
 

 

 

Capítulo IV  

 

ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS MÚLTIPLAS 

 

    

No capítulo anterior, discutiu-se a fórmula mais simples e primordial da análise 
de correspondências, quando os dados são apresentados na forma de uma 
tabela contendo o cruzamento de duas variáveis (neste caso, uma relativa aos 
indivíduos e outra relativa às categorias de uma variável), isto é, uma tabela 
bidimensional. 

Neste capítulo consideramos a situação onde o caso de interesse consiste em 
analisar o cruzamento simultâneo de três ou mais variáveis.  

A generalização do método de Análise de Correspondências para tabelas 
multidimensionais é normalmente referida como Análise de Correspondências 
Múltiplas (ACM). Porém, esta generalização não é tão intuitiva nem bem 
definida como a geometria da AC. Perante este contexto, recorre-se a um 
exemplo prático para uma melhor descrição das concepções da ACM. 

Em síntese, a Análise de Correspondências Múltiplas é simplesmente a 
generalização da análise de correspondências simples para tabelas com 
dimensão igual ou superior a três, ou seja, consiste na aplicação do algoritmo da 
AC a matrizes de dados categorizados com mais de duas variáveis, quer em 
forma de matriz disjuntiva completa quer em forma de uma matriz de Burt.  

Ainda neste capítulo, pretende-se demonstrar a relação entre a AC de uma 
tabela de contingência e a ACM realizada sobre uma tabela disjuntiva completa. 
Além disso, pretende-se ainda demonstrar a equivalência entre a ACM sobre 
uma matriz disjuntiva completa e a ACM sobre uma matriz de Burt, tendo em 
atenção que só é possível estabelecer uma equivalência entre as coordenadas 
das colunas devido às características inerentes a uma tabela de Burt, como de 
seguida iremos constatar. 
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4.1 Introdução 

 

Considerando, como exemplo, o caso de três variáveis I, J e K, c
são indexadas por � � �1
destas três variáveis conduz a uma tabela de contingência tridimensional
contendo npq células, como se pode visualizar na figura seguinte

Ilustração 4.1 –

Esta tabela “Cúbica” é geralmente
relações entre as variáveis que a constituem. Por exemplo, para cada categoria k 
da variável K, todos os cruzamentos entre as var
figura que se segue: 

Ilustração 4.2 – Esquema ilustrativo de uma tabela tridimensional considerando 

Todas as relações tridimensionais estão dispostas nestas tabelas. Somando todas 
as frequências ao longo dos níveis da variável K
cruzamento entre as variáveis I e J, que corresponde à face 
figura 4.1.  

Na figura subsequente, as três tabelas bidimensionais
associação entre cada um dos pares de variáveis (I,J), (I,K) e (J,K)
marginais de cada par. 
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Considerando, como exemplo, o caso de três variáveis I, J e K, c�1,2, … , �	, 
 � �1,2, … , �	   � � �1,2, … , �	, o 
destas três variáveis conduz a uma tabela de contingência tridimensional

células, como se pode visualizar na figura seguinte:

 

– Esquema ilustrativo de uma tabela tridimensional

geralmente decomposta, quando o objectivo é estudar as 
relações entre as variáveis que a constituem. Por exemplo, para cada categoria k 
da variável K, todos os cruzamentos entre as variáveis I e J são dados pela 

Esquema ilustrativo de uma tabela tridimensional considerando 

Todas as relações tridimensionais estão dispostas nestas tabelas. Somando todas 
dos níveis da variável K, temos uma tabela contendo o 

cruzamento entre as variáveis I e J, que corresponde à face frontal

, as três tabelas bidimensionais, que compreendem
associação entre cada um dos pares de variáveis (I,J), (I,K) e (J,K)
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Considerando, como exemplo, o caso de três variáveis I, J e K, cujas categorias 	, o cruzamento 
destas três variáveis conduz a uma tabela de contingência tridimensional, 

: 

Esquema ilustrativo de uma tabela tridimensional 

quando o objectivo é estudar as 
relações entre as variáveis que a constituem. Por exemplo, para cada categoria k 

iáveis I e J são dados pela 

 

Esquema ilustrativo de uma tabela tridimensional considerando i = 6, j = 5 e q = 4 

Todas as relações tridimensionais estão dispostas nestas tabelas. Somando todas 
temos uma tabela contendo o 

frontal do cubo na 

, que compreendem a 
associação entre cada um dos pares de variáveis (I,J), (I,K) e (J,K), são as 
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Ilustração 4.3 – Associação entre cada um dos pares de variáveis (I,J), (I,K) e (J,K) 

Se, em vez de três variáveis, tivermos quatro variáveis, I, J, K e L, com � ��1,2, … , �	, 
 � �1,2, … , �	, � � �1,2, … , �	   � � �1,2, … ,�	, então a tabela 
resultante do cruzamento dessas quatro variáveis é uma estrutura mais 
complexa que envolve um “Hipercubo” com npql frequências. À medida que o 
número de variáveis aumenta, assiste-se também ao aumento do número de 
células no hipercubo e à diminuição das frequências em cada célula. 

Com o aumento do número de variáveis e categorias, torna-se muito difícil a 
análise da tabela multidimensional. Perante esta situação, vemo-nos obrigados 
a limitar a investigação a aspectos mais simples da tabela, onde existe maior 
concentração de dados como, por exemplo, frequências marginais de alguns 
pares de variáveis, que são, de algum modo, importantes para o estudo.  

Este capítulo baseia-se essencialmente no estudo de todos os pares de 
combinações entre duas variáveis numa tabela multidimensional. 

No caso geral de Q variáveis categóricas, existem ��� − 1�/2 tabelas marginais 
que contêm o cruzamento de todos os pares de variáveis.  

 

 

4.2 Metodologia 

 

Quando o objectivo é utilizar um conjunto de variáveis para descrever uma 
certa característica, ou seja, quando temos uma variável resposta para a qual 
tentamos estabelecer alguma relação com diversas variáveis explicativas, é 
muito comum a transformação da tabela de partida de modo a ser possível a 
aplicação do algoritmo da AC. No próximo ponto, abordaremos esta situação 
que pode ser simplesmente resolvida através da concatenação das variáveis 
explicativas, utilizando o cruzamento desta informação com a variável resposta 
e aplicando uma AC simples sobre a tabela bidimensional obtida.  

Por outro lado, quando se assume que todas as variáveis têm a mesma 
importância no estudo e o objectivo é estudar todos os pares de relações entre 
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as diversas variáveis na tentativa de desvendar alguma característica encoberta 
nas inúmeras variáveis ou categorias da tabela, o método mais usual é o da 
Análise de Correspondências Múltiplas, que será tratado no segundo ponto. 

 

 

4.2.1 Conceitos Fundamentais 

 

Neste tópico, exporemos os conceitos fundamentais relativos à ACM, ou seja, a 
representação através de uma matriz concatenada, matriz disjuntiva completa 
ou matriz de Burt, além do problema da inércia explicada por estas 
representações multidimensionais. Revelaremos ainda, neste tópico, a relação 
entre as diversas representações referidas anteriormente. 

 

 

4.2.1.1 Matriz Concatenada 

 

Uma forma muito usual de abordar o problema da multidimensionalidade da 
matriz de partida é através da concatenação dessa matriz de forma a obter-se 
uma matriz bidimensional. Esta prática é muito frequente nas ciências sociais, 
quando o objectivo é estudar a relação de uma variável resposta com um 
conjunto de possíveis variáveis explicativas.  

Para exemplificar esta técnica, usamos o conjunto de dados alvo de análise 
nesta dissertação, ou seja, os dados relativos a 231 indivíduos que sofreram pelo 
menos um ataque de Amnésia Global Transitória. 

Para estes 231 indivíduos, consideramos no nosso estudo quatro variáveis, cada 
qual com quatro categorias: Duração da crise de AGT, Idade, Tipo de 
precipitante da crise e ainda historial de hipertensão arterial em indivíduos do 
sexo feminino e masculino. A matriz de partida é uma matriz com 231 linhas e 4 
colunas. 

Nesta análise consideramos a variável duração da crise como a variável a ser 
descrita pelas restantes, ou seja, a variável dependente, e as demais variáveis 
independentes. 
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Assim sendo, o cruzamento da variável duração da crise com as restantes 
origina uma tabela bidimensional q

Tabela

 

É possível agora realizar uma AC simples em cada uma destas tabelas para 
representar a relação entre cada uma das três variáveis e a duração da crise.

 

Ilustração
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Assim sendo, o cruzamento da variável duração da crise com as restantes 
origina uma tabela bidimensional que passamos a descrever. 

Tabela 4.1 – tabela inicial concatenada 

realizar uma AC simples em cada uma destas tabelas para 
representar a relação entre cada uma das três variáveis e a duração da crise.

Ilustração 4.4 – AC da duração face à idade 
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Assim sendo, o cruzamento da variável duração da crise com as restantes 

 

realizar uma AC simples em cada uma destas tabelas para 
representar a relação entre cada uma das três variáveis e a duração da crise. 
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Ilustração 4.5 – AC da duração face ao Precipitante da crise 

 

 

Ilustração 4.6 – AC da duração face ao historial de hipertensão arterial por sexo. 
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Cada um dos três gráficos apresentados representa as soluções da AC simples 
com a máxima percentagem de inércia possível numa representação a duas 
dimensões. 

Nestes gráficos, podemos compreender algumas características dos dados que 
não eram perceptíveis aquando da análise da tabela inicial com 231 linhas e 4 
colunas. Este fácil acesso gráfico às características de uma tabela de dados 
constitui um dos pontos mais fortes deste tipo de técnicas. 

No entanto, não se irá aprofundar o estudo desta tabela de dados, porque se 
trata de um exemplo meramente ilustrativo. Não nos devemos também 
esquecer que o objectivo deste ponto é exemplificar os procedimentos do 
método da AC simples de tabelas concatenadas, e não a análise estatística de 
um certo fenómeno que será explorada no capítulo prático desta dissertação. 

Examinando novamente os gráficos obtidos por AC simples, constata-se que as 
categorias da variável resposta aparecem em pontos diferentes em cada gráfico. 
A questão que se impõe neste momento é a seguinte: como é que podemos 
juntar estes três mapas num só, a fim de obter uma representação do 
cruzamento da variável resposta com as demais variáveis? 

Nesse gráfico, as categorias da variável resposta só podem aparecer 
representadas uma vez. Portanto, para obter este gráfico combinado é 
necessário realizar uma AC simples sobre a tabela 4.1, a qual consiste na junção 
das três tabelas analisadas individualmente nos mapas anteriores. Por outras 
palavras, a tabela 4.1 é analisada como se se tratasse de uma tabela que contêm 
o cruzamento de duas variáveis, ignorando o facto de os indivíduos estarem a 
ser classificados três vezes, uma para cada variável. Por isso, é preciso ter em 
mente que a representação gráfica obtida pela AC da tabela 4.1 diz apenas 
respeito à relação da variável resposta com cada um das três variáveis 
explicativas. 

Como não existem dados omissos, verifica-se que a inércia obtida através desta 
tabela é a média das inércias das três tabelas analisadas individualmente nos 
gráficos anteriores (este resultado é apenas aproximado quando existem dados 
omissos, ver Greenacre e Blasius, 1994). 
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Ilustração 4.7 – AC sobre a tabela 4.1 

Analisando o gráfico anterior, é fácil observar que este condensa a informação 
dos três gráficos já analisados. A posição relativa dos pontos que representam 
as categorias das variáveis é idêntica à que apresentavam nos gráficos 
anteriores, ou seja, as relações entre categorias mantêm-se, e apenas se verifica 
uma alteração das coordenadas.  

 

Se o objectivo fosse também analisar a relação entre as demais variáveis 
explicativas, este mapa não teria qualquer poder elucidativo, e a sua utilização 
deixava de fazer sentido. Logo, perante este novo objectivo, seria necessário 
obter uma representação gráfica do cruzamento de cada uma das quatro 
variáveis entre si mesmas.  

Para este problema, existem duas soluções muito usadas na prática. Estas duas 
soluções são muito semelhantes à que acabámos de apresentar e consistem 
também na transformação da tabela inicial de forma a ser possível a aplicação 
da AC simples. Simplificando, a tabela inicial transforma-se numa tabela 
disjuntiva completa ou numa tabela de Burt.  

 

De seguida, abordaremos estes dois métodos. 
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4.2.1.2 Matriz Disjuntiva Completa 

 

O método clássico de generalização da AC para tabelas multidimensionais é 
simplesmente a aplicação do algoritmo da AC simples a uma matriz conhecida 
como matriz disjuntiva completa. Este método tem uma enorme vantagem 
relativamente ao método via matriz de Burt, pois permite a representação das 
linhas da matriz de partida. 

Seja Q um conjunto de variáveis. A uma variável q, já convertida em variável 
binária (no caso de ser contínua, categorizada e depois transformada em 
binária), corresponde um conjunto de categorias ou modalidades, ��. O número 

total de categorias J respeitantes às Q variáveis é dado por 

� ��� ��|� ∈ �� 
O conjunto de indivíduos será designado por I, e o número total de indivíduos 
manter-se-á com a designação n. 

Seja Z a tabela, ou matriz, com n linhas e J colunas, onde se descreve a 
informação de uma tabela de contingência Q-dimensional através de um código 
binário - 0 ou 1. A tabela Z é uma justaposição de Q tabelas e é designada por 
tabela disjuntiva completa 

� �� × �� � !�", �#, … , �� , … , �$% 
A origem da terminologia ‘tabela disjuntiva completa’ deve-se ao facto de o 
conjunto de valores &'( de um mesmo indivíduo, para as modalidades de uma 

mesma variável, conter o valor 1 uma vez (completa) e uma vez apenas 
(disjuntiva). 

A tabela de dados sob a forma disjuntiva completa apresenta a seguinte 
disposição: 

  Variável 1  Variável q  Variável Q   
  1 … �"  1 … � … ��   1 … �$  Marginal 

In
d
iv

íd
u
os

 1   ⋮    Q ⋮   ⋮    ⋮ 
i 0 1 0 0 0 …  *'+  0 0 0 1 0 …  Q ⋮   ⋮    ⋮ 
n   ⋮    Q 

         
Marginal  *""…   …*++ …   … *$$   nQ 

 

�� - Número de categorias da variável q  

J – Conjunto de todas as categorias de todas as variáveis. 
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 &'+ � 1, se o indivíduo i 

 &'+ � 0, se o indivíduo i 

 

Ainda nesta tabela, estão patentes as seguintes relações

�&'+ � 1, -��, ��
./
+0"  ;  �.+0

 

Para uma melhor compreensão
apresenta-se, de seguida
convertida numa tabela disjuntiva completa

Para facilitar a representação da tabela, consideramos
dez indivíduos que tiveram pelo menos uma crise de Amnésia global 
Transitória, além das quatro variáveis definidas no ponto anterior.  

Deste modo, temos a seguinte matriz de partida e respectiva matriz disjuntiva 
completa. 

Ilustração 4.8 – Conversão de uma tabela na forma disjuntiva completa

Como foi dito no início deste capítulo, a ACM é a aplicação do algoritmo da AC 
a uma tabela disjuntiva completa 

Como se pode verificar na tabela anterior, a marginal das linhas é sempre
neste tipo de tabelas, e a massa das linhas é igual a 1/
casos na tabela. O somatório das colunas de 
ocorrências de uma dada categoria de uma variável, 
das colunas é proporcional a essa frequência.
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 está afecto à categoria k. 

 não está relacionado com a categoria k. 

Ainda nesta tabela, estão patentes as seguintes relações 

�&'+ � �, -���0"  ;  �&'+ � *++, -���2
'0"  ;  �*./

+0"

compreensão do conceito de matriz disjun
de seguida, um exemplo de uma tabela de contingência 

convertida numa tabela disjuntiva completa. 

Para facilitar a representação da tabela, consideramos, neste exemplo
dez indivíduos que tiveram pelo menos uma crise de Amnésia global 
Transitória, além das quatro variáveis definidas no ponto anterior.  

temos a seguinte matriz de partida e respectiva matriz disjuntiva 

Conversão de uma tabela na forma disjuntiva completa

Como foi dito no início deste capítulo, a ACM é a aplicação do algoritmo da AC 
a uma tabela disjuntiva completa Z.  

Como se pode verificar na tabela anterior, a marginal das linhas é sempre
a massa das linhas é igual a 1/n, onde n 

casos na tabela. O somatório das colunas de Z é igual à frequência de 
ocorrências de uma dada categoria de uma variável, sendo, portanto

nal a essa frequência. 
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*++ � �, -��� 

do conceito de matriz disjuntiva completa, 
um exemplo de uma tabela de contingência 

neste exemplom apenas 
dez indivíduos que tiveram pelo menos uma crise de Amnésia global 
Transitória, além das quatro variáveis definidas no ponto anterior.   

temos a seguinte matriz de partida e respectiva matriz disjuntiva 

 

Conversão de uma tabela na forma disjuntiva completa 

Como foi dito no início deste capítulo, a ACM é a aplicação do algoritmo da AC 

Como se pode verificar na tabela anterior, a marginal das linhas é sempre igual 
 é o número de 

é igual à frequência de 
portanto, a massa 
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Depois de introduzida a teoria da matriz disjuntiva completa, apresentaremos 
de seguida um exemplo da aplicação do método de ACM via matriz disjuntiva 
completa aos dados expostos no ponto anterior, que aparecem resumidos na 
tabela 4.1 

Para este efeito, aplicámos o algoritmo da AC simples a uma tabela disjuntiva 
completa semelhante à tabela anterior, contendo a informação dos 231 
indivíduos. 

 

Ilustração 4.9 – ACM via matriz disjuntiva completa 

Como se pode verificar, este gráfico apresenta algumas diferenças 
relativamente aos anteriores, pois, neste caso, estamos a observar o resultado 
gráfico de todos os cruzamentos possíveis entre as diversas variáveis.  

Uma das diferenças da ACM em relação à AC está relacionada com as inércias, 
porque, além de a ACM apresentar um número diferente de inércias, a ordem e 
grandeza destas é diferente. Deste modo, é razoável pensar-se que na ACM é 
necessário um maior número de dimensões para se obter uma boa 
representação dos dados.  

Porém, mais adiante, iremos demonstrar que esta afirmação não corresponde à 
verdade e que, por esse motivo, a qualidade da representação apresentada no 
último gráfico não é desmoralizante.   
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4.2.1.3 Matriz de Burt 

 

Outro método muito usual na generalização da AC para tabelas 
multidimensionais é através de uma matriz de Burt.  

Considerando a tabela � � !�", �#, … , �� , … , �$%, a matriz quadrada 3 � �4� é 
designada por matriz de ‘Burt’ associada a uma tabela disjuntiva completa. Esta 
terminologia tem origem num artigo de Burt em 1950. 

Esta matriz apresenta a seguinte estrutura: 

3�� × �� �
566
67�"4�"�84�"⋮�94�"

 �"4�8 �84�8 ⋮ �94�8
⋯⋯⋱ ⋯
 �"4�9 �"4�9⋮ �94�9<=

==> 
Cada submatriz de B da forma �?4�? é uma matriz diagonal, cujos elementos 

são respectivamente iguais à soma das colunas da matriz Zq, enquanto cada 
submatriz da forma �?4�?@ �� ≠ �′� é uma tabela de contingência bidimensional 

que condensa a informação relativa ao cruzamento da variável q com a variável 
q’. Esta estrutura permite comparar todos os pares de variáveis, o que é uma 
vantagem face à matriz Z. 

Devido à estrutura da matriz de Burt, é simples verificar que a AC sobre esta 
tabela produz dois conjuntos de coordenadas idênticos (igualdade entre linhas 
e colunas da matriz de Burt), que dizem respeito às colunas da matriz Z. Por 
outras palavras, apenas é possível representar as variáveis no plano Q-
dimensional. 

 

A tabela de dados sob a forma de uma matriz de Burt apresenta a seguinte 
disposição: 



Análise de Correspondências Generalizada

Ilustração

A tabela de Burt é semelhante
sintetiza o conjunto das ligações entre o cruzamento de variáveis duas a duas. 
Este tipo de tabela não permite a reconstrução da tabela inicial.

De seguida, será ilustra
mesmo exemplo prático exposto no ponto anterior

Ilustração 4.11 – Conversão de uma tabela disjuntiva completa em tabela de Burt

Como se pode observar, uma tabela de Burt obtém
produto da transposta de uma tabela disjuntiva completa pela própria tabela. 

A diagonal da tabela de Burt contém tabelas diagonais respectivas a cada 
variável. Neste mesma diagonal, aparece o número to
cada categoria das diversas variáveis. 
(D), temos uma ocorrência para D1 na tabela disjuntiva completa, duas para D2, 
sete para D3 e nenhuma para D4
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Ilustração 4.10 – Esquema de uma tabela de Burt 

semelhante a uma matriz de correlações no sentido em que 
sintetiza o conjunto das ligações entre o cruzamento de variáveis duas a duas. 
Este tipo de tabela não permite a reconstrução da tabela inicial. 

ilustrada a construção de uma tabela de Burt at
mesmo exemplo prático exposto no ponto anterior (figura 4.8). 

Conversão de uma tabela disjuntiva completa em tabela de Burt

, uma tabela de Burt obtém-se simplesmente através do 
produto da transposta de uma tabela disjuntiva completa pela própria tabela. 

A diagonal da tabela de Burt contém tabelas diagonais respectivas a cada 
variável. Neste mesma diagonal, aparece o número total de ocorrências por 
cada categoria das diversas variáveis. Por exemplo, na variável duração da crise 

temos uma ocorrência para D1 na tabela disjuntiva completa, duas para D2, 
sete para D3 e nenhuma para D4. Estes são os valores que surgem na diagon
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a uma matriz de correlações no sentido em que 
sintetiza o conjunto das ligações entre o cruzamento de variáveis duas a duas. 

a construção de uma tabela de Burt através do 

 

Conversão de uma tabela disjuntiva completa em tabela de Burt 

se simplesmente através do 
produto da transposta de uma tabela disjuntiva completa pela própria tabela.  

A diagonal da tabela de Burt contém tabelas diagonais respectivas a cada 
tal de ocorrências por 

Por exemplo, na variável duração da crise 
temos uma ocorrência para D1 na tabela disjuntiva completa, duas para D2, 

que surgem na diagonal 
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da tabela de Burt na sub-tabela que diz respeito à variável duração da crise de 
AGT. 

Nas sub-tabelas acima ou abaixo da diagonal da tabela de Burt, encontram-se 
todos os cruzamentos possíveis entre as diversas variáveis ��� − 1� /2. Neste 
caso, onde temos Q = 4, são seis os cruzamentos possíveis entre as variáveis em 
análise. Por exemplo, no cruzamento entre a duração da crise e a idade, 
verificamos que D3 e I3 coincidem cinco vezes. Este processo pode ser 
observado através da tabela disjuntiva completa, pois, analisando as colunas 
respectivas a D3 e I3, podemos provar que das sete vezes que se observa o 
acontecimento D3, I3 ocorre cinco vezes.  

Através deste exemplo, é possível ter uma percepção da capacidade de 
condensação de informação que a tabela de Burt proporciona. 

Destaca-se ainda a relação de simetria existente nesta tabela, pois é de notar que 
o triângulo superior da tabela de Burt é assimétrico do triângulo inferior, ou 
vice-versa. Deste modo, deduzimos que a AC através das linhas ou colunas 
desta matriz, é equivalente. 

 

Tal como fizemos nos pontos anteriores, iremos apresentar um exemplo da 
ACM via matriz de Burt, utilizando para esse fim os mesmos dados dos 
exemplos que antecederam.  

A matriz de Burt apresenta, neste momento, a mesma dimensão e feitio que a 
tabela na figura 4.11. Porém, ao contrário desta tabela, a contabilização das 
células leva em conta a informação dos 231 indivíduos.  
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Ilustração 4.12 – ACM via matriz de Burt 

Como se pode verificar, o gráfico resultante da ACM via matriz de Burt, a 
menos de uma diferença na escala das variáveis, é rigorosamente idêntico ao 
resultante da ACM via matriz disjuntiva completa.  

No próximo ponto, iremos demonstrar a equivalência entre as diferentes 
abordagens expostas neste capítulo. 

 

 

4.2.1.4 Inércias Ajustadas 

 

Nos exemplos da aplicação da ACM, ilustração 4.9 e 4.12, foi possível constatar 
que a qualidade da representação gráfica acedida através da percentagem de 
inércia associada aos dois primeiros eixos principais era muito reduzida em 
comparação com os exemplos expostos no caso da AC simples via tabelas 
concatenadas, figuras 4.4 a 4.9. 

Ao contrário do que se possa pensar, a diferença verificada na qualidade da 
representação bidimensional deve-se essencialmente às características da matriz 
inicial e não a uma pior representação gráfica da ACM. Tal situação deve-se ao 
facto de, na ACM, a codificação dos dados obriga à criação de várias variáveis 
na forma disjuntiva completa, criando dimensões adicionais “artificiais”, pois 
cada variável é codificada em diversas colunas. Como consequência, a inércia 
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do espaço da solução óptima é artificialmente inflacionado provocando uma 
subestimação nas diversas dimensões, com maior impacto nas primeiras.    

Face a isto, Bénzecri (1983) apresentou uma fórmula de correcção que é 
usualmente utilizada na aplicação deste método, denominada vulgarmente por 
“inércias ajustadas”.  

Esta correcção, demonstrada por Greenacre (2005), recorre à teoria da 
fiabilidade, nomeadamente ao Cronbach’s alpha, que consiste em reter apenas 
os valores próprios iguais ou acima de 1 �⁄ , de forma a aceder à qualidade real 
da representação dos dois primeiros eixos factoriais. 

Portanto, as inércias ajustadas podem ser obtidas da seguinte forma: 

 DE∗ � G�� �� − 1�⁄ 	8 �DE − �1 �⁄ �	8,   H DE ≥ 1 �⁄0                                                    ,   se DE < 1 �⁄ M  (4.1) 

 

De seguida, retoma-se a análise feita no ponto 4.2.1.1 e exposta na ilustração 4.6, 
e realiza-se uma ACM via matriz disjuntiva completa, sobre os mesmos dados, 
para comparar as soluções e as inércias de ambas as análises.  

 

Ilustração 4.13 – ACM via matriz de disjuntiva completa 

Para facilitar a análise, exibe-se novamente o gráfico 4.6: 
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(réplica) Ilustração 4.6 – AC da duração face ao historial de hipertensão arterial por sexo. 

 

Como se pode constatar, as inércias ajustadas obtidas através da ACM sobre uma 
matriz bidimensional apresentam o valor exacto das inércias da AC sobre a 
mesma matriz. 

Novamente, podemos constatar a consistência destes métodos: a menos de uma 
diferença na escala das categorias das variáveis, o gráfico resultante da ACM é 
idêntico ao da AC, pois as categorias preservam espacialmente as mesmas 
relações.  

Através deste exemplo prático, podemos averiguar que a correcção realizada 
sobre as inércias de uma ACM é deveras vantajosa na interpretação da qualidade 
do gráfico bidimensional, mostrando-se válida para aplicação em análises de 
maior dimensão.   

 

 

4.2.2 Equivalência entre Diferentes Abordagens 

 

Neste tópico, pretende-se demonstrar a associação entre a aplicação da AC a 
uma tabela de contingência bidimensional e a sua representação em forma de 
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matriz disjuntiva completa, e também entre a última e a de uma AC via matriz 
de Burt. 

 

 

4.2.2.1 Matriz Disjuntiva Completa e Tabela Contingência  

 

Considere-se �" e �8 o número de linhas e colunas de uma tabela de contingência 
P. A matriz disjuntiva completa que a representa é designada por Z e tem 
dimensões � × ��" × �8�, em que I diz respeito à soma dos elementos da matriz 
P, ou seja,  

� � � � �(N(O
.O
(O0"

.N
(N0"

 

A matriz Z pode ser decomposta da seguinte forma, 

� � P�" �8Q 
Em que �" e �8 são matrizes de dimensão �� × �"� e �� × �8� correspondentes às 
linhas e às colunas de P, respectivamente, assim: 

R � �"4�8 
Para distinguir a Análise de Correspondências de P da Análise de 
Correspondências de Z, utilizar-se-á o índice & sempre que se fizer referência à 
última, de outro modo usa-se a notação definida no capítulo 3.  

Como existem apenas duas variáveis em análise, a soma dos elementos da 
matriz Z é igual a 2I. Por isso, a matriz de correspondências ST associada é dada 
por 

ST � 12� � 
Calculando a massa das linhas e das colunas, chegamos à seguinte expressão: 

UT � STV � 12� �V � 12� # � 1� V 
WT � ST4V � 12� �4V � 12� X U  W Y 

Assim, as matrizes diagonais dos pesos das linhas e das colunas são 
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Z[T � 1� V 
Z\T � 12 ] Z[ 00 Z\ ^ 

Através da relação estabelecida em (3.2.2.2.3), e demonstrada no anexo A, as 
coordenadas das colunas de uma AC podem ser obtidas através dos valores 
próprios λ (excluindo o valor próprio trivial) 

Z\_"S∗4Z[_"S∗` � Za8 `  , S∗ � S − UW4 
Cujos valores próprios associados são 

b � D8 
De forma semelhante chegamos à outra expressão: 

Z[_"S∗ ZW_cS∗ d � Za8 d 
 

Esta igualdade é válida também para a Análise de Correspondências da matriz 
Z,  

Z\T_"ST∗4Z[T_"ST∗ `T � ZaT8 `T 
Logo, com base na demonstração exposta no anexo B, chegamos facilmente à 
seguinte relação 

Z\_"S∗4ZU_cS∗ `T8 � �2 ZaT8 − e�8 `T8  
Do mesmo modo, chegamos à outra expressão: 

Z[_"S∗ ZW_c S∗4`T" � �2 ZaT8 − e�8 `T" 
Através das duas últimas expressões verifica-se que são equações de vectores 
próprios aos quais estão associados os valores próprios 

bT � f2 DT8 − 1g8 
 

Recapitulando, os valores próprios da AC via matriz disjuntiva completa são 
dados pela expressão anterior. Para a AC simples temos a seguinte relação 

b � D8 
Ou seja,  
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D8 � f2 DT8 − 1g8 ⇔ 2 DT8 � �1 ± D�  ⇔  DT8 � 12 �1 ± D� 
Da relação anterior concluímos que para cada valor singular D da AC simples 
correspondem dois valores singulares de menor dimensão da ACM via matriz 
disjuntiva completa.  

Ainda, tendo em conta a relação anterior, verifica-se que um valor singular 
igual a 0.5 na AC via matriz disjuntiva completa equivale a um valor singular 
nulo na AC tradicional. Por este motivo, todos os valores singulares que tomam 
valores inferiores a 0.5 não têm significado na AC tradicional. Este foi o ponto 
de partida para o ajustamento de inércias explicado no ponto 4.2.1.4. 

Estes resultados apresentados para o caso bivariado são facilmente 
generalizáveis ao caso multivariado (Greenacre, 1984). 

 

 

4.2.2.2 Matriz Disjuntiva Completa e Matriz de Burt 

 

Para a matriz de Burt, definida no ponto 4.2.1.3, podemos verificar as seguintes 
igualdades, onde em semelhança com a notação utilizada no ponto anterior 
usar-se-á o índice B para designar a AC via matriz de Burt.  

Sj � 3�8� � �4��8� � �4Sk�  

Tendo em consideração que no caso geral, temos ST � "$l � . 
Calculando a massa das linhas e das colunas temos, 

Uj � Wj � �4� V�8� � Wk 
Pois no caso geral, WT � "$l �4V . 
Retomando a igualdade demonstrada no anexo B, 

Z\T_"ST∗4Z[T_"ST∗ `T � ZaT8 `T 
Tendo em consideração as relações entre a matrix de Burt e a matriz disjuntiva 
completa, podemos chegar à seguinte relação demonstrada no anexo C, 

Z\j_"Sj∗ `T � ZaT8 `T 
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Por outro lado, aplicando o mesmo desenvolvimento à matriz de Burt, obtém-se 
facilmente 

Z\j_"Sj∗4Z[j_"Sj∗ `j � Zaj8  `j  ⟺ f Z\j_"Sj∗gfZ\j_"Sj∗g `j � Zaj8  `j  ⟺ ⟺ f Z\j_"Sj∗g#`j � Zaj8  `j 
Chegamos assim à conclusão que λj8 � λk8  . 
Deste modo, fica assim demonstrada a igualdade entre estas duas diferentes 
abordagens. 

 

 

4.3 Método Alternativo 

 

No ponto anterior introduziu-se a forma mais comum da generalização da AC 
para tabelas multidimensionais, conhecida simplesmente como ACM. Contudo, 
como pudemos verificar esta generalização que consiste na adaptação da matriz 
inicial apresenta algumas lacunas, nomeadamente, o problema das inércias 
tratado no ponto 4.2.1.4. Por conseguinte, tem-se vindo a desenvolver outras 
formas de generalização da AC para tabelas multidimensionais, a mais 
conhecida dá com o nome de Análise de Correspondências Conjuntas (ACC) 
(Greenacre, 1988). Segundo Boik (1996), a ACM é uma forma de extensão do 
método Análise em Componentes Principais, e a ACC é uma variante da análise 
factorial para dados categóricos. 

Na literatura já existe um considerável número de artigos sobre diversos 
métodos de generalização da AC. Vermunt e Anderson (2005) com base na 
aproximação da AC via máxima verosimilhança (Gilula e Haberman (1986), 
Goodman (1987), De Leew e Van der Heijden (1991)), ou via mínimos 
quadrados ponderados através da matriz de Burt, como por exemplo, 
Greenacre (1988, 2005), Greenacre e Blasius (1994) ou Tateneni e Browne (2000). 

O método alternativo de generalização da AC que apresentamos neste ponto é o 
método sugerido por Greenacre (2005). Pois trata-se de um método em relativa 
expansão que tem como caso particular a AC tradicional. 
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4.3.1 Análise de Correspondências Conjuntas (ACC) 

 

Este método proposto por Greenacre (2005) leva em consideração que quando 
se realiza uma ACM via matriz de Burt as sub-matrizes da diagonal principal 
inflacionam as distâncias entre os perfis e a inércia total. A ACC é uma tentativa 
de generalização da AC que somente contempla a variação fora da diagonal 
principal, ignorando o efeito do bloco central da matriz. Esta generalização no 
caso bivariado, onde existe apenas uma sub-matriz fora da diagonal, apresenta 
os mesmos resultados que a AC simples, ao contrário da variante ACM que 
produz inércias diferentes.   

A solução deste problema já não pode ser obtida via DVS e vários algoritmos 
têm sido propostos, referindo-se novamente os trabalhos de Greenacre (1988), 
Boik (1996) e Tateneni e Browne(2000). Neste ponto apresentamos o algoritmo 
proposto por Greenacre(1988). 

A diagonal principal da matriz de Burt é o factor chave da análise. O algoritmo 
proposto por Greenacre consiste na actualização iterativa da diagonal principal 
da matriz de Burt usando o método de mínimos quadrados ponderados. A 
actualização é feita através do cálculo da solução da ACM para as dimensões 1, 
2, …,o∗, onde o∗ é a dimensão requerida para a solução. 

O algoritmo segue os seguintes passos: 

1º. 3∗ � 3 
2º. Realizar uma ACM com 3∗ 
3º. Reconstruir a aproximação dos dados através da solução (3.47): 

3p � q' .q.( s1 +� 1uDv  wxvy  z{v|
}∗
v0" ~ 

Onde o∗ é a dimensão requerida para a solução (Na primeira iteração, é 
possível a utilização de inércias ajustadas para optimizar o algoritmo). 

4º Actualizar as matrizes na diagonal principal da matriz 3∗, com os respectivos 

valores de 3p. 
5º. Repetir os passos 2 – 4 até convergência das soluções. 

 

Uma das possibilidades para verificar a convergência do algoritmo é 
considerando a diferença máxima absoluta entre as entradas das matrizes na 
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diagonal principal de 3∗ e as de 3p (para uma perspectiva detalhada do 
algoritmo exposto, consultar anexo relativo á programação da ACC). 

Com o propósito de medir a qualidade da aproximação obtida pelo método, é 
necessário recordar que na AC final sob a matriz de Burt modificada, a inércia 
total inclui contribuições das células que se encontram nas antigas matrizes 
diagonais da diagonal principal de 3∗, que estão perfeitamente ajustadas na 
solução a duas dimensões. Portanto, esta inércia respectiva às células das sub-
matrizes na diagonal tem de ser descontadas da inércia total. 

Deste modo, é necessário calcular novamente as contribuições para a inércia 
total, devido às diferenças dos valores que não se encontram na diagonal destas 
novas submatrizes. 

 

De seguida apresenta-se um exemplo da aplicação da ACC. Novamente, para 
facilitar comparações, retoma-se a análise feita no ponto 4.2.1.1, exposta no 
gráfico 4.6, que também foi utilizada para testar a solução da ACM com inércias 
ajustadas no ponto 4.2.1.4. 

Nesta análise, é preciso ter em consideração que a inércia total da ACC é de 
0,0248 e que a soma das duas primeiras inércias é igual a 0,0244, que por 
conseguinte, corresponde a uma percentagem de explicação de 98,38%. Por 
outro lado, retirando as parcelar respeitantes aos blocos centrais da matriz de 
Burt modificada 3∗, que somam 0,0122, ficamos com uma inércia total de 0,0126 
e com as duas primeiras inércias a totalizarem 0,0122, que corresponde a uma 
percentagem de explicação igual a 96,82%, que é exactamente a mesma da AC 
tradicional aplicada à esta tabela (ver gráfico 4.6). 

 

Apresentamos agora o gráfico resultante da aplicação da ACC aos dados da 
terceira sub-matriz da tabela 4.1, 



80  Capítulo IV – Análise de Correspondências Múltiplas 

 

Ilustração 4.14 – ACC da duração face ao historial de hipertensão arterial por sexo 

Para facilitar a análise, exibe-se novamente o gráfico 4.3: 

 

(réplica) Ilustração 4.6 – AC da duração face ao historial de hipertensão arterial por sexo. 
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Como podemos constatar nos gráficos anteriores, as relações entre as categorias 
das variáveis, a menos de uma alteração na escala, mantêm-se no espaço 
bidimensional. Além disso, verifica-se a igualdade da percentagem de 
variabilidade explicada pelos dois métodos distintos. 

Deste modo, ficam assim expostas as vantagens da utilização da ACC na 
generalização da AC para mais de duas variáveis. 

 

 


