
 

 

 

Capítulo V  

 

ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS GENERALIZADA 

 

 

Existem inúmeras técnicas disponíveis para analisar multidimensionalmente 

uma tabela de dados não negativos, (ver, por exemplo: Beh, 2004; Greenacre e 

Lewi, 2005; e, Greenacre, 1984). Dentro deste conjunto de técnicas, destaca-se a 

AC, que devido à sua adaptabilidade e versatilidade tornou-se uma ferramenta 

muito popular nas ciências sociais e do ambiente, e, Spectral Mapping (SM), 

desenvolvida por Lewi (1976, 1980), muito utilizada nas ciências biológicas. A 

razão da escolha de apenas estas duas técnicas prende-se essencialmente com o 

facto de elas partilharem um princípio fundamental, o princípio da equivalência 

distribucional (Anexo A). 

A AC tem como particularidade a possibilidade de ser extensível à utilização da 

distância de Hellinger (Rao, 1995), ao invés da habitual distância do Qui-

quadrado. Rao exibe no seu artigo inovador muitas das vantagens da utilização 

desta distância em detrimento da habitual, sendo uma delas, o importante 

princípio da equivalência distribucional, também demonstrada por Escofier 

(1978). 

O SM é um caso particular da técnica desenvolvida por Aitchison (1980, 1986) 

conhecida como Log-Ratio Analysis (LRA). A LRA pertence a uma classe de 

técnicas usualmente utilizada na análise de dados compostos (compositional data 

analysis, definida por Aitchison, 1986), muito aplicada na análise de dados 

ecológicos. Estas técnicas apresentam algumas propriedades interessantes 

(Kazmierczak, 1998) como, por exemplo, a possibilidade de analisar as relações 

de um subconjunto da tabela, onde essas relações permanecem iguais mesmo 

com a adesão dos restantes subconjuntos. Esta propriedade é conhecida como: 

subcompositional coherence. Contudo, Greenacre e Aitchison (2002) mostram que 

a LRA não obedece ao princípio de equivalência distribucional, mas que uma 
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versão ponderada da mesma permite superar esta contrariedade. Porém, esta 

versão ponderada da LRA, quando se consideram os pesos iguais às marginais 

da tabela, não é nada mais que a técnica de SM (Greenacre e Lewi, 2005). 

Em resumo, é possível definir uma família de métodos que, apesar de 

possuírem abordagens diferentes, coadunam diversas propriedades e têm o 

mesmo objectivo. 

Este capítulo tem como objectivo estudar a base em que estes métodos são 

construídos e apresentar uma forma unívoca de os inter-relacionar.  

 

 

5.1 Spectral Mapping 

 

A AC e o SM partilham a mesma teoria e apenas diferem na abordagem 

realizada à matriz inicial.  

Antes de proceder à introdução do SM e posterior comparação com a AC, é 

necessário proceder a uma alteração na fórmula da matriz a diagonalizar na 

AC, com o objectivo de tornar os dois métodos o mais semelhante possível. 

Deste modo, apresentaremos de seguida uma síntese do procedimento da AC, 

com os ajustes necessários. Para uma melhor compreensão do algoritmo 

seguinte, é preciso ter em consideração os conceitos expostos nos pontos 3.2.1 e 

3.2.2.3.1. 

O algoritmo computacional para obtenção das coordenadas das linhas e das 

colunas que dizem respeito aos eixos principais, através da DVS, é o seguinte: 

 

Análise de correspondências 

1. Cálculo da matriz dos resíduos estandardizados: 

  � = ���� �⁄ 
� − ������� �⁄
 (5.1) 

2. Realizar uma DVS: 

  � =  � �� ��, com �T� = � = ���  (5.2) 

3. Coordenadas estandardizadas das linhas e colunas:  

 � = ���� �⁄  �  (5.3) 



Análise de Correspondências Generalizada  85 

 � = ���� �⁄  �  (5.4) 

4. Coordenadas principais das linhas e colunas: 

  = ���� �⁄  � �! (5.5) 

 " = ���� �⁄  � �� (5.6) 

 

O gráfico simétrico usualmente utilizado na AC pode ser obtido através das 

primeiras duas colunas de (5.5) e (5.6). Os gráficos assimétricos, conhecidos 

como biplots, usam as primeiras duas colunas de (5.5) e (5.4), para o gráfico 

assimétrico das linhas, e as primeiras duas colunas de (5.6) e (5.3), para o gráfico 

assimétrico das colunas. Outra representação habitual, conhecida como biplot 

standard, pode ser obtida através das duas primeiras colunas de (5.5) e da 

multiplicação de (5.4) pela raiz quadrada das massas das colunas (isto é, ��� �⁄  �). 
 

A soma dos quadrados da matriz S dá-nos o valor da inércia total da matriz 

inicial: 

#$é&�'( = ∅� = *  *  +,-. − ,-.,..0� 
,-.,.. = 

1

.2�

3

-2�
*  * ,-.,.. 4 ,-.,-.,.. − 16

�1

.2�

3

-2�
 

Como já foi referido, a Inércia total é igual ao coeficiente de contingência de 

Pearson, o qual é usado como medida da variabilidade total existente nos 

dados.  

Nesta expressão, é possível notar que a inércia pode ser expressa em termos de 

diferenças ,-. − ,-.,.. ou de rácios de contingência ,-. ,-.,..⁄ . Assim sendo, a 

matriz S pode ser escrita em função dos rácios de contingência �����: 

���� �⁄ 
� − ������� �⁄ = ���� �⁄ 
� − ��7 7�������� �⁄ = ��� �⁄ 
����� ���� − 7 7����� �⁄
 

Portanto, considerando 8 = �−1� ��−1, temos 

  � = ��� �⁄ 
8 − 7 7�� ��� �⁄
 (5.7) 

que é equivalente a pré e pós multiplicar Q por 
� − 7�� e 
� − 7����, obtendo, 
assim, uma fórmula em função da dupla centragem dos rácios de contingência: 

  ��� �⁄ 
� − 7�� 8 
� − 7���� ��� �⁄ = � (5.8) 
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Esta segunda definição de CA tem especial interesse, na medida em que 

permite estabelecer uma comparação com o SM. 

O Spectral Mapping, ou LRA ponderada, baseia-se simplesmente no logaritmo 

dos elementos da matriz inicial K. Desta forma, para a realização de um SM é 

necessário que os dados sejam todos positivos, 9-. > 0. 
Como a única diferença é a abordagem inicial, o algoritmo do SM é análogo ao 

da AC, com apenas a seguinte alteração da matriz dos resíduos 

estandardizados: 

 �∗ =  ��� �⁄ 
� − 7�� log
?� 
� − 7���� ��� �⁄
 (5.9) 

 

Esta transformação da matriz inicial é justificada quando existem dados em 

formato de rácios, pois o logaritmo converte relações multiplicativas em 

relações aditivas (Greenacre e Lewi, 2005).  

Aitchison e Greenacre (2002) apresentaram uma versão não ponderada deste 

método, que se baseia simplesmente em considerar  = 
1 $⁄ �7 e � = 
1 @⁄ �7.  
Tendo em consideração esta alteração e a seguinte relação,  

 = ��  7 ⇔  
1 $⁄ �7 =  ��  7  ⇔  
1 $⁄ � =  �� 
� = ��  7 ⇔  
1 @⁄ �7 =  ��  7  ⇔  
1 @⁄ � =  �� 

 (5.9) toma a seguinte forma:  

 �∗∗ =  
$@���/�
� − 
1 $⁄ �77�� log
?� 
� − 
1 @⁄ �77��� (5.10) 

 

Retomando (5.8) e comparando com (5.9), podemos verificar que, quando 8 
está próximo de log
?�, as duas análises são idênticas. Tal como é demonstrado 

em Greenacre e Lewi (2005), isto acontece quando a matriz inicial apresenta 

pouca inércia. 

 

Apresentaremos, de seguida, um exemplo da aplicação do SM. Para este efeito, 

recorreu-se ao exemplo exposto na figura 4.6, o qual voltamos a expor, de forma 

a facilitar a comparação do gráfico resultante de um SM com o de uma AC. 
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(réplica) Ilustração 4.6 – AC da duração face ao historial de hipertensão arterial por sexo. 

Este gráfico é resultante da aplicação da AC à terceira sub-tabela da tabela 4.1, 

que, como apresenta valores acima de zero, permite a aplicação do SM que 

representamos em seguida: 

 

Ilustração 5.1 – SM da duração face ao historial de hipertensão arterial por sexo. 
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Na comparação dos gráficos anteriores, é necessário uma análise detalhada para 

descobrir as pequenas diferenças entre a aplicação destas duas técnicas. O 

motivo da semelhança verificada graficamente, está relacionada com o baixo 

valor de inércia da matriz inicial.  

De facto, podemos constatar que apesar de se tratar de técnicas diferentes, os 

resultados entram em concordância, o que era esperado dado estas técnicas 

partilharem o mesmo objectivo, ou seja, a representação gráfica das relações 

presentes numa tabela de contingência. 

 

Tanto a AC como o SM têm as suas vantagens e desvantagens. A AC pode ser 

aplicada a uma matriz de dados não negativos e funciona especialmente bem na 

presença de inúmeras células de valor zero. O SM, para tratar este tipo de 

tabelas necessita de uma modificação dos dados como, por exemplo, a adição 

de um certo valor para tornar todas as células positivas (Martín-Férnandez, 

2003).  

O SM está relacionado com a modelação de tabelas bidimensionais. Por 

exemplo, se alguns pontos de colunas apresentarem uma relação linear, esta 

relação pode ser deduzida (Greenacre e Lewi, 2005).  

Ambos os métodos obedecem ao princípio de equivalência distribucional, mas 

apenas o SM apresenta “subcompositional coherence”, um princípio muito 

importante na análise de dados químicos e ecológicos. Contudo, Greenacre e 

Pardo (2004 e 2005) expõem uma extensão da AC para lidar com as relações das 

sub-tabelas, a qual pode contornar este problema e tornar a AC também 

subcompositional coherence. 

Em resumo, o SM tem vantagens sobre a AC do ponto de vista das 

propriedades teóricas, pois está mais relacionado com a modelação de dados. 

Porém, como trabalha numa escala logarítmica, não pode ser aplicado a tabelas 

com valores nulos. 

 

 

5.2 Análise de Correspondências via Distância de Hellinger 

 

Rao (1995) introduziu uma nova variante da AC, a AC baseada na distância de 

Hellinger.  
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Para Rao, o problema a ser tratado pela AC consiste em representar os perfis 

coluna (linha) como pontos num espaço multidimensional de menor dimensão 

em que a distância euclidiana entre pontos reflecte as afinidades entre os perfis 

coluna (linha) correspondentes. 

Com este propósito, o artigo inovador de Rao explica e desmistifica certos 

conceitos em torno do método da AC, alguns deles repetidos no artigo de 

Greenacre (2006).  

Relembrando a aproximação da matriz dos perfis 3.2.2.3.2, a solução da AC 

pode ser obtida através da DVS da matriz:  

 ���� �⁄ 
C − � 7�� ��� �⁄ =  � �D �T (5.11) 

Tendo como coordenadas dos perfis coluna 

 " = ���� �⁄  � �� (5.12) 

e como coordenadas estandardizadas dos perfis linha, 

  = ��� �⁄  E�� � �! (5.13) 

A matriz E diz respeito à matriz diagonal, 

 E = FdiagJ
C − � 7���K
C − � 7���LM�/�
 (5.14) 

As coordenadas definidas em (5.13) não representam os perfis linha, mas são 

úteis para interpretar as diferentes dimensões representadas pelos perfis 

coluna. 

A abordagem realizada pela AC apresenta alguns benefícios. Um deles é a 

equivalência entre a aproximação da matriz de correspondências através dos 

perfis coluna ou através dos perfis linha, isto é,  

 ���� �⁄ 
C − N 7�� ��� �⁄ = ��� �⁄ 
O − 7 �� ���� �⁄
 (5.15) 

Em que a utilização de  

 ��� �⁄ 
O − 7 �� ���� �⁄ =  � �D �T (5.16) 

permite obter directamente as coordenadas dos perfis linha,  

  = ���� �⁄  � �! (5.17) 

Como na AC é usual a representação dos pontos (5.16) e (5.12), podemos obter 

também, através de (5.15), as coordenadas estandardizadas das colunas: 
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 " = ���� �⁄  E�� � �� (5.18) 

Em que a matriz E fica agora definida da seguinte forma: 

 E = FdiagJ
O − 7 ��� �� 
O − 7 ��LM�/�
 (5.19) 

Fica implícito nesta análise a medida de afinidade entre perfis, a medida de 

Qui-quadrado. Mas, como a AC é uma técnica exploratória que permite 

examinar as relações existentes entre as linhas e as colunas de uma matriz de 

dados, Rao (1995) defende que qualquer medida de afinidade pode servir este 

pressuposto.  

Segundo este autor, existem algumas desvantagens na utilização da medida do 

Qui-quadrado. Como a medida do Qui-quadrado não é uma medida exclusiva 

da diferença dos perfis, a ponderação existente pode não ter qualquer relação 

com o estudo em curso e influenciar a análise realizada. Outra das 

desvantagens verifica-se na possibilidade do quadrado da diferença incutir 

maior discrepância entre categorias diferentes, mesmo que estas apresentem 

pouca frequência, e dar pouca relevância a pequenas diferenças, embora 

significativas, de categorias com muita frequência.  

Rao defende ainda que a representação dos perfis linhas e colunas no mesmo 

gráfico bidimensional, através da distância do Qui-quadrado, não acarreta 

qualquer benefício ou informação adicional para a análise realizada. 

 

Como já foi referenciado, a alternativa proposta por Rao baseia-se 

essencialmente na utilização da distância Hellinger (DH) entre os perfis.  

Portanto, a distância entre dois indivíduos i e i’, em ℝQ, é agora dada por 

R�
', 'S� = * 4T ,.- − T ,.-S6
�1

.2�
 

Simetricamente, a distância entre duas categorias j e j’, em ℝU, é agora fornecida 
por  

R�
V, V′� = * 4T,- . − T,- .S6
�3

-2�
 

A DH depende exclusivamente da diferença entre os perfis. Para conhecer 

outras propriedades relevantes da DH, sugere-se Cràmer (1946). 
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A solução da Análise de correspondências via distância de Hellinger (ACDH), 

em relação aos perfis coluna, pode ser obtida de forma similar a (5.11), através 

da DVS da seguinte matriz: 

 J√C� − Y 7�L ���/� =  � �D �T (5.20) 

Sendo Y = +C�/�0��. 
Contudo, tendo em conta a seguinte relação entre perfis e centro de gravidade, 

 = 
C���, a qual passamos a demonstrar: 

JCT�L� = ��C = �������� = 7��� = � 

podemos reescrever Y na sua forma mais usual, através da seguinte aproximação:  

 Y ≈ �/� (5.21) 

As coordenadas dos perfis coluna são dadas por 

 " = ���� �⁄  � �� (5.22) 

e as coordenadas estandardizadas dos perfis linha são iguais a 

  =  E�� � �! (5.23) 

A matriz E diz respeito à matriz diagonal 

 E = [diag 4J√C� − Y 7�L �K J√C� − Y 7�L�6\
�/�

 (5.24) 

Por outro lado, a solução da ACDH, em relação aos perfis linha, é obtida 

através da DVS da seguinte matriz: 

 ���/�+O�/� − 7 ]�0  =  � �D �T (5.25) 

Sendo ] = +O�/�0�. 
Contudo, tendo em conta a seguinte relação entre perfis e centro de gravidade, 

� = 
O��, podemos reescrever ] na sua forma mais usual, através da seguinte 

aproximação:  

 Y ≈ ��/� (5.26) 

Através de (5.25) podemos obter directamente as coordenadas dos perfis linha,  

  = ���� �⁄  � �! (5.27) 
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Tal como na AC, na ACDH, é também usual a representação dos pontos (5.27) e 

(5.22) no mesmo gráfico. Deste modo, podemos, através de (5.25), obter as 

coordenadas estandardizadas das colunas: 

 " =  E�� � �� (5.28) 

A matriz E fica agora definida da seguinte forma: 

 E = Fdiag ^+O�/� − 7 ]�0 �� +O�/� − 7 ]�0�_M�/�
 (5.29) 

 

Esta abordagem reúne certas vantagens, que passamos a citar: a medida de 

Hellinger depende unicamente da diferença de perfis, e mantém-se inalterada 

aquando da inclusão de perfis suplementares; esta medida não depende do 

tamanho da amostra sobre o qual os perfis são estimados; e, por último, a 

escolhe da aproximação (5.21) e (5.26) permite a representação dos perfis de 

forma equivalente à AC, ou seja, para a ACDH, verifica-se a mesma 

equivalência entre (5.11) e (5.16). Porém, neste caso, entre (5.20) e (5.25), 

 J√C� − Y 7�L ���/� = ���/�+O�/� − 7 ]�0  (5.30) 

 

De seguida, apresenta-se um exemplo da aplicação da ACDH. Para este efeito, 

recorreu-se ao exemplo exposto na figura 4.4, o qual voltamos a expor de forma 

a facilitar a comparação do gráfico resultante da AC tradicional com o de uma 

ACDH. 
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(réplica) Ilustração 4.4 – AC da duração face à idade 

 

 

Ilustração 5.2 – ACDH da duração face à idade. 

 

Como se pode constatar, além da alteração da escala das coordenadas podemos 

verificar que alguns pontos apresentam agora uma distribuição diferente 
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embora mantenham a mesma relação. Este gráfico apresenta também uma 

melhoria na qualidade da representação a duas dimensões, beneficiando da 

melhoria existente no segundo eixo. Isto acontece porque a ACDH deixa de 

apresentar o conhecido efeito de arco (Hill e Gauch, 1980) característico da AC 

que produz a maximização da inércia no primeiro eixo e uma reduzida 

qualidade nos restantes. 

Do ponto de vista prático, o isolamento da categoria I1 faz todo o sentido 

perante o reduzido número de observações e a ausência de uma relação 

intrínseca com alguma das outras categorias.  

Este gráfico reflecte de alguma forma as vantagens trazidas pela escolha da 

distância de Hellinger em detrimento da distância do Qui-quadrado. 

 

 

5.3 Generalização da Análise de Correspondências 

 

Neste ponto propomos uma fórmula que tem como objectivo unificar os 

métodos descritos nos pontos anteriores, criando uma família de métodos que 

apesar de algumas diferenças apresentam uma afinidade teórica e partilham o 

mesmo objectivo. 

Retomando as fórmulas (5.8) e (5.9), verificamos que a AC e o SM diferem 

apenas na abordagem da matriz inicial, em que a AC trata os rácios de 

contingências e o SM o seu logaritmo. 

Greenacre (2007) apresenta uma forma de relacionar estes dois métodos com 

base na classe de transformações de Box-Cox (1964). Segundo este autor, através 

de uma família de potências é possível fazer a transição de um método para o 

outro com base na seguinte relação: 

lim�2`  1D +a-.0� ⟶  log  +a-.0 
Tendo em consideração que a-.  é o termo geral da matrix 8 = �−1� ��−1. 

Desta forma chegamos à seguinte expressão que permite relacionar os dois 

métodos:  

  ��� �⁄ 
� − 7�� F�
� 
����� ������M 
� − 7���� ��� �⁄ = � (5.31) 

Que para D = 1 temos a AC simples e para D = 0 obtemos a fórmula do SM. 
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Em anexo expomos uma rotina que permite visualizar dinamicamente a 

transição da AC simples para o SM. 

 

De seguida iremos mostrar que uma transformação das fórmulas (5.20) e (5.25), 

permite-nos descobrir uma relação característica, semelhante à anterior, entre a 

AC e a ACDH (Greenacre, 2007, com base no trabalho de Bavaud, 2004). 

 

Partindo de (5.20), e considerando (5.21), temos  

 J√C� − �/� 7�L ���/� = +
� ������/� − ���/�7 7�0 ���/� = ���/�+
����� ������/� − 7 7�0 ���/� 
 (5.32) 

 

Partindo de (5.25), e considerando (5.26), chegamos ao mesmo resultado:  

 ���/� JO�/� − 7 +��/�0�L = ���/� J+�����0�/� − 7 7����/�L = ���/� J+����� ����0�/� − 7 7�L ���/�
 

 

Tendo em consideração a fórmula descrita em (5.7), a qual voltamos a 

reproduzir,  

� = ��� �⁄ +8 − 7 7�0 ��� �⁄  ,  8 = �−1� ��−1 

 

Verificamos que esta expressão e a expressão em (5.31) podem ser combinadas da 

seguinte forma: 

  � = ��� �⁄ 

����� ������ − 7 7�� ��� �⁄
 (5.33) 

 

Em que para D = 1 temos a AC simples via distância do Qui-quadrado e que 

para D = 1/2 temos a variante da AC com a distância de Hellinger. 

Para uma análise gráfica da transição da AC para a ACDH, cita-se o excelente 

trabalho de Greenacre (2007). 
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Tendo em consideração as relações expostas anteriormente, sugerimos de 

seguida uma fórmula unívoca que permite relacionar a AC, ACDH e o SM, 

criando assim uma família de métodos à qual damos o nome de Análise de 

Correspondências Generalizada (ACG). 

 

     ��� �⁄ 
� − 
1 − d�7�� F �
�
�ef� 
����� ������ − 77�dM 
� − 
1 − d�7���� ��� �⁄

 (5.34) 

 

Método g h 
AC 1 0 

ACDH ½ 1 
SM 0 0 

Tabela 5.1 – Parâmetros da ACG. 

 

A combinação dos parâmetros D e d permite-nos seleccionar o método a utilizar 

dentro da família de métodos da ACG.  

Devido à existência de diversas variantes da AC, além do enorme conjunto de 

métodos semelhantes (ver por exemplo: Greenacre, 1984, e, também Tenenhaus 

e Young, 1985), a família de métodos da ACG pode ser facilmente ampliada. 


