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4 Modelos descritivos

4.1 Introdução

No ińıcio do curso, foi enunciada a diferença entre modelo e padrão no
contexto da prospecção de dados. Um modelo é uma descrição de alto ńıvel
no sentido em que resume a globalidade dos dados e as suas caracteŕısticas
relevantes. Muitas vezes os modelos são globais na medida em que são
aplicáveis a qualquer ponto do espaço onde a amostra pertence. Em con-
traste, um padrão é uma descrição local e, portanto, aplicável apenas a um
subconjunto dos dados, eventualmente descrevendo a forma como alguns dos
seus elementos se relacionam ou descrevendo um comportamento que embora
seja persistente é pouco frequente nos dados.

Outra diferença que interessa recordar é a existente entre modelos des-
critivos e modelos preditivos. Um modelo descritivo apresenta, num formato
conveniente, as caracteŕısticas principais dos dados. É essencialmente um
sumário dos dados que permite que nos apercebamos de aspectos que facil-
mente passariam despercebidos no meio do enorme volume de dados. Em
contraste, um modelo preditivo tem como principal missão a previsão de um
valor de uma caracteŕıstica particular o objecto de interesse, com base nos
valores observados de outras variáveis desse mesmo objecto.

4.2 Análise de Clusters

A análise de clusters consiste na decomposição ou no particionamento de um
conjunto de dados, usualmente multuvariado, em grupos tais que os elemen-
tos pertencentes a um mesmo grupo são o mais posśıvel parecidos entre si e
diferentes dos elementos pertencentes a outros grupos. Embora as técnicas
a empregar sejam semelhantes ou eventualmente as mesmas, podemos dis-
tinguir, dois objectivos distintos na análise de clusters: a segmentação e a
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identificação de grupos - cluster. Em ambos os casos, trata-se de particionar
os dados da forma “conveniente”. “Conveniente”refere-se a uma conveniência
de natureza prática, administrativa ou outra.

Por exemplo, um fabricante de camisas para homem, pode estar interes-
sado em saber quais são as medidas que deverão ter as camisas que fabrica
de forma a que sirvam à maioria dos homens. Estará então interessado em
particionar a população masculina de acordo com as medidas de colarinho,
peito e comprimento de braço e fabricar um tamanho para cada grupo -
segmentação.

Em contraste com o exemplo anterior, está a situação em que o objectivo é
conhecer as classes naturais de um conjunto de dados. Por exemplo, os vinhos
podem ser classificados de acordo com a cor, o aroma, o corpo, o palato e
o final. O objectivo poderá ser o de saber quais os vinhos que pertencem
à mesma categoria (ou em categorias distintas) destas caracteŕısticas. Neste
caso, não existe uma conveniência prática no particionamento dos dados mas
antes o interesse na descoberta das diferenças existentes, ou seja, saber se
a população é, ou não, heterogénea. Tecnicamente, este exemplo é o que se
identifica com a designação do procedimento em estudo - cluster, ou seja,
identificar grupos (naturais).

Seja qual for o objectivo da análise - segmentar ou identificar grupos - os
métodos utilizados assentam no conceito de distância. Para que se possa
decidir que conjunto de pontos pode ser dividido em subgrupos tais que os
membros de um grupos estão mais próximos dos membros do mesmo grupo
do que dos membros de outros grupos, é necessário definir o que se entende
por “estar próximo”. Já abordámos anteriormente a noção de distância e
diferentes medidas de distância. Qualquer dessas medidas, e outras, podem
ser usadas como base para a análise de clusters. Esta, assenta nos valores
das distâncias e não nas coordenadas dos pontos. Aliás, o conhecimento
destas é por vezes desnecessário, desde que esteja dispońıvel uma matriz de
distâncias. Alguns métodos, porém, fazem uso de “pontos centrais”, sendo
necessárias, nestes casos, as coordenadas.

O tipo de cluster detectado depende do algoritmo utilizado, pelo que o
método para identificação dos clusters deve escolhido de acordo com o objec-
tivo que se tem em mente. Em particular, é preciso definir aquilo que enten-
demos por cluster para cada problema em particular. Por exemplo, podemos
considerar que um cluster é um conjunto de pontos tais que a distância
máxima entre todos os pares de pontos no cluster é a menor posśıvel. Neste
caso, deverá ser utilizado um algoritmo que construa partições no conjunto
de dados de forma a minimizar o máximo da distância entre pontos. Estes
clusters deverão ter um aspecto compacto, quase esférico. Se se definir o
cluster como o conjunto dos pontos tais que cada ponto está o mais próximo
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posśıvel de um outro membro do mesmo cluster (mas não necessariamente
próximo dos restantes membros), então o conjunto não será necessariamente
compacto nem esférico. Pelo contrário, poderão ter um aspecto alongado. A
primeira medida seria apropriada num contexto de segmentação (recorde-se
o exemplo do fabricante de camisas) enquanto que o segundo poderia ser
apropriado, por exemplo, na identificação de clusters de indiv́ıduos sofrendo
de certa doença. O objectivo poderia ser o da identificação de diferentes
subtipos da mesma doença pelo que se teria permitido que os pacientes fos-
sem avaliados em diferentes fases da doença. Assim, apresentariam sintomas
diferentes embora pertencentes ao mesmo subtipo da doença.

Em suma, é importante ter a noção de que o método a utilizar deve ser
escolhido em função dos objectivos.

4.3 Algoritmos baseados em particionamento

Nos algoritmos desta classe, a tarefa é a seguinte: dado um conjunto com n

pontos D = x(1), ...,x(n), a tarefa é identificar K clusters C1, ..., CK tais que
cada ponto x(i) pertence a um e um só cluster Ck. A homogeneidade dos
clusters é avaliada por uma função score apropriada, como por exemplo, a
distância entre cada ponto e o centróide do cluster a que o ponto pertence. O
centróide do cluster é considerado, muitas vezes, como o ponto representativo
do cluster. De acordo com a função score escolhida, a melhor solução será
aquela para a qual a função score é máxima ou mı́nima.

4.3.1 Funções score para algoritmos baseados em particionamento

A escolha da função score depende da definição de distância considerada.
Seja d(x,y) a distância entre dois pontos x,y ∈ D, e assuma-se que d define
uma métrica em D.

A maioria das funções score realçam dois aspectos:

• os clusters devem ser compactos; e

• devem estar o mais afastados posśıvel uns dos outros.

Assim, é bastante intuitivo que o particionamento C(clustering) seja avaliado
segundo

• a variação intra-clusters (within clusters variation): wc(C); e

• a variação entre clusters (between clusters variation): bc(C),
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onde wc(C) mede o quão compactos os clusters são e bc(C) mede o quão
afastados se encontram.

O centro do cluster Ck, rk, pode ser definido como o centróide do cluster
e ser considerado o seu ponto representativo:

rk =
1

nk

∑

x∈Ck

x, (1)

onde nk é o número de pontos no k-ésimo cluster.
Uma medida simples para wc(C) é

wc(C) =
K∑

k=1

wc(Ck) =
K∑

k=1

∑

x∈Ck

d(x, rk)
2. (2)

No caso em que d(x, rk) é a distância euclideana, wc(C) toma a designação
de soma dos quadrados dentro dos clusters (within-cluster-sum-of-squares).

A variação entre os clusters pode ser avaliada através da distância entre
os centros dos clusters:

bc(C) =
∑

1≤j<k≤K

d(rj, rk)
2. (3)

A qualidade de um particionamento C é avaliada através de uma combinação
monótona de wc(C) e bc(C), como por exemplo o rácio bc(C)

wc(C)
.

A variação intra-clusters, wc(C), é, ainda, de certa forma, uma medida
global: para que Ck tenha uma contribuição pequena para a medida, é
necessário que todos os pontos do cluster estejam relativamente próximos
do centro do cluster. Portanto, procurar um particionamento que possua
um valor pequeno desta medida conduz à obtenção de clusters esféricos. O
algoritmo conhecido como K-means utiliza a média como ponto central dos
clusters e a distância euclideana para d para encontrar o particionamento C
que minimiza a variação intra-clusters, para medidas num espaço euclideano
R

p.
Uma outra medida de variação intra-cluster consiste em considerar, para

cada ponto do cluster, a distância ao ponto mais próximo dentro do mesmo
cluster e tomar o máximo destas distâncias:

wc(Ck) = max
i

min
y(j)∈Ck

{d(x(i),y(j))|x(i) ∈ Ck,x(i) 6= y(j)}. (4)

Esta distância mı́nima (designada por critério single-link) leva à identificação
de clusters alongados.
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A covariância pode ser usada para desenvolver funções score mais gerais
para particionamentos C num espaço euclideano. Para os pontos pertencentes
a um cluster Ck, podemos definir a matriz p × p

Wk =
∑

x∈Ck

(x − rk)(x − rk)
T , (5)

ou seja uma matriz de covariâncias (não normalizada) para os pontos do
cluster Ck. A soma de quadrados intra-cluster para um cluster em particular
é igual ao traço (soma dos elementos da diagonal) desta matriz, tr(Wk), e
portanto a soma de quadrados intra-cluster total é dada pela soma dos traços
das matrizes Wk considerando-se todos os clusters em C

wc(C) =
∑

k

tr(Wk). (6)

Neste contexto, e considerando W = tr(Wk), uma função score que tenha
como objectivo minimizar W minimizando o seu determinante ou o seu traço,
levará a clusters mais compactos.

Consideremos B, uma matriz que sumariza o quadrado das diferenças
entre os centros dos clusters como

Bk =
c∑

k=1

nk(rk − µ̂)(rk − µ̂)T , (7)

onde c é o número de clusters em C e µ̂ é a média global de todos os pontos
em D. A matriz Bk sumariza as covariâncias entre as médias dos clusters,
atribuindo-lhes pesos nk. Por exemplo, tr(B) é a soma pesada dos quadrados
dos desvios dos centros dos clusters em relação à média global. Então, uma
função score que dê preferência a uma matriz B “maior”levará a clusters com
centros mais afastados.

Ao contrário do que sucede com os métodos baseados em particionamento
dos dados, os métodos hierárquicos constroem uma estrutura hierárquica
onde os clusters se aninham à medida que o ńıvel da hierarquia cresce. Isto
permite ao utilizador decidir por onde “cortar”a estrutura, definindo assim o
número de clusters que considerar mais conveniente. Nos métodos baseados
em particionamento dos dados, é necessário decidir à partida quantos clusters
se pretende construir. Uma possibilidade consiste em correr a análise diversas
vezes, considerando diferentes valores para c e depois escolher a solução mais
conveniente.
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4.3.2 Algoritmos básicos para métodos baseados em particiona-
mento

Vimos anteriormente que existem várias funções score para determinar a
qualidade do particionamento. Agora, é necessário saber que algoritmos usar
para optimizar tais funções score. Em prinćıpio, o problema é de solução
simples. Dado o número c de clusters em C, é uma questão de “varrer”o
conjunto das partições de D em c conjuntos e encontar aquela que minimiza
(ou maximiza, dependendo da função score escolhida) a função score. O
problema que imediatamente se levanta utilizando esta abordagem é o do
esforço computacional no caso em que D não seja um conjunto pequeno.

Uma vez que, infelizmente, não existe uma forma fechada para a solução
de problemas de optimização deste tipo e a pesquisa directa está fora de
questão, a solução passa pela utilização de métodos de pesquisa sistemática.
Os métodos iterativos baseados em busca local são particularmente populares
na análise de clusters. A ideia geral é começar com um conjunto de clusters
obtidos por selecção aleatória e prosseguir realocando os pontos de forma
a optimizar a função score. O procedimento é repetido até que qualquer
realocação dos pontos já não permita obter uma valor melhor para a função
score.

• Algoritmo K-means:
Existem diversas variantes deste algoritmo. Em todas elas, porém,
o número de clusters, K, é fixado à partida. Na versão base, os K

centros são escolhidos aleatoriamente. Aloca-se cada ponto no cluster
cujo centro esteja mais próximo do ponto, considerando-se a distância
euclideana. De seguida, os centros dos clusters são recalculados e os
pontos novamente alocados. O algoritmo pode ser esquematizado da
seguinte forma: consideremos D = {x1, ...,xn}; a tarefa é a de encon-
trar K clusters {C1, ..., CK}:

for k = 1, ..., K, seja r(K) um ponto escolhido aleatoriamente de D

while ocorrerem mudanças nos clusters Ck do

formar clusters:
for k = 1, ..., K do

Ck = {x ∈ D|d(rk,x) ≤ d(rj,x),∀j = 1, ..., K, j 6= k}
end;
calcular novos centros dos clusters :
for k = 1, ..., K do

rk = vector das médias dos pontos em Ck

end;
end;
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Exemplo 1. Os dados representados na Figura 1 são referentes ao peso
da mãe no ińıcio da gravidez e ao peso da criança à nascença.
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Figura 1: Peso da mãe no ińıcio da gravidez padronizado (x) e peso à nascença
padronizado (y).

Os dados foram padronizados (divididos pelos respectivos desvios
padrões) para que as diferenças entre pesos das crianças tenham tanta
importância quanto a diferenças entre pesos das mães. Na Figura 2
estão representados os dados considerando-se a existência de dois, três
e quatro clusters, respectivamente.

4.4 Agrupamento hierárquico (hierarchical clustering)

Os métodos hierárquicos, ao contrário dos métodos de particionamento (que
alocam os dados num número pré-definido de clusters), agrupam em clusters
sucessivamente maiores ou separam em clusters sucessivamente menores, as
observações. Existem, basicamente, dois tipos de métodos: os aglomerativos

(que vão agrupando) e os divisivos (que vão desagregando). Os métodos
aglomerativos são os mais importantes e mais amplamente utilizados.

Os métodos hierárquicos permitem a construção de uma representação
gráfica ilustrando toda a sequência de aglomeração (ou de divisão): o den-
drograma.
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Ainda a respeito de representações gráficas, a facilidade de visualização
dos clusters constrúıdos por métodos de particionamento desaparece quando
os dados estão representados por vectores de dimensão superior a dois, o que
é extremamente comum.

Na Figura 3 estão representados alguns pontos do conjunto de dados de
Azzalini e Bowman (1990) e dispońıveis no R . Os pontos estão identifica-
dos pela sua posição na amostra para que se possam identificar aquando da
construção do dendrograma. Na observação deste gráfico é preciso ter em
atenção a diferença nas escalas utilizadas para os dois eixos, que dão uma
imagem distorcida da verdadeira distância entre os pontos. O dendrograma
encontra-se na Figura 4. No eixo vertical estão indicadas as alturas (dos
traços horizontais), indicando o valor da da função score.

Na Tabela 1 estão representados os passos do processo. Na linha cor-
respondente a cada iteração está identificada a aglomeração realizada. Os
elementos identificados com sinal - representam pontos que estão a ser aglom-
erados pela primeira vez, isto é, que até áı constitúıam, sózinhos, um cluster.
Os elementos sem sinal - são aqueles que já tinham sido aglomerados nalgum
passo anterior. Observando a tabela, verifica-se que os primeiros elementos

Iteração Iteração
1 -14 -22 16 -3 -25
2 -2 -11 17 9 10
3 -9 -21 18 2 12
4 -20 -30 19 11 13
5 -5 -10 20 -28 16
6 -13 -29 21 15 19
7 -4 -17 22 14 18
8 -16 -19 23 17 20
9 -23 6 24 -7 21
10 -1 4 25 -24 7
11 -12 -18 26 1 22
12 -6 -27 27 23 24
13 -8 5 28 25 26
14 3 8 29 27 28
15 -15 -26

Tabela 1: Evolução do algoritmo aglomerativo de construção dos clusters
para os dados da Figura 3.

a serem aglomerados num cluster são os elementos 14 e 22, seguidos dos el-
ementos 2 e 11, 9 e 21, e 20 e 30. De facto, observando a Figura 3, é fácil
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de ver que estes são os pares de pontos que se encontram mais próximos. O
procedimento continua até ao passo final, em que todos os elementos passam
a pertencer a um só cluster. Esta representação gráfica deixa clara a ideia de
que é posśıvel obter diferentes números de clusters, bastando para isso um
corte horizontal à altura desejada.

Na Figura 5 estão marcados sobre o dendrograma os dois clusters resul-
tantes de um corte. Na Figura 6 estão representados os pontos identificados
por cores segundo o cluster a que pertencem, resultantes do corte do den-
drograma - (A). O resultado pode ser comparado com o do gráfico (B) da
mesma figura, onde os pontos estão representados por cores de acordo com
o particionamento obtido pelo algoritmo K-means.

4.4.1 Métodos aglomerativos

Estes métodos baseiam-se em distâncias entres clusters. Basicamente, dada
uma determinada aglomeração (ou seja, um conjunto de clusters),o método
aglomera os dois clusters que se encontrarem mais próximos, de forma a
reduzir o número de clusters. O procedimento é repetido, aglomerando-se a
cada passo os dois clusters mais próximos, até que exista apenas um cluster,
contendo todos os pontos. Em geral, o procedimento inicia-se com todos
os n pontos separados, ou seja, à partida cada ponto constitui um cluster,
contendo apenas por um elemento.

Consideremos D = {x1, ...,xn}, o conjunto dos n pontos da amostra e
D(Ci, Cj) uma função para medir a distância entre os clusters Ci e Cj. O
algoritmo pode ser esquematizado da seguinte forma: :

for i = 1, ..., n, seja Ci = {x(i)};
while houver mais do que um cluster do

sejam Ci e Cj os clusters que minimizam
a distância entre todos os pares de clusters

Ci = Ci ∪ Cj;
remover o cluster Cj;

end;

Estes métodos necessitam, na primeira iteração, da distância entre os ele-
mentos da amostra e, nos passos seguintes, de uma medida de distância entre
clusters D(Ci, Cj). Uma vantagem dos métodos aglomerativos relativamente
aos métodos de particionamento é que os primeiros dispensam os vectores que
representam os dados, desde que seja posśıvel calcular distâncias entre estes.
Portanto, os métodos aglomerativos são uma boa abordagem para agrupar
objectos que não sejam facilmente sumarizados pelos vectores de medições.
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De entre as medidas de distância entre clusters, destaca-se o vizinho
mais próximo, também conhecido por nearest neighbor ou single link. De-
fine a distância entre dois clusters como a distância entre os pontos destes
que se encontram mais próximos, isto é,

Dsl(Ci, Cj) = min
x,y

{d(x,y)|x ∈ Ci,y ∈ Cj}, (8)

onde d(x,y) é a distância entre os objectos x e y.
Este método tem a propriedade (desejável ou não dependendo dos ob-

jectivos) de produzir “encadeamentos”, produzindo eventualmente clusters
alongados, em contraste com os clusters esféricos e compactos. Isto significa
que o método do vizinho mais próximo não é o indicado quando o objectivo é
a segmentação. Significa ainda que é senśıvel a perturbações nos dados e ob-
servações discordantes, o que mais uma vez pode ser bom ou mau, consoante
o objectivo.

Em oposição ao método do vizinho mais próximo, o método do vizinho
mais longe (furthest neighbor ou complete link), toma para distância entre
clusters a distância entre os seus dois pontos mais afastados, um de cada
cluster:

Dcl(Ci, Cj) = max
x,y

{d(x,y)|x ∈ Ci,y ∈ Cj}, (9)

onde d(x,y) é a distância entre os objectos x e y. Este método tende a formar
grupos de tamanho igual, em termos de “volume”ocupado e não em termos
do número de pontos, o que faz com que seja uma abordagem adequada em
problemas de segmentação.

Existem outras medidas para a distância entre os clusters, que ficam, de
certa forma, entre os métodos do vizinho mais próximo e do vizinho mais
longe. Entre estes encontram-se, por exemplo,

• método do centróide: a distância entre os dois clusters é a distância
entre os respectivos centróides;

• método da média do grupo: a distância entre dois clusters é a média
das distâncias entre todos os pares de pontos, um de cada cluster;

• método de Ward: a distância entre dois clusters é igual à diferença
entre a soma dos quadrados das distâncias intra-cluster considerando
os dois clusters em separado e a soma dos quadrados das distâncias
intra-cluster considerando os dois clusters aglomerados.
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4.4.2 Métodos divisivos

Os métodos divisivos começam com um único cluster é procurada a divisão
que causa o maior incremento ou decremento na função score, dependendo
da função score que esteja a ser usada. São métodos computacionalmente
mais intensivos que os aglomerativos e muito menos utilizados.

Leitura recomendada:

Caṕıtulo 9 de Principles of Data Mining. Hand, David J.; Mannila, Heikki;
Smyth, Padhraic. (Fotocópias dispońıveis na reprografia do departamento.)
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Figura 2: Particionamento dos dados em dois, três e quatro clusters. x=peso
da mãe no ińıcio da gravidez padronizado e y=peso à nascença padronizado.
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Figura 3: Duração das erupções versus intervalo entre erupções consecutivas
(em minutos) para o Old Faithful geyser no Parque Yellowstone.
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Figura 4: Dendrograma resultante do agrupamento hierárquico dos dados da
Figura 3, usando a abordagem aglomerativa e o critério complete linkage.
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Figura 5: Corte no dendrograma resultante do agrupamento hierárquico dos
dados da Figura 3, de forma a obter dois clusters.
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Figura 6: (A)- clusters resultantes de corte no dendrograma de forma a
obter dois clusters; (B) - clusters obtidos por particionamento utilizando o
algoritmo K-means para dois clusters.


