.814364e-02 1.586
244e-03 
## TIFAV     2.067438e-01 1.563512e-03 3.052294e-03 4.239966e-02 2.390
963e-04 
## TIFAVAZ   3.420311e-01 1.133429e-02 1.776782e-02 1.078419e-03 6.191
798e-03 
## TIFAZ     1.965134e-01 4.742386e-03 1.260991e-01 2.620659e-02 1.426
229e-01 
## TIFAZTR   7.767451e-02 1.116028e-02 9.327468e-03 6.733614e-04 8.049
043e-02 
## TIFJIGGS  4.486786e-02 7.380692e-04 2.433133e-02 8.382008e-04 2.407
438e-02 
##  
## $contrib 
##                  Dim.1        Dim.2        Dim.3        Dim.4        
Dim.5 
## inverno   1.165699e+01 1.398243e-01 3.594318e-01 3.399550e+00 1.454
603e+00 
## outono    2.868323e+00 5.681949e+00 2.567101e+00 1.897379e-01 1.067
460e+00 
## primavera 1.017974e-02 3.929062e-02 1.005995e+00 3.824065e+00 2.602
231e+01 
## verao     1.376673e+00 1.545168e+01 3.577648e+00 4.146150e-01 5.182
484e+00 
## C         1.095520e+01 5.683911e-01 6.968700e+00 1.649320e+00 2.134
125e-01 
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## U         3.327136e+00 1.726225e-01 2.116420e+00 5.009045e-01 6.481
417e-02 
## AVI       2.393889e-02 9.240257e-02 1.643189e+00 1.047780e+00 2.772
739e+00 
## AVP       4.211871e-02 1.062661e+00 1.425896e+01 4.279535e+00 1.759
161e+00 
## EOC       2.820161e-02 2.306125e+01 4.840571e+00 4.713575e+00 4.299
711e+00 
## LNC       2.329940e-01 1.466015e-01 7.051623e-01 3.110373e+00 4.298
849e+00 
## LSC       1.469572e-01 1.886870e-01 6.696623e+00 7.888249e-01 4.820
678e-01 
## MOC       5.606537e-01 1.012097e+00 6.468860e-01 6.807733e+00 8.522
587e-01 
## OC        2.456654e-01 1.687421e+00 3.777986e-04 7.577206e+00 8.903
144e-03 
## PNC       6.552093e-01 2.716731e+00 2.730473e+00 1.286033e-02 1.366
306e-01 
## RM        5.490708e-02 4.878024e+00 1.351179e+00 1.124196e+01 2.854
925e+00 
## AV        3.624005e-01 3.270599e-01 2.985765e+00 2.812592e-02 2.522
228e-01 
## AVAZ      3.781204e+00 6.480180e-01 2.813633e-01 5.748897e-03 1.306
744e+00 
## AVPION    5.885354e-01 4.777731e-02 1.575750e-01 3.687089e-01 6.504
888e-01 
## AZ        5.747737e-01 8.569480e-01 1.067064e+01 8.751466e-01 7.613
450e-01 
## BRAQ      7.366916e-05 1.011751e+00 4.178158e-01 3.469663e-02 6.052
807e+00 
## ESTR      9.655232e-02 6.279591e+00 1.460394e-01 2.127188e+00 2.730
879e+00 
## ESTRAMEN  4.816054e-03 2.654254e+00 9.931705e-02 1.038090e+00 1.000
455e-01 
## JIGGS     1.683308e-01 1.759022e+00 3.124844e+00 6.229822e+00 3.495
366e+00 
## JIGGSAZ   2.542105e+00 1.910012e-02 6.478981e-01 1.480105e+00 3.272
577e+00 
## JIGGSAZTR 4.258940e-02 5.806603e-02 2.083752e-01 6.593241e-01 2.256
813e+00 
## JIGGSPAP  2.763535e-03 1.727147e-01 7.290993e-01 3.161508e-03 6.293
676e-01 
## KURU      3.078839e-05 1.640871e+01 1.622356e+00 3.990635e+00 1.519
780e-01 
## MISS      1.915286e+00 2.090724e+00 6.088447e-01 6.327854e-01 1.156
955e-04 
## MISSAMEN  4.403683e-04 1.155835e-01 1.669725e+00 9.591752e-04 8.418
098e-01 
## MISSAV    7.938531e-02 1.137356e-01 5.620187e-02 1.509964e+00 8.798
764e-02 
## MISSAVAZ  3.710724e-01 2.202326e+00 7.213520e-01 1.216746e+01 7.962
965e-02 
## MISSAZ    4.349296e-01 1.661183e+00 4.637364e+00 6.419146e+00 1.337
373e+00 
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## MISSHER   2.224474e-01 6.683264e-02 7.641177e-03 7.981876e-01 1.354
385e-01 
## MISSTRAV  1.828364e-02 7.309527e-04 2.088611e+00 4.718435e-01 1.807
922e+00 
## PION      1.790946e-01 2.994822e+00 5.321796e+00 8.357171e-03 6.601
050e+00 
## TIF       1.887636e+00 3.803631e-01 1.898072e+00 1.869997e+00 9.014
091e-02 
## TIFAV     1.091092e+00 6.095089e-02 1.506099e-01 2.290528e+00 1.497
199e-02 
## TIFAVAZ   2.092428e+00 5.121879e-01 1.016289e+00 6.753311e-02 4.494
478e-01 
## TIFAZ     1.092623e+00 1.947714e-01 6.555233e+00 1.491533e+00 9.409
034e+00 
## TIFAZTR   3.752505e-01 3.982612e-01 4.213128e-01 3.329932e-02 4.613
862e+00 
## TIFJIGGS  2.082631e-01 2.530603e-02 1.055944e+00 3.982624e-02 1.325
896e+00 
##  
## $v.test 
##                  Dim.1       Dim.2       Dim.3       Dim.4       Di
m.5 
## inverno    15.67124163 -1.04109176 -1.57368918  4.73134760 -2.98272
373 
## outono     -8.93892224 -7.63145355 -4.83607554 -1.28532241 -2.93817
472 
## primavera   0.45820327 -0.54603669  2.60488294 -4.96496824 12.48226
660 
## verao      -5.36629509 10.90522150  4.94718815  1.64643874 -5.60994
726 
## C          15.44332024 -2.13374047  7.04379654  3.35001547  1.16137
109 
## U         -15.44332024  2.13374047 -7.04379654 -3.35001547 -1.16137
109 
## AVI        -0.64237286  0.76553433  3.04354293 -2.37593243  3.72494
852 
## AVP        -0.94199318  2.87008763  9.91184651 -5.30850750 -3.28014
942 
## EOC         0.72658168 12.60307261 -5.44372619  5.25153935  4.83390
080 
## LNC         1.98664353 -0.95588192 -1.97648087  4.05805316 -4.59784
482 
## LSC        -1.60338602 -1.10204974 -6.18972113 -2.07681075  1.56468
663 
## MOC         3.71330593 -3.02630026 -2.28101283 -7.23400090 -2.46677
599 
## OC         -2.23144086 -3.54741919 -0.05004307  6.92838175 -0.22888
411 
## PNC        -3.39062679 -4.18794321 -3.95830604 -0.26557060 -0.83424
684 
## RM          0.98153125 -5.61176394  2.78449793  7.85190068  3.81344
845 
## AV          2.47055206  1.42364197 -4.05534572  0.38478390 -1.11050
985 
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## AVAZ        8.07328345 -2.02729142 -1.25941647 -0.17599136 -2.55717
828 
## AVPION      3.14387029 -0.54334624 -0.93029876 -1.39118231 -1.78085
610 
## AZ          3.12029789  2.31106594 -7.68852802 -2.15254342  1.93494
649 
## BRAQ        0.03512381  2.49679650 -1.51269604  0.42615378  5.42460
101 
## ESTR       -1.27520791  6.23810676 -0.89688169  3.34631225  3.65410
844 
## ESTRAMEN    0.28399092  4.04405918  0.73751550  2.33098896  0.69740
990 
## JIGGS      -1.72894086  3.39017008  4.26003328 -5.88030814 -4.24497
613 
## JIGGSAZ     6.61960248  0.34804924 -1.91112440  2.82387433 -4.04679
029 
## JIGGSAZTR   0.84451930 -0.59814620  1.06827298 -1.85768545  3.31235
700 
## JIGGSPAP    0.21512521  1.03159911  1.99826273 -0.12863816 -1.74920
850 
## KURU       -0.02287009 10.12742505 -3.00225685  4.60319355  0.86575
537 
## MISS       -6.83471920 -4.33151380 -2.20372580  2.19632170  0.02862
152 
## MISSAMEN    0.08612072 -0.84632070  3.03265188  0.07105792 -2.02879
057 
## MISSAV      1.15299881 -0.83713304  0.55479766  2.81129237 -0.65403
386 
## MISSAVAZ    2.51075092 -3.71024479  2.00192769  8.03781659  0.62667
490 
## MISSAZ      2.73007633 -3.23639447  5.09801772  5.86364696  2.57942
062 
## MISSHER     1.93006723 -0.64171262 -0.20456879  2.04397310 -0.81144
767 
## MISSTRAV    0.55333748 -0.06711057  3.38211209 -1.57152642  2.96468
964 
## PION       -1.74427736  4.32660523  5.43755777  0.21065309 -5.70573
276 
## TIF        -6.82783408 -1.85913339 -3.91544075 -3.79934054  0.80392
485 
## TIFAV       4.29292577 -0.61546057 -0.91211561 -3.47739836 -0.27095
241 
## TIFAVAZ     5.99686840  1.79970546  2.39005777 -0.60231207 -1.49750
923 
## TIFAZ       4.35902317  1.11635938  6.10588353 -2.84730744  6.89218
792 
## TIFAZTR     2.51397104 -1.57098163  1.52335963 -0.41867903  4.74966
005 
## TIFJIGGS    1.87286197  0.39600362  2.41168479 -0.45787636 -2.54615
600 

 

famd1$quanti.var    # Resultados por variável quantitativa 
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## $coord 
##          Dim.1       Dim.2      Dim.3       Dim.4        Dim.5 
## FDA -0.9127600  0.05596196  0.1585153  0.16964652  0.002825374 
## FDN -0.9147003 -0.03880590  0.1353310  0.02910283  0.029427469 
## PB   0.8329549  0.17625020 -0.0826564 -0.23793787 -0.012370735 
##  
## $cos2 
##         Dim.1       Dim.2       Dim.3        Dim.4        Dim.5 
## FDA 0.8331309 0.003131741 0.025127099 0.0287799402 7.982738e-06 
## FDN 0.8366767 0.001505898 0.018314490 0.0008469748 8.659759e-04 
## PB  0.6938138 0.031064132 0.006832081 0.0566144319 1.530351e-04 
##  
## $contrib 
##        Dim.1      Dim.2     Dim.3      Dim.4        Dim.5 
## FDA 17.51210 0.17891055 1.6149776 1.93547317 0.0005779839 
## FDN 17.58663 0.08602917 1.1771153 0.05695971 0.0627003121 
## PB  14.58371 1.77463619 0.4391139 3.80736419 0.0110803861 

 

 

 

## Análise estatística do FAMD 
 
dimdesc(famd1, proba = 0.05) 

## $Dim.1 
## $Dim.1$quanti 
##     correlation       p.value 
## PB    0.8329549  5.700542e-92 
## FDA  -0.9127600 3.844133e-138 
## FDN  -0.9147003 8.943628e-140 
##  
## $Dim.1$quali 
##                 R2       p.value 
## Cultivo 0.86264153 1.691459e-124 
## Estacao 0.75701439 1.601886e-106 
## Manejo  0.67947618  1.731739e-88 
## Regiao  0.09470413  3.406779e-05 
##  
## $Dim.1$category 
##                    Estimate      p.value 
## Estacao=inverno   3.2765785 1.922055e-93 
## Manejo=C          2.1266618 1.731739e-88 
## Cultivo=AVAZ      3.4567704 2.387623e-17 
## Cultivo=JIGGSAZ   2.5144819 8.677437e-12 
## Cultivo=TIFAVAZ   2.3065247 7.921013e-10 
## Cultivo=TIFAZ     0.7171452 1.031920e-05 
## Cultivo=TIFAV     2.8853268 1.414189e-05 
## Regiao=MOC        0.6836550 1.821553e-04 
## Cultivo=AVPION    3.0655184 1.579963e-03 
## Cultivo=AZ        1.2498832 1.715305e-03 
## Cultivo=MISSAZ    0.1857594 6.165033e-03 
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## Cultivo=TIFAZTR   1.3803932 1.173544e-02 
## Cultivo=MISSAVAZ  0.4433281 1.184448e-02 
## Cultivo=AV        1.3258720 1.328298e-02 
## Regiao=LNC        1.9817257 4.681133e-02 
## Regiao=OC        -0.5069134 2.544172e-02 
## Regiao=PNC       -1.6973744 6.458535e-04 
## Estacao=verao    -1.5331043 4.504253e-08 
## Cultivo=TIF      -2.9249589 1.696277e-12 
## Cultivo=MISS     -2.9488706 1.605404e-12 
## Estacao=outono   -1.5632805 2.063384e-21 
## Manejo=U         -2.1266618 1.731739e-88 
##  
##  
## $Dim.2 
## $Dim.2$quanti 
##    correlation      p.value 
## PB   0.1762502 0.0008968916 
##  
## $Dim.2$quali 
##                 R2      p.value 
## Cultivo 0.71874893 1.137476e-74 
## Regiao  0.60995989 1.498700e-65 
## Estacao 0.37306903 4.762784e-35 
## Manejo  0.01297108 3.266862e-02 
##  
## $Dim.2$category 
##                    Estimate      p.value 
## Regiao=EOC        2.7348611 1.031772e-47 
## Estacao=verao     1.3696874 2.623201e-33 
## Cultivo=KURU      4.7750435 4.240163e-28 
## Cultivo=ESTR      4.0954567 1.469157e-10 
## Cultivo=PION      1.6642357 1.205144e-05 
## Cultivo=ESTRAMEN  4.6944818 4.433310e-05 
## Cultivo=JIGGS     0.2944947 6.469614e-04 
## Regiao=AVP        0.5726859 3.964483e-03 
## Cultivo=BRAQ      2.6473821 1.232744e-02 
## Cultivo=AZ        0.7036127 2.061448e-02 
## Manejo=U          0.1782325 3.266862e-02 
## Cultivo=AVAZ     -1.4531048 4.246674e-02 
## Manejo=C         -0.1782325 3.266862e-02 
## Regiao=MOC       -0.1343618 2.367232e-03 
## Cultivo=MISSAZ   -2.0669349 1.138045e-03 
## Regiao=OC        -0.3653507 3.539949e-04 
## Cultivo=MISSAVAZ -2.6456889 1.844514e-04 
## Regiao=PNC       -1.1364182 2.309367e-05 
## Cultivo=MISS     -1.1067159 1.177247e-05 
## Regiao=RM        -1.5827673 9.931307e-09 
## Estacao=outono   -0.8216525 1.677617e-15 
##  
##  
## $Dim.3 
## $Dim.3$quanti 
##     correlation     p.value 
## FDA   0.1585153 0.002860822 
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## FDN   0.1353310 0.011031253 
##  
## $Dim.3$quali 
##                R2      p.value 
## Cultivo 0.7359320 5.131456e-79 
## Regiao  0.5114706 5.226145e-49 
## Manejo  0.1413535 2.915868e-13 
## Estacao 0.1168492 2.121449e-09 
##  
## $Dim.3$category 
##                      Estimate      p.value 
## Regiao=AVP         1.53269940 8.846632e-27 
## Manejo=C           0.55470875 2.915868e-13 
## Cultivo=TIFAZ      1.61532182 3.735723e-10 
## Cultivo=PION       2.36703000 2.926915e-08 
## Cultivo=MISSAZ     1.71323966 2.156857e-07 
## Estacao=verao      0.55170231 5.005633e-07 
## Cultivo=JIGGS      0.74390040 1.651265e-05 
## Cultivo=MISSTRAV   3.83653936 6.668000e-04 
## Regiao=AVI         1.37080311 2.232899e-03 
## Cultivo=MISSAMEN   1.79562081 2.316914e-03 
## Regiao=RM          1.06554181 5.204801e-03 
## Estacao=primavera  0.25412827 9.001138e-03 
## Cultivo=TIFJIGGS   1.34970279 1.566667e-02 
## Cultivo=TIFAVAZ    0.54845039 1.663220e-02 
## Regiao=MOC         0.02171851 2.233393e-02 
## Cultivo=MISSAVAZ   0.63001657 4.513591e-02 
## Cultivo=JIGGSPAP   2.11039653 4.553299e-02 
## Regiao=LNC        -0.85366176 4.795394e-02 
## Cultivo=MISS      -0.59832576 2.733651e-02 
## Cultivo=KURU      -1.90003922 2.566860e-03 
## Cultivo=TIF       -0.75879546 7.789679e-05 
## Regiao=PNC        -0.92730003 6.468610e-05 
## Cultivo=AV        -3.29428802 4.215707e-05 
## Estacao=outono    -0.49743801 9.145882e-07 
## Regiao=EOC        -0.79926538 2.818868e-08 
## Regiao=LSC        -1.64591080 2.072963e-10 
## Manejo=U          -0.55470875 2.915868e-13 
## Cultivo=AZ        -4.64652780 9.867993e-16 

 

### Plot 
 
## Ellipses separadas por variáveis 
plotellipses(famd1, keepvar = "all", axes = c(1, 2), means=TRUE, 
             level = 0.95, magnify = 2, cex = 1, pch = 20, pch.means=1
5, 
             type = c("g","p"), keepnames = TRUE, namescat = NULL, 
             xlim=NULL, ylim=NULL, lwd=1, label="all", autoLab=c("auto
")) 
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###################################################################### 
 
## Gráficos no factoextra 
 
# Graph of variables 
fviz_famd_var(famd1, col.var="contrib") + 
  scale_color_gradient2(low = "white", mid = "blue", 
                        high = "red", midpoint = 0) + 
  theme_minimal() 

 

# Biplot of individuals and variables 
fviz_famd(famd1) 
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## Com repel 
 
# Biplot of individuals and variables 
fviz_famd(famd1, repel = T) 
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# Grupos 
 
## Manejo 
 
fviz_famd_ind(famd1,  
              habillage = "Manejo", # color by groups  
              palette = c("#00AFBB", "#E7B800"), 
              addEllipses = TRUE, ellipse.type = "t" 
)               
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## Estação               
 
fviz_famd_ind(famd1,  
             habillage = "Estacao", # color by groups  
             palette = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07", "#006666"), 
             addEllipses = TRUE, ellipse.type = "t" 
)  
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## Região 
 
fviz_famd_ind(famd1,  
              habillage = "Regiao", # color by groups  
              palette = c("ucscgd"), 
              addEllipses = TRUE, ellipse.type = "t" 
)  
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## Cultivo               
 
fviz_famd_ind(famd1,  
              habillage = "Cultivo", # color by groups  
              palette = c("ucscgd"), 
              addEllipses = TRUE, ellipse.type = "t" 
)  

Algumas elipses não foram calculadas porque determinas categorias de cultivo tem 
poucos pontos 
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# Contribuição das variáveis para a primeira dimensão 
fviz_contrib(famd1, "var", axes = 1) 

 

# Contribuição das variáveis para a segunda dimensão 
fviz_contrib(famd1, "var", axes = 2) 

 

# Autovalores / variaæ”¼ã¸·æ˜¼ã¸µes de dimensæ˜¼ã¸µes  
fviz_screeplot(famd1) 
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118 
 

# Variáveis quantitativas  
fviz_famd_var(famd1, "quanti.var", repel=T , col.var= "black") 

 

# Variáveis qualitativas  
fviz_famd_var(famd1, "quali.var", col.var = "black") 

 

# Gráfico de indivíduos coloridos por cos2  
fviz_famd_ind(famd1, col.ind = "cos2" , 
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                gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"), 
                repel = F) 

 

################################################################## 
## Cluster para análise FAMD 
# O corte do cluster foi abaixo de 1,00, portanto o cluster terá 
quatro grupos. 

 
# Cria o cluster com base nos valores do famd1 
res.hcpc = HCPC(famd1)                     
 
Como são muitas linhas de informação, ficou difícil visualizer as 
amostras do cluster 
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# Análises estatísticas das variáveis  
res.hcpc$desc.var$test.chi2 
 
              p.value df 
Cultivo 3.371883e-153 75 
Estacao  6.214251e-59  9 
Manejo   1.414558e-58  3 
Regiao   1.930836e-17 24 
 
 
# Análises estatísticas informações dentro das variáveis 
res.hcpc$desc.var$category   
 
$`1` 
                    Cla/Mod   Mod/Cla     Global      p.value     v.te
st 
Manejo=U          92.592593 98.039216 76.7045455 4.928726e-52  15.1782
34 
Estacao=outono    98.581560 54.509804 40.0568182 1.373475e-23  10.0102
91 
Cultivo=TIF      100.000000 44.705882 32.3863636 8.199012e-21   9.3570
55 
Cultivo=MISS      99.099099 43.137255 31.5340909 2.955767e-18   8.7131
38 
Estacao=verao     88.732394 24.705882 20.1704545 3.035083e-04   3.6122
87 
Regiao=PNC       100.000000  6.666667  4.8295455 3.578086e-03   2.9131
45 
Cultivo=JIGGS     95.238095  7.843137  5.9659091 9.653146e-03   2.5880
13 
Regiao=RM         47.058824  3.137255  4.8295455 2.625823e-02  -2.2223
71 
Cultivo=TIFAZTR    0.000000  0.000000  0.8522727 2.045732e-02  -2.3178
53 
Cultivo=ESTR       0.000000  0.000000  0.8522727 2.045732e-02  -2.3178
53 
Cultivo=AV         0.000000  0.000000  0.8522727 2.045732e-02  -2.3178
53 
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Cultivo=TIFAV      0.000000  0.000000  1.1363636 5.509995e-03  -2.7756
00 
Cultivo=AZ         0.000000  0.000000  1.4204545 1.472499e-03  -3.1800
50 
Regiao=EOC        47.368421  7.058824 10.7954545 5.846818e-04  -3.4386
23 
Cultivo=MISSAVAZ   0.000000  0.000000  1.7045455 3.904031e-04  -3.5464
88 
Cultivo=KURU       0.000000  0.000000  1.7045455 3.904031e-04  -3.5464
88 
Cultivo=MISSAZ     0.000000  0.000000  2.5568182 6.930004e-06  -4.4958
27 
Cultivo=TIFAVAZ    0.000000  0.000000  2.8409091 1.777960e-06  -4.7771
51 
Cultivo=JIGGSAZ    0.000000  0.000000  3.1250000 4.522881e-07  -5.0455
21 
Cultivo=AVAZ       0.000000  0.000000  3.1250000 4.522881e-07  -5.0455
21 
Cultivo=TIFAZ      0.000000  0.000000  3.9772727 7.066085e-09  -5.7893
46 
Estacao=inverno    9.589041  2.745098 20.7386364 4.951351e-39 -13.0689
98 
Manejo=C           6.097561  1.960784 23.2954545 4.928726e-52 -15.1782
34 
 
$`2` 
                   Cla/Mod    Mod/Cla     Global      p.value    v.tes
t 
Regiao=EOC        28.94737 100.000000 10.7954545 5.471569e-12  6.89277
2 
Cultivo=KURU     100.00000  54.545455  1.7045455 1.825251e-10  6.37536
7 
Cultivo=ESTR     100.00000  27.272727  0.8522727 2.289377e-05  4.23462
1 
Estacao=verao     11.26761  72.727273 20.1704545 2.048389e-04  3.71297
3 
Cultivo=ESTRAMEN 100.00000   9.090909  0.2840909 3.125000e-02  2.15387
5 
Cultivo=BRAQ     100.00000   9.090909  0.2840909 3.125000e-02  2.15387
5 
Cultivo=MISS       0.00000   0.000000 31.5340909 1.439386e-02 -2.44728
1 
Regiao=MOC         0.00000   0.000000 32.1022727 1.310727e-02 -2.48084
1 
Cultivo=TIF        0.00000   0.000000 32.3863636 1.250401e-02 -2.49759
2 
Estacao=outono     0.00000   0.000000 40.0568182 3.225155e-03 -2.94542
1 
 
$`3` 
                      Cla/Mod   Mod/Cla     Global      p.value     v.
test 
Manejo=C           43.9024390 94.736842 23.2954545 6.078641e-24  10.09
0617 
Cultivo=TIFAZ      92.8571429 34.210526  3.9772727 4.344956e-13   7.24
4357 
Cultivo=MISSAZ    100.0000000 23.684211  2.5568182 7.904530e-10   6.14
6833 
Estacao=primavera  26.8656716 47.368421 19.0340909 2.521724e-05   4.21
2847 
Cultivo=MISSAVAZ   83.3333333 13.157895  1.7045455 6.444918e-05   3.99
5899 
Estacao=inverno    24.6575342 47.368421 20.7386364 1.008562e-04   3.88
8523 
Regiao=RM          41.1764706 18.421053  4.8295455 9.673858e-04   3.29
9844 
Cultivo=TIFAZTR   100.0000000  7.894737  0.8522727 1.170496e-03   3.24
5974 
Estacao=verao       0.0000000  0.000000 20.1704545 1.106061e-04  -3.86
6064 
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Cultivo=MISS        0.9009009  2.631579 31.5340909 4.627190e-06  -4.58
1018 
Estacao=outono      1.4184397  5.263158 40.0568182 4.248534e-07  -5.05
7471 
Cultivo=TIF         0.0000000  0.000000 32.3863636 1.216632e-07  -5.29
0979 
Manejo=U            0.7407407  5.263158 76.7045455 6.078641e-24 -10.09
0617 
 
$`4` 
                     Cla/Mod   Mod/Cla     Global      p.value    v.te
st 
Estacao=inverno    64.383562 97.916667 20.7386364 2.500903e-38 12.9452
06 
Manejo=C           48.780488 83.333333 23.2954545 5.798800e-22  9.6330
40 
Cultivo=AVAZ      100.000000 22.916667  3.1250000 1.027415e-10  6.4628
61 
Cultivo=JIGGSAZ    90.909091 20.833333  3.1250000 9.246739e-09  5.7439
97 
Cultivo=TIFAVAZ    90.000000 18.750000  2.8409091 7.392649e-08  5.3813
57 
Cultivo=AZ        100.000000 10.416667  1.4204545 3.912367e-05  4.1125
95 
Cultivo=AV        100.000000  6.250000  0.8522727 2.399822e-03  3.0356
95 
Cultivo=TIFAV      75.000000  6.250000  1.1363636 8.980424e-03  2.6127
98 
Cultivo=AVPION    100.000000  4.166667  0.5681818 1.825952e-02  2.3603
13 
Regiao=MOC         19.469027 45.833333 32.1022727 3.357146e-02  2.1251
82 
Cultivo=JIGGS       0.000000  0.000000  5.9659091 4.171003e-02 -2.0364
02 
Estacao=primavera   1.492537  2.083333 19.0340909 2.659916e-04 -3.6463
50 
Estacao=verao       0.000000  0.000000 20.1704545 8.164480e-06 -4.4608
25 
Cultivo=MISS        0.000000  0.000000 31.5340909 2.401445e-09 -5.9680
24 
Cultivo=TIF         0.000000  0.000000 32.3863636 1.229528e-09 -6.0763
45 
Estacao=outono      0.000000  0.000000 40.0568182 1.869601e-12 -7.0438
79 
Manejo=U            2.962963 16.666667 76.7045455 5.798800e-22 -9.6330
40 
 
    
# Análises estatísticas para Dimensões 
res.hcpc$desc.axes    
 

Link between the cluster variable and the quantitative variables 
================================================================ 
           Eta2       P-value 
Dim.1 0.8574870 8.150142e-147 
Dim.2 0.4882485  2.486397e-50 
Dim.5 0.3222746  3.417542e-29 
Dim.3 0.2938510  4.155712e-26 
Dim.4 0.1477883  4.794429e-12 
 
Description of each cluster by quantitative variables 
===================================================== 
$`1` 
          v.test Mean in category  Overall mean sd in category Overall sd      
p.value 
Dim.2  -3.312875       -0.1442920 -3.375614e-16      0.9340117   1.323046 9.
234238e-04 
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Dim.5  -4.174901       -0.1615201  8.114465e-16      0.8979928   1.175217 2.
981157e-05 
Dim.4  -4.628647       -0.1858094 -5.047355e-16      0.8340381   1.219415 3.
680619e-06 
Dim.1 -15.666308       -1.1249062 -1.450860e-16      0.7572383   2.181160 2.
570876e-55 
 
$`2` 
         v.test Mean in category  Overall mean sd in category Overall sd      
p.value 
Dim.2 12.830823         5.044949 -3.375614e-16      0.7083919   1.323046 1.1
01873e-37 
Dim.4  6.035863         2.187349 -5.047355e-16      0.5851882   1.219415 1.5
81150e-09 
Dim.5  4.447350         1.553269  8.114465e-16      1.8094708   1.175217 8.6
93625e-06 
Dim.3 -2.944482        -1.091501  6.646849e-16      0.7983158   1.247349 3.2
34958e-03 
 
$`3` 
         v.test Mean in category  Overall mean sd in category Overall sd      
p.value 
Dim.3  9.142780        1.7497889  6.646849e-16      0.9030909   1.247349 6.0
86695e-20 
Dim.5  8.815851        1.5896509  8.114465e-16      1.1370253   1.175217 1.1
87798e-18 
Dim.1  6.041294        2.0217940 -1.450860e-16      0.9828293   2.181160 1.5
28831e-09 
Dim.4  3.456041        0.6466208 -5.047355e-16      2.2202256   1.219415 5.4
81727e-04 
Dim.2 -3.095426       -0.6283692 -3.375614e-16      1.0754223   1.323046 1.9
65303e-03 
 
$`4` 
         v.test Mean in category  Overall mean sd in category Overall sd      
p.value 
Dim.1 15.234691        4.4635840 -1.450860e-16      0.9678544   2.181160 2.0
81100e-52 
Dim.3 -4.753177       -0.7964059  6.646849e-16      1.5612207   1.247349 2.0
02453e-06 
Dim.5 -4.791213       -0.7563557  8.114465e-16      0.8980241   1.175217 1.6
57764e-06 

 
 
# Valores de distância para Grupos do cluster           
res.hcpc$desc.ind               
 
$para 
Cluster: 1 
      104       102       100       101        99  
0.6061136 0.6077284 0.6106494 0.6159929 0.6195512  
----------------------------------------------------------------------
-----------  
Cluster: 2 
      63       64       62       65       66  
1.308211 1.308886 1.318041 1.362049 1.606073  
----------------------------------------------------------------------
-----------  
Cluster: 3 
     196      336      337      195      346  
1.484224 1.644520 1.676109 1.706504 1.708963  
----------------------------------------------------------------------
-----------  
Cluster: 4 
      12       13       50      323       51  
1.140076 1.182549 1.236721 1.248485 1.251515  
 
$dist 
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Cluster: 1 
     201      200      203      202      204  
6.994426 6.631194 6.566120 6.456991 6.376875  
----------------------------------------------------------------------
-----------  
Cluster: 2 
      22       26       66       65       62  
7.442047 6.619401 6.602316 6.453446 6.418526  
----------------------------------------------------------------------
-----------  
Cluster: 3 
     198      187      186      190      191  
6.329721 6.094134 6.088556 6.019350 6.013861  
----------------------------------------------------------------------
-----------  
Cluster: 4 
      19       20       57       18       17  
6.649857 6.641749 6.256364 6.168615 6.129228  
 
## Indivíduos de cada cluster 
 
> res.hcpc$data.clust 
        FDA     FDN      PB   Estacao Manejo Regiao   Cultivo clust 
1   29.5410 48.9088 21.8088   inverno      U     OC        AV     4 
2   23.9287 46.0561 25.0125   inverno      U    MOC        AV     4 
3   27.3110 49.2394 28.6612   inverno      U    EOC        AV     4 
4   21.6479 40.0536 24.1857   inverno      C     OC      AVAZ     4 
5   21.7211 36.3847 24.7009   inverno      C    MOC      AVAZ     4 
6   20.1870 35.8942 28.0534   inverno      C    MOC      AVAZ     4 
7   21.9599 37.1651 21.4582   inverno      C    MOC      AVAZ     4 
8   27.3302 49.4935 26.5563   inverno      C     RM      AVAZ     4 
9   23.8634 44.7303 30.4465   inverno      C     RM      AVAZ     4 
10  23.8952 39.3117 29.0931   inverno      C    MOC      AVAZ     4 
11  23.3372 40.8851 28.4814   inverno      C    MOC      AVAZ     4 
12  25.0539 43.3488 27.0203   inverno      C    MOC      AVAZ     4 
13  25.1337 42.3773 27.6358   inverno      C    MOC      AVAZ     4 
14  25.0188 48.0787 24.8929   inverno      C    AVP      AVAZ     4 
15  24.7500 43.3459 26.6681   inverno      C    MOC    AVPION     4 
16  26.6037 44.7980 25.4365   inverno      C    MOC    AVPION     4 
17  24.8431 49.0675 25.6388   inverno      U    EOC        AZ     4 
18  24.6686 48.5254 25.7350   inverno      U    EOC        AZ     4 
19  24.9978 44.2970 24.4422   inverno      U    LSC        AZ     4 
20  24.9056 44.0562 24.0436   inverno      U    LSC        AZ     4 
21  27.4574 49.4362 21.7307 primavera      U    MOC        AZ     4 
22  32.6311 57.8192 15.3039 primavera      U    EOC      BRAQ     2 
23  36.2662 68.7790 15.8791 primavera      U    EOC      ESTR     2 
24  39.5530 72.7573 16.2370     verao      U    EOC      ESTR     2 
25  38.4082 71.5225 13.7566     verao      U    EOC      ESTR     2 
26  34.4523 68.9348 22.6116     verao      C    EOC  ESTRAMEN     2 
27  31.7866 64.2782 23.9316    outono      U    AVP     JIGGS     1 
28  33.6566 68.4025 21.1855    outono      U    AVP     JIGGS     1 
29  34.4312 67.1738 20.3833    outono      U    AVP     JIGGS     1 
30  38.3384 69.2506 14.5843    outono      U    MOC     JIGGS     1 
31  37.6694 67.4242 16.3623    outono      U    MOC     JIGGS     1 
32  37.0514 66.6572 16.8589    outono      U    MOC     JIGGS     1 
33  32.5655 64.1297 18.4216    outono      U    MOC     JIGGS     1 
34  34.1528 65.1129 17.0586    outono      U    MOC     JIGGS     1 
35  36.1839 68.9984 15.0941    outono      U    AVP     JIGGS     1 
36  33.7245 65.5373 17.5770    outono      U    AVP     JIGGS     1 
37  30.8745 62.2513 22.2136 primavera      U    MOC     JIGGS     1 
38  27.6649 53.9374 25.8325 primavera      U    AVI     JIGGS     3 
39  29.7615 56.6264 23.1379     verao      U    AVI     JIGGS     1 
40  36.7407 67.9296 16.9576     verao      U    AVP     JIGGS     1 
41  33.6017 68.0663 19.5276     verao      U    AVP     JIGGS     1 
42  36.2810 72.9792 18.4547     verao      U    AVP     JIGGS     1 
43  37.9041 69.8087 14.5743     verao      U    AVP     JIGGS     1 
44  35.4585 69.7319 18.4425     verao      U    AVP     JIGGS     1 
45  39.1900 72.9022 12.8363     verao      U    EOC     JIGGS     1 
46  34.3146 67.2432 20.0946     verao      U    MOC     JIGGS     1 
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47  39.2261 72.4763 15.7936     verao      U    AVP     JIGGS     1 
48  20.5846 40.9919 34.7680   inverno      C    MOC   JIGGSAZ     4 
49  20.9409 41.8449 32.6406   inverno      C    MOC   JIGGSAZ     4 
50  22.6534 39.1912 29.0839   inverno      C    MOC   JIGGSAZ     4 
51  21.9433 40.8197 29.5669   inverno      C    MOC   JIGGSAZ     4 
52  27.6733 50.5000 22.4122   inverno      C     OC   JIGGSAZ     4 
53  27.8069 53.3980 22.8401   inverno      C     OC   JIGGSAZ     4 
54  28.4775 54.5050 25.7355   inverno      C    EOC   JIGGSAZ     4 
55  30.6641 58.1833 23.3358   inverno      C    EOC   JIGGSAZ     4 
56  28.0432 51.0222 23.7929   inverno      C    LNC   JIGGSAZ     4 
57  27.3171 48.6864 25.3425   inverno      C    LNC   JIGGSAZ     4 
58  35.9967 64.5403 16.1070 primavera      C    AVP   JIGGSAZ     3 
59  32.2541 54.5632 18.5443 primavera      C    MOC JIGGSAZTR     3 
60  35.1721 66.6664 19.2134     verao      C    MOC  JIGGSPAP     1 
61  32.0023 52.9002 23.2765   inverno      U    EOC      KURU     2 
62  36.4842 56.5248 17.5263     verao      U    EOC      KURU     2 
63  36.7166 59.1424 16.9190     verao      U    EOC      KURU     2 
64  36.5691 60.0746 18.4654     verao      U    EOC      KURU     2 
65  40.1790 57.9460 18.9602     verao      U    EOC      KURU     2 
66  35.1669 55.0529 24.5417     verao      U    EOC      KURU     2 
67  40.6282 71.5715 10.9259   inverno      U    MOC      MISS     1 
68  34.7433 68.3370 13.9576   inverno      U    MOC      MISS     1 
69  33.2808 66.5326 14.8751   inverno      U    MOC      MISS     1 
70  35.6734 67.5882 14.5642   inverno      U    LNC      MISS     1 
71  34.2919 67.9449 17.0711   inverno      U    LNC      MISS     1 
72  30.1800 66.9120  9.6639   inverno      U    LNC      MISS     1 
73  34.1477 63.7177  8.6207   inverno      U    AVP      MISS     1 
74  32.5755 61.3277 17.2834    outono      U    AVP      MISS     1 
75  32.4829 62.4439 20.0312    outono      U    AVP      MISS     1 
76  36.5622 70.8077  8.0727    outono      U    AVP      MISS     1 
77  36.0697 68.4854  9.4211    outono      U    AVP      MISS     1 
78  36.9106 70.5412 12.1635    outono      U    EOC      MISS     1 
79  37.2761 68.6999 11.0159    outono      U    PNC      MISS     1 
80  38.1833 70.4419 11.4382    outono      U    PNC      MISS     1 
81  30.5348 60.9241 18.2607    outono      U    PNC      MISS     1 
82  31.5032 60.2471 17.7450    outono      U    PNC      MISS     1 
83  34.8782 64.6428 14.4620    outono      U    PNC      MISS     1 
84  37.8485 69.4956 11.4729    outono      U    PNC      MISS     1 
85  33.3369 61.1190 13.4236    outono      U    EOC      MISS     1 
86  34.4637 63.8734 13.0610    outono      U    LSC      MISS     1 
87  35.3078 66.0711 16.4768    outono      U    LSC      MISS     1 
88  36.1403 68.3692 14.3175    outono      U    LSC      MISS     1 
89  37.7700 68.7706 11.4006    outono      U    LSC      MISS     1 
90  37.1578 73.7738 12.8173    outono      U    AVI      MISS     1 
91  33.6788 66.0781 15.7751    outono      U    PNC      MISS     1 
92  34.6051 65.8107 16.2540    outono      U    PNC      MISS     1 
93  35.7795 67.6021 12.2697    outono      U    AVP      MISS     1 
94  36.8618 68.7775 11.0360    outono      U    AVP      MISS     1 
95  35.0400 64.4050 15.1644    outono      U    MOC      MISS     1 
96  34.8222 63.4200 15.8030    outono      U    MOC      MISS     1 
97  37.0414 66.7088  8.4479    outono      U    MOC      MISS     1 
98  34.8515 63.5400 11.0513    outono      U    MOC      MISS     1 
99  33.8883 63.9962 16.1589    outono      U    AVP      MISS     1 
100 33.9203 65.5156 16.2697    outono      U    AVP      MISS     1 
101 34.0536 64.8124 16.5737    outono      U    AVP      MISS     1 
102 34.8077 65.1298 14.9832    outono      U    AVP      MISS     1 
103 33.6312 64.4004 17.4810    outono      U    AVP      MISS     1 
104 34.8385 64.6190 14.7606    outono      U    AVP      MISS     1 
105 35.1262 63.6352 11.9065    outono      U    MOC      MISS     1 
106 37.1581 67.8128 11.9669    outono      U    MOC      MISS     1 
107 34.2994 63.8951 15.3854    outono      U    MOC      MISS     1 
108 34.0751 62.9419 13.5719    outono      U    MOC      MISS     1 
109 36.6481 66.3816 16.0110    outono      U     OC      MISS     1 
110 33.9005 65.7304 15.1854    outono      U     OC      MISS     1 
111 37.2078 70.7896  7.1845    outono      U     OC      MISS     1 
112 35.8095 67.2601  7.4765    outono      U     OC      MISS     1 
113 40.3286 73.0956  4.8793    outono      U     OC      MISS     1 
114 35.9019 71.2582 12.2714    outono      U     OC      MISS     1 
115 37.5472 73.8314 11.2325    outono      U     OC      MISS     1 
116 37.0789 68.3427 10.6724    outono      U     OC      MISS     1 
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117 33.6010 62.9319 14.4390    outono      U     OC      MISS     1 
118 34.7649 63.5869 12.6568    outono      U     OC      MISS     1 
119 39.3210 68.5793  8.2737    outono      U     OC      MISS     1 
120 33.8745 62.0170 18.1688    outono      U    EOC      MISS     1 
121 34.3911 63.7823 14.8076    outono      U    EOC      MISS     1 
122 34.8826 65.0552 14.6909    outono      U    MOC      MISS     1 
123 36.6689 64.5259 13.4958    outono      U    MOC      MISS     1 
124 36.0407 65.2472 12.1118    outono      U    MOC      MISS     1 
125 38.3260 68.4606  9.8820    outono      U     RM      MISS     1 
126 36.8879 68.1665  9.7861    outono      U     RM      MISS     1 
127 35.5929 63.1405 11.8052    outono      U     RM      MISS     1 
128 35.7801 61.6764 10.3415    outono      U     RM      MISS     1 
129 35.4006 65.4789 11.6943    outono      U    EOC      MISS     1 
130 36.0513 67.3603 14.9734    outono      U    EOC      MISS     1 
131 38.9013 70.3495 12.7270    outono      U    LSC      MISS     1 
132 36.0805 67.6928  8.7757    outono      U    EOC      MISS     1 
133 34.2859 66.2314 13.1201    outono      U     OC      MISS     1 
134 30.5169 60.1520 19.1592 primavera      U    MOC      MISS     1 
135 30.8934 61.5661 21.0097 primavera      U    MOC      MISS     1 
136 30.2642 63.5936 16.1759 primavera      U    MOC      MISS     1 
137 31.7843 59.3121 16.5049 primavera      U    MOC      MISS     1 
138 31.9718 63.6220 18.4044 primavera      U    AVP      MISS     1 
139 33.4345 65.6075 14.8578 primavera      U    AVP      MISS     1 
140 33.0830 61.0559 18.2909 primavera      U    MOC      MISS     1 
141 31.1279 60.0067 21.1763 primavera      U    MOC      MISS     1 
142 30.9124 55.1949 22.2567 primavera      U    AVP      MISS     1 
143 32.6571 63.8498 19.8091 primavera      U    AVI      MISS     1 
144 35.0631 65.5629 16.6355 primavera      U    AVI      MISS     1 
145 32.7510 57.5918 17.2012 primavera      U     RM      MISS     3 
146 31.8072 58.2765 16.4395 primavera      U    LSC      MISS     1 
147 31.4270 58.6496 15.5381 primavera      U    MOC      MISS     1 
148 35.2840 65.5188 12.6114 primavera      U    MOC      MISS     1 
149 34.0112 61.1576 12.8892 primavera      U    MOC      MISS     1 
150 36.0914 73.2522 12.5452 primavera      U     OC      MISS     1 
151 33.4664 63.3451 17.1123 primavera      U     OC      MISS     1 
152 37.0871 69.4658 12.8574 primavera      U     OC      MISS     1 
153 35.4759 66.3265  9.4226 primavera      U     OC      MISS     1 
154 34.7284 64.7743 15.5183 primavera      U     OC      MISS     1 
155 37.5283 68.0079 10.6338 primavera      U     OC      MISS     1 
156 35.5302 69.9343 12.8138 primavera      U     OC      MISS     1 
157 36.5763 65.8298 10.4018     verao      U    AVP      MISS     1 
158 34.7596 63.2171 15.5886     verao      U    AVP      MISS     1 
159 37.4862 66.6853  8.5353     verao      U    AVP      MISS     1 
160 36.4822 65.9601 10.4592     verao      U    AVP      MISS     1 
161 33.0545 59.7083 17.9437     verao      U    MOC      MISS     1 
162 37.6337 68.8082 11.9696     verao      U    MOC      MISS     1 
163 40.5490 72.1236  7.4396     verao      U    MOC      MISS     1 
164 37.7467 68.2358 12.0112     verao      U    AVI      MISS     1 
165 39.4267 70.0484 10.6398     verao      U    AVI      MISS     1 
166 39.2120 71.3651 11.7516     verao      U    LSC      MISS     1 
167 32.4317 61.9485 17.9854     verao      U    AVP      MISS     1 
168 38.0938 65.5591  8.5273     verao      U    MOC      MISS     1 
169 36.7002 65.2081 15.3449     verao      U    MOC      MISS     1 
170 34.6853 63.6264 15.7270     verao      U    MOC      MISS     1 
171 35.7272 65.0305 15.2309     verao      U    MOC      MISS     1 
172 34.8170 65.4431 14.7880     verao      U    MOC      MISS     1 
173 39.0723 73.4423  8.2838     verao      U     OC      MISS     1 
174 35.8402 65.9090 15.2781     verao      U     OC      MISS     1 
175 35.4051 68.3114 14.0247     verao      U     OC      MISS     1 
176 35.6998 68.6240  6.1737     verao      U     OC      MISS     1 
177 38.2672 68.2796  8.4079     verao      U     OC      MISS     1 
178 33.6728 62.1459 11.8860    outono      C    MOC  MISSAMEN     1 
179 34.4007 63.6542 11.9742    outono      C    MOC  MISSAMEN     1 
180 34.9252 63.1139 13.6146     verao      C    AVP  MISSAMEN     1 
181 31.2030 58.9302 20.8732   inverno      C     OC    MISSAV     3 
182 25.6320 47.6431 25.7571   inverno      C     OC  MISSAVAZ     3 
183 26.7247 50.0275 20.7767   inverno      C     OC  MISSAVAZ     3 
184 24.3778 44.5091 26.8045   inverno      C     OC  MISSAVAZ     4 
185 29.7197 62.7053 16.3819   inverno      C     OC  MISSAVAZ     3 
186 38.6199 67.2076 11.8694    outono      C     RM  MISSAVAZ     3 
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187 38.2045 67.2268 11.5203    outono      C     RM  MISSAVAZ     3 
188 31.9505 60.0732 18.8206   inverno      C    MOC    MISSAZ     3 
189 35.0041 65.1152 19.7778   inverno      C     RM    MISSAZ     3 
190 32.4586 60.7739 19.1714   inverno      C     RM    MISSAZ     3 
191 31.6810 58.5076 17.5167   inverno      C     RM    MISSAZ     3 
192 31.3508 61.2357 18.4323   inverno      C    MOC    MISSAZ     3 
193 33.8132 61.8470 17.2566   inverno      C    MOC    MISSAZ     3 
194 31.0613 56.8444 17.0072   inverno      C     OC    MISSAZ     3 
195 33.5770 62.1820 14.6639 primavera      C    AVP    MISSAZ     3 
196 33.8738 59.0484 16.6316 primavera      C    AVP    MISSAZ     3 
197 27.2832 44.4600 24.9083   inverno      C     OC   MISSHER     4 
198 31.4651 57.8440 15.1267 primavera      C    AVP  MISSTRAV     3 
199 36.1507 61.4961 19.9466     verao      U    MOC      PION     1 
200 39.2435 64.9425 15.4287     verao      U    AVP      PION     1 
201 42.1367 67.4193 11.1462     verao      U    AVP      PION     1 
202 37.6386 63.2457 17.5579     verao      U    AVP      PION     1 
203 38.8485 64.2639 16.5653     verao      U    AVP      PION     1 
204 40.8904 68.8755 14.1711     verao      U     OC      PION     1 
205 31.7602 70.4812 22.6885    outono      U    AVP       TIF     1 
206 32.1046 69.7056 21.1454    outono      U    AVP       TIF     1 
207 34.5041 73.4017 16.1687    outono      U    AVP       TIF     1 
208 31.9356 71.5252 19.0994    outono      U    AVP       TIF     1 
209 38.6445 70.8743 12.6595    outono      U    MOC       TIF     1 
210 37.6882 69.6689 14.2097    outono      U    MOC       TIF     1 
211 31.9430 65.7939 20.4445    outono      U    MOC       TIF     1 
212 31.7594 65.8964 20.7186    outono      U    MOC       TIF     1 
213 33.4689 67.3557 17.7771    outono      U    MOC       TIF     1 
214 33.0853 65.5280 18.7869    outono      U    MOC       TIF     1 
215 35.7301 68.1859 17.6324    outono      U    MOC       TIF     1 
216 33.0746 69.4736 21.1566    outono      U    AVP       TIF     1 
217 34.4674 69.0558 18.6221    outono      U    AVP       TIF     1 
218 33.5653 70.0518 21.0994    outono      U    AVP       TIF     1 
219 32.0497 63.4757 21.1308    outono      U    AVP       TIF     1 
220 35.7288 70.1429 13.4464    outono      U    MOC       TIF     1 
221 36.4443 71.8162 12.0454    outono      U    MOC       TIF     1 
222 33.3677 66.6776 17.6814    outono      U    MOC       TIF     1 
223 31.3250 64.9688 20.2120    outono      U    MOC       TIF     1 
224 31.4973 63.4283 18.3181    outono      U    MOC       TIF     1 
225 35.8281 71.4626 15.5771    outono      U    MOC       TIF     1 
226 35.9236 70.4127 18.0226    outono      U    PNC       TIF     1 
227 38.9588 76.4876 10.4930    outono      U    PNC       TIF     1 
228 36.3737 70.4047 11.7624    outono      U    PNC       TIF     1 
229 37.6383 72.7811 12.7701    outono      U    PNC       TIF     1 
230 39.6835 70.6584 12.6092    outono      U    PNC       TIF     1 
231 39.9533 71.5678 10.4257    outono      U    PNC       TIF     1 
232 36.8903 65.9754 14.7681    outono      U    PNC       TIF     1 
233 36.4949 68.1140 15.3562    outono      U    PNC       TIF     1 
234 32.4695 66.6019 21.9279    outono      U    MOC       TIF     1 
235 38.0250 75.5772 16.4435    outono      U     OC       TIF     1 
236 33.7186 67.9399 21.0512    outono      U    EOC       TIF     1 
237 33.5833 71.9745 15.8134    outono      U    EOC       TIF     1 
238 38.8412 76.8745  9.7062    outono      U     OC       TIF     1 
239 39.2904 74.7181 11.6070    outono      U     OC       TIF     1 
240 38.0345 70.3074 14.9453    outono      U     OC       TIF     1 
241 37.8413 70.4036 15.4303    outono      U     OC       TIF     1 
242 35.8758 69.4878 18.8089    outono      U    MOC       TIF     1 
243 36.8585 72.7479 14.2352    outono      U    MOC       TIF     1 
244 37.6135 71.5923 14.3310    outono      U    MOC       TIF     1 
245 31.9459 70.9500 20.5347    outono      U     OC       TIF     1 
246 29.8114 65.1152 23.7445    outono      U     OC       TIF     1 
247 39.0303 69.2480  8.6447    outono      U     OC       TIF     1 
248 39.9049 72.2112 13.7509    outono      U     OC       TIF     1 
249 40.8433 70.9872 16.9954    outono      U     OC       TIF     1 
250 36.5498 70.1030 15.7749    outono      U    MOC       TIF     1 
251 34.2021 68.1377 16.9986    outono      U    MOC       TIF     1 
252 31.5338 64.7824 19.9769    outono      U    MOC       TIF     1 
253 39.8499 72.9352 13.7982    outono      U     RM       TIF     1 
254 38.0864 71.1200 14.6633    outono      U     RM       TIF     1 
255 36.7066 71.8534 17.9188    outono      U     OC       TIF     1 
256 37.2389 68.8937 16.2002    outono      U    AVP       TIF     1 
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257 29.8674 61.9209 20.5536    outono      U    AVP       TIF     1 
258 39.4180 76.9887 13.0007    outono      U     OC       TIF     1 
259 35.0494 68.9363 15.1397    outono      U    AVP       TIF     1 
260 34.0954 65.4885 16.7023    outono      U    AVP       TIF     1 
261 33.8094 64.4717 18.7089    outono      U    MOC       TIF     1 
262 32.4619 65.9430 18.5099    outono      U    MOC       TIF     1 
263 33.9002 65.4941 18.3904    outono      U    MOC       TIF     1 
264 37.2820 77.6432 11.2106    outono      U    MOC       TIF     1 
265 32.5234 66.2759 18.6298    outono      U    MOC       TIF     1 
266 33.6509 66.3838 17.2799    outono      U    MOC       TIF     1 
267 29.6833 60.1759 20.6604    outono      U    LSC       TIF     1 
268 37.5938 74.3436 14.7280    outono      U    LSC       TIF     1 
269 37.4182 71.4816 17.2137    outono      U    LSC       TIF     1 
270 40.8751 71.8812 17.0841    outono      U    LSC       TIF     1 
271 40.8246 73.3535 13.3872    outono      U    AVI       TIF     1 
272 31.6610 69.3210 21.3930 primavera      U    MOC       TIF     1 
273 32.2672 73.9483 21.4340 primavera      U    MOC       TIF     1 
274 29.8483 56.0530 23.7710 primavera      U    AVP       TIF     1 
275 32.4886 62.3382 22.4480 primavera      U    MOC       TIF     1 
276 31.0500 60.7906 24.3771 primavera      U    MOC       TIF     1 
277 31.8006 65.3330 20.4505 primavera      U    PNC       TIF     1 
278 32.5408 68.1591 22.1946 primavera      U    LSC       TIF     1 
279 37.7564 70.2601 16.4121 primavera      U    AVI       TIF     1 
280 33.8418 62.4003 18.3590 primavera      U     RM       TIF     1 
281 33.6533 63.8524 16.3202 primavera      U     RM       TIF     1 
282 34.7276 59.7344 17.4851 primavera      U    LSC       TIF     1 
283 35.9023 64.3156 15.6504 primavera      U    MOC       TIF     1 
284 36.2542 70.6922 17.8789 primavera      U    EOC       TIF     1 
285 30.3578 58.5738 19.2111 primavera      U    EOC       TIF     1 
286 35.9368 66.6446 17.2973 primavera      U    MOC       TIF     1 
287 37.5233 71.6291 16.2042 primavera      U     OC       TIF     1 
288 35.8680 69.4285 17.0340 primavera      U     OC       TIF     1 
289 37.1788 69.3547 15.1884 primavera      U    EOC       TIF     1 
290 36.0102 67.7338 12.9620 primavera      U     OC       TIF     1 
291 36.8452 74.2772 12.8399 primavera      U    MOC       TIF     1 
292 32.0735 64.2631 20.8329 primavera      U     OC       TIF     1 
293 34.9742 70.9057 15.8409 primavera      U    EOC       TIF     1 
294 31.2279 62.6163 25.4406 primavera      U     OC       TIF     1 
295 34.4055 69.7777 20.7580     verao      U    AVP       TIF     1 
296 38.8278 76.0046 11.5860     verao      U    AVP       TIF     1 
297 34.0596 70.6596 18.9970     verao      U    AVP       TIF     1 
298 35.7828 71.0462 18.0524     verao      U    AVP       TIF     1 
299 32.6792 67.8429 21.5951     verao      U    MOC       TIF     1 
300 36.2682 75.1300 15.5207     verao      U    MOC       TIF     1 
301 40.1966 79.1362 13.4640     verao      U    LSC       TIF     1 
302 40.4008 76.3485 12.3163     verao      U    AVP       TIF     1 
303 34.6867 67.4381 17.5248     verao      U    MOC       TIF     1 
304 42.4843 75.2530 15.9075     verao      U     OC       TIF     1 
305 32.9668 64.8401 18.6793     verao      U     OC       TIF     1 
306 38.0166 70.5600 14.4255     verao      U    EOC       TIF     1 
307 32.8313 63.9940 20.3565     verao      U    EOC       TIF     1 
308 37.0203 73.2942 13.8950     verao      U    MOC       TIF     1 
309 32.0350 64.4932 19.2079     verao      U    MOC       TIF     1 
310 33.7261 67.5792 19.6705     verao      U    MOC       TIF     1 
311 37.0526 79.3089 15.8695     verao      U    MOC       TIF     1 
312 37.7112 73.5060 15.8303     verao      U     OC       TIF     1 
313 36.8047 73.1192 17.3923     verao      U     OC       TIF     1 
314 35.6346 67.2645 16.2938     verao      U     OC       TIF     1 
315 38.4486 70.9781 16.3938     verao      U     OC       TIF     1 
316 39.7939 70.0643 14.8027     verao      U    EOC       TIF     1 
317 38.0016 77.4463 15.4267     verao      U     OC       TIF     1 
318 29.9412 61.5305 24.4136     verao      U    EOC       TIF     1 
319 24.9017 43.9847 27.6235   inverno      C    MOC     TIFAV     4 
320 22.5434 41.3853 29.5492   inverno      C    MOC     TIFAV     4 
321 21.6015 40.2474 33.8661   inverno      C    MOC     TIFAV     4 
322 31.2065 64.7361 21.6139 primavera      C    MOC     TIFAV     3 
323 25.8890 46.2773 25.7845   inverno      C    MOC   TIFAVAZ     4 
324 25.0643 49.0033 26.7819   inverno      C    EOC   TIFAVAZ     4 
325 25.6697 48.3101 26.0805   inverno      C    EOC   TIFAVAZ     4 
326 25.9887 46.9498 27.9060   inverno      C    AVP   TIFAVAZ     4 
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327 27.5297 52.8261 25.2989   inverno      C    AVP   TIFAVAZ     4 
328 28.7252 51.3770 22.4109   inverno      C    AVP   TIFAVAZ     4 
329 25.1544 44.7133 28.7940   inverno      C    AVP   TIFAVAZ     4 
330 24.4390 43.7194 26.3915   inverno      C    AVP   TIFAVAZ     4 
331 22.2457 44.5911 26.7660   inverno      C     OC   TIFAVAZ     4 
332 34.7400 66.9011 18.3878 primavera      C    AVP   TIFAVAZ     3 
333 30.5476 53.5768 28.7543   inverno      C    MOC     TIFAZ     3 
334 29.6924 52.4847 24.2227   inverno      C    MOC     TIFAZ     3 
335 18.6100 44.2693 37.4792   inverno      C    MOC     TIFAZ     4 
336 30.8957 55.2080 14.5119   inverno      C    AVI     TIFAZ     3 
337 31.4541 57.0956 15.7930   inverno      C    AVI     TIFAZ     3 
338 28.8604 58.4015 25.4052   inverno      C    EOC     TIFAZ     3 
339 31.8082 59.3812 23.4791   inverno      C    EOC     TIFAZ     3 
340 32.6009 62.6268 20.9616 primavera      C    AVP     TIFAZ     3 
341 33.1365 70.8997 20.9948 primavera      C    AVP     TIFAZ     3 
342 30.1291 61.4175 22.8303 primavera      C    AVP     TIFAZ     3 
343 29.8458 55.1029 23.2429 primavera      C    AVP     TIFAZ     3 
344 31.7265 62.7291 20.4960 primavera      C    AVP     TIFAZ     3 
345 34.4114 65.9159 19.5308 primavera      C    AVP     TIFAZ     3 
346 30.3230 65.7688 23.6708 primavera      C     OC     TIFAZ     3 
347 32.4101 62.5652 19.3415   inverno      C     RM   TIFAZTR     3 
348 28.2880 47.7149 24.5542 primavera      C    MOC   TIFAZTR     3 
349 26.7279 45.2650 28.0912 primavera      C    MOC   TIFAZTR     3 
350 29.0776 57.4210 23.1685   inverno      C    MOC  TIFJIGGS     4 
351 28.6981 54.0018 21.9313   inverno      C    MOC  TIFJIGGS     4 
352 35.9821 67.7267 20.0201     verao      C    AVP  TIFJIGGS     1 
 
 
# Grupos do cluster 
 

fviz_cluster(res.hcpc, ellipse.type = "t", 
             palette = c("#00AFBB","#006666", "#E7B800", "#FC4E07"), 
             ggtheme = theme_minimal(), 
             main = "Partitioning Clustering Plot" 
) 
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################################################################## 
 
 
detach(dados) 
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