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Definindo “Mapa” em AC

A definição de “mapa” é algo que vale ressaltar, visto

que se difere dos gráficos de dispersão por possuir a mesma

escala em ambos os eixos. Só nos “mapas”, podemos

considerar as diferenças ou distâncias entre os pontos

significantes. Tais distâncias são analisadas observando o

quão distam da reta de simetria dos eixos. Para a

interpretação das distâncias entre pontos em um diagrama de

dispersão, estritamente devemos considerar apenas a direção

vertical, que indica a frequencia ou frequencia relativa das

observações. Em alguns casos especiais, quando as duas

variáveis que definem o diagrama de dispersão possuem

mesma natureza numérica e mesma escala, podemos medir

distâncias em qualquer direção(vertical e horizontal), neste

caso temos um “mapa”.
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O trabalho que segue objetiva-se em interpretar cada

métrica utilizada na Análise de Correspondência (AC) e sua

importância em mapas simétricos e assimétricos,definindo os

mapas aqui utilizados e as diferenças e semelhanças com os

utilizados em outras áreas, definimos também as métricas

utilizadas, como perfis, massa, centróide e as distâncias

euclidiana e euclidiana ponderada. Enfatizamos a

importância da distância e sua importância para a

interpretação da inércia. Procuramos mostrar como é

realizada a representação gráfica das distâncias , a redução

de dimensionalidade e a importância do escalonamento

ótimo.

Distância qui-quadrado e Inércia

O cálculo da distância entre os perfis e o centróide é

uma das partes mais importantes da AC, já que compararmos

seu grau de associação com as categorias em cada vértice.

Definimos que a melhor distância para o cálculo é a distância

qui-quadrado que pondera os perfis por sua representatividade

em cada eixo, esta distância também é conhecida como

distância euclidiana ponderada. Também é definido o conceito

de inércia total, que é a distância qui-quadrado dividida pelo o

total geral.

A inércia mede a variação do perfil em relação ao

centróide, assim será alta quanto houver grande variabilidade e

baixa quando houver pouca variabilidade.
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Massa e Centróides

Perfis e Espaço de Perfis

Uma definição importante na AC é a de Perfil,

frequencias observadas divididas pelo seu respectivo total

marginal (linha ou coluna). O Perfil-linha é definido pela

divisão das frequencias pelo seu respectivo elemento da

coluna marginal e o Perfil-coluna é a divisão de cada

frequencia na tabela original pelo correspondente elemento

da linha marginal. Trataremos sempre de um perfil de uma

variável em relação á outra. Analisando tanto os perfis de

linha quanto os de colunas chegaremos sempre aos mesmos

resultados. Utilizamos o sistema de coordenadas triangulares

para a construção de um gráfico que limita os pontos (perfis)

no gráfico. Tal gráfico é composto por três retas e conhecido

como simplex (devido à dimensionalidade estudada), tem

sempre o ponto 1 como valor máximo em cada eixo (100%

de representatividade). O Plano de interseção entre estas

retas é onde se localiza os perfis projetados. Existe também

o sistema de coordenadas baricêntricas, representando

proporcionalmente em cada eixo as coordenadas dos perfis

projetados. Tais perfis são projetados em um plano

bidimensional, pois conhecendo 2 coordenadas, definimos a

terceira (linearmente dependentes). Dessa forma,

confirmamos a propriedade da AC de produzir gráficos em

dimensões menores.

Na AC sempre são feitas ponderações para o cálculo de

uma medida de tendência central de um conjunto de dados,

embora o ponto central não esteja necessariamente

posicionado no centro dos pontos. Em nosso estudo, os

pontos plotados são os perfis e estes se encontram mais

próximos dos vértices em que possuem maiores frequencias

relativas. Ou seja, analisando os perfis em um simplex, os

pontos mais próximos de um determinado vértice, indicam

que aquele vértice tem uma maior representatividade naquele

perfil. Em sistemas de coordenadas tradicionais, não

poderíamos comparar a distância entre perfis (pontos), pois a

representatividade em cada eixo é diferente. Para isto, no

cálculo da nossa medida de tendência central e na

construção de um novo sistema de coordenadas, faremos

uma ponderação. A mesma representará proporcionalmente

cada perfil em relação aos vértices (categorias da outra

variável estudada). Definimos então como centróide, ou perfil

médio de linhas e colunas esta nova medida que situa-se no

centro do perfis observados e nos possibilita comparar as

distâncias entre eles. Quanto mais os perfis se distanciam do

centróide maior sua variabilidade em relação a este.

Definimos também outra medida de ponderação dos perfis:

as massas. A massa de linha corresponde ao perfil médio de

coluna (elementos da coluna marginal dividido pelo total) e a

massa de coluna corresponde ao perfil médio de linha

(elementos da linha marginal divididos pelo total).

Representação Gráfica da Distância 

qui-quadrado

Para a análise gráfica dos perfis com a distância qui-

quadrado é necessário além de ponderar as coordenadas dos

perfis, também transformar as coordenadas dos vértices

(fazendo a respectiva ponderação). A ponderação é feita

dividindo cada coordenada pela respectiva raiz quadrada da

coordenada do perfil médio, assim obteremos a distância qui-

quadrado. Com a ponderação, os elementos de maior

frequência sofrerão um acréscimo e os de menor frequência

sofrerão uma pequena redução em suas coordenadas. Após a

transformação, poderemos comparar a distância entre os perfis

e o centróide ou mesmo entre os perfis. Analisando

conjuntamente com a inércia, observamos que os elementos de

menor frequência possuem baixa dispersão e os de maior

frequência, alta dispersão em relação ao centróide. Com a

transformação, é possível unir linhas ou colunas com perfis

parecidos sem que suas respectivas geometrias sejam

afetadas. Na figura abaixo, vemos um exemplo de uma base de

dados de nível de educação (E1, E2, E3, E4 e E5) e níveis de

leitura ( C1, C2 e C3).

Redução de Dimensionalidade

A redução de dimensionalidade é uma das características

fundamentais da AC e seu estudo é basicamente identificar as

dimensões que melhor representam os dados. O interesse é

identificar e eliminar a coordenada que possui menor

variabilidade entre os perfis, pois quanto mais dispersos

melhor enxergaremos sua associação ou similaridade com as

categorias no gráfico. Quando reduzimos a dimensionalidade é

possível que haja uma perda de qualidade na explicação dos

dados (aqui mensurada pela inércia), logo a escolha dos eixos

que representaram os dados com dimensão reduzida deve

levar em consideração também os eixos que agregam maior

qualidade aos dados (possuem maior inércia total).

A proximidade dos pontos a um dado subespaço (de

dimensão menor, que melhor se ajuste aos dados) pode ser

definido como a menor soma possível de todos os pontos a

este subespaço, essa distância (soma de distâncias)

chamaremos de S, são distâncias de natureza qui - quadrado

(ponderadas pela massa). Além de encontrar a menor soma de

distâncias entre um subespaço, o mesmo deverá também

conter o centróide. A maneira mais usual de fazer esta

minimização de distâncias é utilizando a decomposição em

valores singulares (SVD), que através da redução de

dimensionalidade decompõe uma matriz retangular em

autovalores e autovetores.

A SVD aproxima uma matriz retangular de uma matriz de

menor dimensão através da técnica dos mínimos quadrados.

O escalonamento ótimo é fundamental para toda análise visto

que ele define scores auxiliares no critério da análise.

Escalonamento Ótimo

É de fundamental importância compreender e

analisar toda a metodologia por trás da AC, pois

definições como: escalonamento ótimo, inércia e

distâncias qui-quadrado são importantes para a

interpretação final da análise e para estudos futuros. Os

mapas utilizados são um fator de confusão entre os

estudiosos da área e saber quando utilizá-los é

indispensável para uma boa interpretação. Os biplots são

uma metodologia gráfica bastante eficaz para verificar a

associação entre variáveis, trabalhando especificamente

com produto escalar, facilitando a interpretação daqueles

que são mais familiarizados com a álgebra.

O Escalonamento Ótimo é uma metodologia

alternativa para medir as distâncias entre perfis em um

determinado mapa. Pode ser usado quando temos

categorias que apresentam uma determinada ordenação

natural, e queremos encontrar a ponderação adequada a

cada, ou seja, ponderações para cada categoria da

variável ordinária que proporciona uma máxima

variância. Variância máxima é igual a inércia da

dimensão ótima da Análise de Correspondência.

Para encontrar as ponderações adequadas (escalas

ótimas) também é necessário cumprir duas condições de

identificação. Definimos então, de forma arbitrária a

média doas valores de escala como sendo 0 e sua

variância como 1. A primeira condição é necessária, já

que poderiam existir duas escalas (ponderações)

distintas que tiveram a mesma variância, mas com

médias diferentes, e também seria impossível identificar

uma solução sem especificar a média. A segunda

condição é necessária, já que se multiplicarmos de forma

aleatória os valores das escalas por um valor grande, a

variância das ponderações poderia aumentar muito, o

que não teria nenhum sentido, já que estamos querendo

maximizar a variância. Visto isso, é necessário que

buscamos uma escala que tenha uma determinada

média e um determinado intervalo de variação, por isso

definimos média 0 e variância 1, pois estas cumprem as

duas condições.

Após definirmos este sistema que respeite as

condições acima, através da otimização, encontramos os

valores de ponderações(escalas) adequados para cada

categoria da variáveis.

Biplots em AC

O biplot é um mapa que representa conjuntamente

linhas e colunas de uma matriz de dados, de maneira

que os produtos escalares entre os vetores-linha e os

vetores-coluna se aproximem tanto quanto possível dos

correspondentes valores da matriz.

Em AC os mapas assimétricos são biplots,

entretanto, de forma restrita, os mapas simétricos não

são. Apesar de na prática, as direções definidas pelos

perfis do mapa simétrico e os correspondentes vértices

do mapa assimétrico não são muito diferentes, de modo

que a interpretação do biplot segue sendo válida.


