
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)
ESCOLA  DE  AGRONOMIA (EA-UFG)
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAISINTRODUÇÃO À ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS

(Com Aplicação do SAS®- Statistical Analysis System)

João  Batista  Duarte

Piracicaba, SP    -     abril  /  1.998.
BRASIL



  

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO .....................................................................................................   1

2. OBJETIVOS BÁSICOS DA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS ......   2

3. CARACTERÍSTICAS DE UMA COMPONENTE PRINCIPAL ...........................   3

4. PRINCÍPIOS DA ANÁLISE (ACP) .......................................................................   4

5. COMO APRESENTAR OS RESULTADOS DE UMA ACP ...............................   6

6. A ACP USANDO O "SAS" (Statistical Analysis System) ...............................   7

Exemplo no. 1 ......................................................................................................   9

Exemplo no. 2 ......................................................................................................  12

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 13

8. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 14

9. APÊNDICES ......................................................................................................... 15



  

INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS  

(Com Aplicação do SAS - Statistical Analysis System)
                                   João Batista Duarte1

1. INTRODUÇÃO  
Análise de Componentes Principais (ACP) consiste numa 

técnica exploratória para análise de séries estatísticas multi-
dimensionais. Seu objetivo é apresentar graficamente, o máximo de 
informações contidas numa matriz de dados ou Quadro de Objetos-
Variáveis (QOV), com n linhas (objetos ou indivíduos) e p colunas 
(variáveis). Partindo-se da premissa de que as  p variáveis da 
série multivariada apresentam um certo grau de associação entre 
si, é desejável substituí-las por k variáveis não correlacionadas   
que contenham quase toda a informação dos dados originais, espe-
cialmente se k for bem menor do que p. Esse recurso facilitaria 
sobremaneira a descrição dos dados, desde que a perda de infor-
mação fosse a menor possível. 

A  ACP foi concebida no início do século por  Karl 
Pearson (1901),  tendo  sido  consolidada  por  Hottelling (1933, 
1936). Suas aplicações são relatadas a partir de 1960. Embora 
somente após 1980, com o desenvolvimento da microinformática, é 
que a técnica tenha ganhado popularidade.

Componentes  Principais  (CP's)  são  definidas  como 
combinações lineares de variáveis aleatórias que têm propriedades 
especiais  em  termos  de  variância  (ANDERSON,  1958).  As  CP's 
representam um novo conjunto de variáveis artificiais (variáveis 
sintéticas) que são funções lineares daquelas originais e que tem 
variância máxima. De uma forma simplista uma CP pode ser vista 
como  uma  combinação  particular  dos  resultados  de  diversas 
variáveis  observadas,  num  único  resultado  global.  Segundo 
ANDERSON (1958) as CP's também podem ser definidas como vetores 
especiais  da  matriz  de  cova-riâncias,  uma  vez  que  são 
determinadas, estatisticamente, a partir dos autovalores (raízes 
características  ou  valores  próprios)  e  autovetores  (vetores 
característicos ou vetores próprios) daquela matriz. Resumindo, 
CP's  são  combinações  lineares  com  coeficientes  iguais  aos 
autovetores da matriz de covariâncias, ordenadas decrescentemente 
pelos autovalores correspondentes.

Este texto propõe-se a introduzir as idéias fundamentais 
subjacentes à análise de componentes principais, tendo em vista 
sua grande aplicação direta e sua importância como base para o 
entendimento  de  outras  técnicas  multivariadas.  Dada  a  popu-
1/ - Prof. Assist. da Escola de Agronomia da Universidade Federal  de Goiás, em pós-graduação na ESALQ/USP.



  
laridade  do  pacote  estatístico  SAS (Statistical  Analysis 
System),  apresenta-se  também  os  procedimentos  básicos  para 
execução  dessa  análise  utilizando-se  desta  ferramenta 
computacional.

2. OBJETIVOS BÁSICOS DA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS  

Em certos estudos exploratórios o número de variáveis pode 
ser bastante alto para ser manipulado por técnicas estatísticas 
univariadas. A análise de componentes principais permite reduzir 
o número de variáveis a serem analisadas, por meio do descarte de 
CP's que tenham variância pequena, estudando apenas aquelas com 
variância maior. Assim, um conjunto de dados relativos a p variá-
veis observadas, é resumido em um outro de k variáveis artificias 
(esperando-se  k<p) que explique a maior parte da variabilidade 
apresentada pelas variáveis originais. Neste caso, o pesquisador 
pode descobrir que, para explicar as diferenças entre os objetos, 
por exemplo, somente algumas combinações das variáveis (ex.: as 
duas ou três primeiras CP's) seriam suficientes.

Por meio de estudo adicional (associação entre as CP's e as 
variáveis originais e/ou verificação das variáveis que mais con-
tribuem para as primeiras CP's) pode-se identificar as variáveis 
que  deveriam  ser  priorizadas  em  levantamentos  ou  experimentos 
futuros.

Segundo  PHILIPPEAU  (1986)  os  problemas  abordados  pela 
análise de componentes principais podem ser visualizados como um 
dos objetivos a seguir:

a)  identificação  dos  principais  fatores  que  explicam  uma 
certa variável resposta (ex.: em experimentos fatoriais com 
grande  número  de  fatores  quantitativos  os  dados  podem, 
inicialmente, ser submetidos à ACP para reduzir o número de 
variáveis numa possível análise de regressão);
b) seleção das variáveis mais pertinentes dentre um número 
grande de variáveis, afim de reduzir o trabalho de obtenção 
de  dados  em  estudos  posteriores  (através  da  análise  das 
relações entre as variáveis e da identificação de variáveis 
essenciais); e
c)  agrupamento  de  objetos  ou  indivíduos  por  meio  da 
mensuração de suas similaridades concernentes às variáveis 
observadas,  num  sistema  de  coordenadas  independentes 
(determinado  pelas  duas  ou  três  primeiras  componentes 
principais).



  

3. CARACTERÍSTICAS DE UMA COMPONENTE PRINCIPAL  

As propriedades algébricas das CP's que garantem a grande 
aplicabilidade da ACP podem ser sintetizadas em:

- As CP's representam direções perpendiculares no espaço das 
variáveis originais (os autovetores que as determinam são 
ortogonais); logo, os valores ("scores") de duas CP's  são 
não correlacionadas entre si, assim, o estudo da diferen-
ciação ou similaridade (distâncias   relativas)  entre os 
objetos  torna-se  independente  das  correlações  entre  as 
variáveis. 

- Uma CP é normalizada (padronizada), ou seja, a soma dos 
quadrados dos coeficientes da combinação linear é igual à 
unidade (os coeficientes da CP associados à cada variável é 
dado pelo autovetor da matriz de covariância, ou da matriz 
de correlação).

- A primeira componente principal tem variância máxima em 
relação  às  demais  (leva  à  maior  diferenciação  entre  os 
objetos, por exemplo); logo, a primeira CP é a que encerra 
a maior parte da variação ocorrida nos dados (os valores 
desta componente tem variância maior do que os de quaisquer 
outras  CP's  ou  variáveis  originais).  Isso  confere-na  a 
propriedade  de  melhor  preditora  linear  das  variáveis 
originais, entre todas as CP's.

- Na ACP, cada nova componente obtida, explica cada vez menos 
a  variabilidade  total,  até  chegar  ao  ponto  de  tal 
informação  ser  desprezível;  ou  seja,  a  variabilidade 
explicada pelas CP's decresce da 1ª CP para a 2ª, para a 3ª 
e assim por diante. Logo, se a maior parte da variação de 
indivíduo para indivíduo (ex.: acima de 80%) residir nas 
duas ou três primeiras CP's, o estudo pode ser feito nestas 
dimensões (ex.: 2 ou 3  ⇔ k), sem grandes distorções, ao 
invés  de  em  p dimensões.  Um  exemplo  ilustrativo  desse 
processo é a repre-sentação de uma pessoa (3 dimensões) 
através  de  uma  fotogra-fia  (2  dimensões).  Tal  decisão 
baseia-se no fato de que as demais CP's variam pouco de 
indivíduo para indivíduo. 



  
4. PRINCÍPIOS  DA  ANÁLISE (ACP)  

Num  QOV de  p variáveis pode-se dizer que os  n objetos 
(indivíduos) representam uma nuvem de pontos num espaço de  p 
dimensões.  Não  é  necessário  provar  nossas  limitações  de  se 
visualizar tal espaço para p > 3. Assim, o objetivo primário da 
ACP é encontrar espaços vetoriais mais reduzidos, nos quais se 
possa  observar  melhor  os  indivíduos.  Dessa  forma,  procura-se 
espaços de no máximo três dimensões. Deseja-se, portanto, obter 
um pequeno número de combinações lineares (CP's) que forneçam a 
maior parte das informações existentes no grande conjunto das 
variáveis originais. Normalmente, com as primeiras CP's pode-se 
explicar uma quantidade bastante alta de variação (por ex.: 80%). 

É possível a determinação de tantas CP's quantas forem as 
variáveis  originais;  desde  que  nenhuma  delas  (variáveis)  seja 
combinação  linear  das  demais,  o  que  resultaria  numa  CP  de 
"scores" nulos. Assim, o número de CP's eqüivale ao posto ou 
"rank" da matriz de covariâncias (ou de correlações). 

Como uma análise de covariâncias a ACP é independente de 
parâmetros de posição. Então, pode-se fazer com que todas as 
variáveis assumam média zero, através do uso de dados centrados 
em relação à média (X'ij = Xij – mX). A matriz de covariâncias não 
se  alterará,  já  que  geometricamente  essa  transformação 
corresponde somente à troca da origem do sistema de coordenadas 
(FLURY & RIEDWYL, 1988). 

As CP's são calculadas de forma a maximizar a variância 
explicada. O tratamento matemático aplicado aos dados pela ACP 
consiste, essencialmente, na determinação dos chamados "autova-
lores"  da  matriz  de  covariâncias  e  dos  "autovetores"  a  eles 
associados.  No  caso  dos  dados  serem  previamente  padronizados 
(média zero e variância unitária) esse tratamento é equivalente a 
usar a matriz de correlações. Os  p autovalores calculados são 
precisamente  as  variâncias  dos  objetos  em  relação  às  p 
componentes principais (eixos principais). Estes autovalores são 
freqüente-mente representados por λi (i=1,2,...,p). Assim, λi mede 
a magni-tude da variabilidade dos objetos captada pela  i-ésima 
CP. Como já foi dito, na construção das CP's os  λi formam uma 
seqüência decrescente tal que: λ1 ≥ λ2 ≥ ... ≥ λp. Logo, pode-se 
escrever ainda: 

total
2

ii=1
p

ii=1
ps = s = = TR(C)2∑ ∑ λ  

onde: TR(C) corresponde à operação traço (soma dos elementos 
da diagonal principal) para a matriz de covariâncias 
(C).



  
Dessa forma, a proporção da variância total associada à i-

ésima CP (medida da eficiência da CP em explicar a variabilidade 
presente nas variáveis originais) pode ser expressa por:

total
2

i i ii=1
psλ λ λ/ /= ∑ . 

Os autovetores representam os coeficientes associados às p 
variáveis originais que formam as combinações lineares. A partir 
deles  pode-se  determinar  os  "scores"  de  cada  CP,  que  são  os 
valores  assumidos  pelas  variáveis  sintéticas  para  os  objetos 
estudados (coordenadas dos objetos). A operação matemática para 
se obter a matriz diagonal com os autovalores, bem como a matriz 
de  autovetores a  eles  associados,  é  chamada  "diagonalização" 
(PHILIPPEAU, 1986). SOUSA (1988) resolve o mesmo problema através 
da aplicação do "Teorema de Eckart-Young" ou  decomposição por 
valores singulares.

Normalmente  é  recomendável  que  a  ACP  seja  precedida  da 
padronização dos dados (centrar em relação à média e reduzir à 
unidade de desvio padrão: xij=(Xij-mX)/s), para cada variável. Isso 
porque a ACP, com dados em escalas diferenciadas, faz com que as 
variáveis de maior variância entrem com maior peso nas primeiras 
CP's do que as de menor variância. Assim, a padronização só não 
se justifica caso a unidade de mensuração for a mesma e/ou se for 
de interesse a manutenção dos pesos associados à variabilidade 
das variáveis. No entanto, é preciso estar consciente de que esta 
transformação atribui pesos semelhantes a variáveis que original-
mente  não  o  tinham,  em  termos  de  variabilidade.  Logo,  uma 
variável quase constante, que seria eliminada pelo bom senso em 
razão de seu baixo poder de discriminação dos indivíduos, passa a 
ter a mesma importância de variáveis com grande variação (as 
variáveis discriminatórias).

A análise com os dados padronizados, como já referido, é 
equivalente  à  determinação  dos  autovalores e  autovetores da 
matriz de correlação (R), ao invés da matriz de covariâncias (C). 
Como as variáveis passam a ter variância unitária, a variância 
total  passa  a  ser:  s2total  =TR(R)=λ1+λ2+...+λp=p.  Dessa  forma,  a 
contribuição rela-tiva da  i-ésima CP é igual a  λi/p (JOHNSON & 
WICHERN, 1992). Uma regra usual, neste caso, sugere reter apenas 
as CP's cujas variâncias (λi) sejam maiores do que a unidade ou, 
equivalen-temente, apenas aquelas que individualmente explicam no 
mínimo 1/p da variância total.  

Geometricamente a ACP consiste em promover uma rotação no 
sistema de coordenadas das variáveis originais, de forma que o 
novo sistema (de CP's) capte a máxima variabilidade existente 
entre os indivíduos. Logo, trata-se de encontrar um sistema mais 
conveniente de acompanhar e estudar a variação observada. Assim, 
o estudo de uma nuvem de pontos-objetos no espaço das variáveis 



  
(p-dimensional), por  ACP,  resume-se em representar  os  objetos 
como n pontos em um subespaço Εk de inércia2 mínima; cujos eixos 
são  os  autovetores associados  aos  k primeiros  autovalores 
(maiores) da matriz de covariâncias (SOUZA, 1988).

5. COMO APRESENTAR OS RESULTADOS DE UMA ACP  

Para interpretar os resultados de uma ACP (por exemplo: a 
distribuição dos indivíduos ou objetos) é necessária a construção 
de planos a partir das componentes principais. O primeiro plano 
para este exame é formado pelas 1ª e 2ª CP's, denominado plano 
principal, visto deter o máximo de informação. Caso a proporção 
de informação explicada por este plano seja substancial (p. ex.: 
[λ1+λ2]/s2total  ≥0,80),  não  será  necessário  examinar  outros  planos 
(denominados planos complementares, p.ex.: 1ª/3ª, 2ª/3ª, etc). É 
fundamental estar consciente de que a representação em um plano é 
mais ou menos deformada, de maneira que é mister verificar se 
dois indivíduos próximos no plano estão próximos na realidade. 
Assim,  será  de  muita  utilidade  obter  alguns  indicadores  da 
qualidade dessa representação (PHILIPPEAU, 1986).

Entretanto, numa ACP, não  é suficiente apenas constatar 
como se distribuem os indivíduos. É necessário também saber quais 
são  as  variáveis  (originais)  que  tem  papel  preponderante  na 
constituição das CP's e que, portanto, explicam a posição dos 
indivíduos.  Ou  seja,  variáveis  que  exercem  fortes  influências 
sobre as primeiras CP's (especialmente sobre a primeira) e que 
correspondem àquelas de maior importância na diferenciação dos 
indivíduos.

Usualmente, a representação no plano principal é feita por 
meio de dois tipos de gráficos: uma representação dos indivíduos 
(permite  visualizar  as  distâncias  entre  eles)  e  o  chamado 
"círculo de correlações" (permite visualizar a associação entre 
as variáveis e a variabilidade de cada uma delas). Muito embora, 
estas  duas  representações  possa  também  ser  reunida  num  só 
gráfico, o chamado “biplot”(GABRIEL, 1971).

Em resumo, uma boa interpretação dos resultados de uma ACP, 
segundo PHILIPPEAU (1986), consta de três etapas:

1ª)-Observação das estatísticas elementares: médias, variân-
cias, desvios padrões, covariâncias  e correlações. 

2/- Inércia: distância dos pontos ao subespaço Ek.



  
2ª)-Observação dos autovalores e das percentagens da variação 

explicadas, individualmente, pelas CP's. Isto dará uma 
idéia do número de CP's e dos gráficos interessantes de 
serem examinados. 

3ª)-Então, passa-se à observação dos dois resultados princi-
pais, fornecidos pela ACP:
-a estrutura das variáveis, a partir de suas correlações 
com  os  eixos  principais  (CP's),  representadas  pelo 
chamado "círculo de correlações"; e
-a distribuição dos indivíduos, a partir de suas coor-
denadas sobre os eixos principais e de índices como os 
cosenos  dos  ângulos,  para  avaliar  a  qualidade  da 
representação gráfica.

6. A ACP USANDO O "SAS" (Statistical Analysis System)  

Os passos básicos para execução da análise de componentes 
principais (ACP), através do SAS, são apresentados a seguir (SAS/ 
Stat Guide, 1987):

1)-Criar  um  dataset SAS  pelos  comandos  básicos  (DATA, 
INPUT,  CARDS,  etc).  O  dataset pode  referir-se  a  um 
conjunto de dados originais (QOV) ou a uma matriz de 
covariâncias,  ou  de  correlação  (neste  caso  deve-se 
especificar,  após  o  nome  do  dataset: TYPE=COV  ou 
TYPE=CORR).

2)-Invocar  o  procedimento  PRINCOMP pelos  seguintes 
comandos:
PROC PRINCOMP opções; 

opções: DATA=dataset1 (dataset a ser analisado). 
 OUT=dataset2 (dataset de saída de resulta-

dos, com as variáveis originais e os 
registros das CP's).

COV (requer que as CP's sejam calculadas a 
partir da matriz de covariâncias (C); 
a omissão desta opção implica no uso 
da matriz R de correlações).

N=n (define  o  número  de  CP's  a  serem 
calcu-ladas: n).

PREFIX=nome (especifica  nomes  para  as 
CP's; por default os nomes são PRIN1, 
PRIN2, PRIN3, etc).



  
STD  (requer  "scores"  padronizados   para 

as  CP's:  médias  nulas  e  variâncias 
unitá-rias; a omissão da opção implica 
em: variâncias = autovalores).

VARDEF=divisor (denominador a ser usado no 
cálculo de variâncias e covariâncias: 
N, Graus de Liberdade (GL), ou Pesos; 
a  omissão  da  opção  ⇒ default 
VARDEF=GL).

VAR variáveis; (define as variáveis a serem anali-
sadas; a omissão da opção implica em analisar 
todas as variáveis).
Obs.:  Outros  comandos  e  opções  são  ainda  disponíveis, 

dependendo do objetivo da ACP (SAS/Stat Guide, 1987).

Os resultados produzidos por essa seqüência de comandos, 
para o procedimento PROC PRINCOMP, podem ser resumidos em:

1)-estatísticas simples (média, desvio padrão) para cada 
variável;

2)-a matriz de correlações, ou de covariâncias se a opção 
COV for especificada;

3)-a variância total, se a opção COV for especificada;
4)-os autovalores da matriz de correlações (ou de covariân-

cias), associados a cada CP gerada na análise; as dife-
renças  entre  sucessivos  autovalores;  a  proporção  da 
variância  total  explicada,  correspondente  a  cada 
autovalor; e a proporção acumulada da variação explicada 
até cada CP. 

5)-os autovetores (coeficientes correspondentes a cada uma 
das variáveis originais, para cada uma das combinações 
lineares, as CP's).
Obs.:Através  destes  coeficientes  é  que  se  pode  inferir  sobre  a 

importância relativa de cada variável em cada CP; isto é que 
possibilita "rotular" (apelidar) as CP's de acordo com o peso 
das variáveis originais. 

6)-para obter os "scores" das CP's (coordenadas dos objetos 
para as novas variáveis) deve-se solicitar sua impressão 
pelo comando3: 

PROC PRINT data=dataset2;
var PRIN1 PRIN2 ... PRINp; ou 
var PRIN1-PRINp;

3 /- Os resultados não serão produzidos se não for criado o dataset de saída, 
por meio da opção: OUT=dataset2.

 



  
Exemplo nº 1:

Vejamos um exemplo de ACP utilizando-se um programa SAS como 
comentado  anteriormente.  Os  dados  referem-se  às  médias  de  12 
variedades  (VAR)  de  soja,  avaliadas  para  5  caracteres 
(variáveis): PROD- produção de grãos (kg/ha); MATU- dias para a 
maturação (ciclo); ALTVG- altura de inserção da primeira vagem 
(cm); ALTPL- altura de plantas (cm); e RETEN- notas de retenção 
foliar (escala de 1 a 5). O programa SAS, incluindo a leitura do 
conjunto de dados (dataset), pode ser escrito da seguinte forma:

data ORIGIN;
  title1 'ANALISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS';
  input VAR$ PROD MATU ALTVG ALTPL RETEN;
cards;
  G 3006 125 26 96 2.5
  D 2937 140 18 106 3.5
  E 2644 130 18 94 1.5
  I 2487 126 16 88 2.3
  B 2437 134 20 92 1.0
  H 2387 130 17 87 2
  K 2381 130 28 98 1.5
  A 2344 129 20 84 1
  F 2331 135 21 97 1.3
  L 2329 125 16 80 1.5
  C 1931 131 19 89 1
  J 1683 124 16 72 1
  ;

  proc print data=ORIGIN; 
    title2 '(Variáveis Originais)';
  proc princomp data=ORIGIN cov n=3 vardef=N out=CPRIN;

  proc print;
    title2 '(Usando a Matriz de Covariâncias)';
  run;

 Da execução deste programa resulta uma parte das saídas 
listadas no Apêndice 1, ao final deste texto. Neste exemplo, 
pode-se  perceber  o  efeito  que  as  variâncias  dos  caracteres 
originais exercem na determinação das CP's. Especialmente neste 
caso em que a ACP foi feita usando a matriz de covariâncias (uso 
da  opção  COV).  Pode-se  notar  que  a  primeira  CP  (PRIN1)  é 
determinada  basicamente  pela  variável  PROD,  cuja  variância 
representa  quase  toda  a  variância  total.  Analisando  os 
coeficientes  do  autovetor  correspondente  à  primeira  CP, 
responsável  por  explicar  99,95%  (autovalor  de  PRIN1)  da 
variabilidade  dos  objetos  (variedades),  constata-se  a  forte 
influência da variável produção de grãos sobre esta combinação 



  
linear. Nota-se um coeficiente igual a 0,9998 para PROD, enquanto 
aqueles  correspondentes  às  outras  variáveis  são  bem  menores 
(0,0041; 0,0035; 0,0183; 0,0016). 

Já  as  CP's  seguintes  (PRIN2  e  PRIN3),  são  mais 
influenciadas por caracteres de baixa variância:  ALTPL  e  ALTVG 
(0,8256 e 0,8440, respectivamente).

Uma forma simples de examinar em mais detalhes as CP's, por 
meio de seus "scores", é imprimir o  dataset de saída, ordenado 
pela(s) primeira(s) CP(s). Acrescentando-se os passos a seguir ao 
programa  anterior  e  executando-o  novamente,  os  resultados 
emitidos propiciarão esse exame:   
  proc sort data=CPRIN;
    by prin1;

  proc print;
    id VAR;
    var PRIN1 PRIN2 PROD MATU ALTVG ALTPL RETEN;
    title2 'Objetos Listados em Ordem pela Primeira CP';
  run;

Confirma-se, agora (Apêndice 1), que a ordem crescente dos 
valores da primeira CP é perfeitamente acompanhada pelo aumento 
nos valores da variável produção (PROD). 

Por meio de um procedimento gráfico (PROC PLOT) é fácil 
perceber  que  a  ACP  corresponde  a  se  promover  uma  rotação  no 
sistema de coordenadas original, no sentido de se captar a máxima 
variabilidade entre os objetos (no caso, as variedades). Vale 
frisar que o novo sistema, diferentemente do primeiro, possuirá 
eixos ortogonais. Essa representação gráfica pode ser conseguida 
acrescentando-se os seguintes passos ao programa: 
  proc plot;

  plot PROD*ALTPL=VAR/ vpos=10;
    title2 '(Plot de duas Variáveis)';
  proc plot;

  plot PRIN2*PRIN1=VAR/ vpos=10;
    title2 '(Plot das duas Primeiras CP's)';
  run;

Os resultados da execução dessa seqüência de comandos podem 
ser visualizados nos gráficos apresentados ao final do Apêndice 
1. Observa-se a rotação no sistema de coordenadas, no sentido de 
captar a máxima variabilidade entre as variedades (objetos ou 
indivíduos, no contexto da ACP).

Se o programa anterior fosse executado sem a opção COV as 
CP's  obtidas,  agora  a  partir  da  matriz  de  correlações,  não 
sofreriam  tão  fortemente  os  efeitos  de  escala  anteriormente 



  
apresentados. Façamos um teste promovendo as seguintes modifica-
ções no programa SAS original:

proc princomp data=ORIGIN out=CPRIN;
proc print data=CPRIN;
  title2 '(Usando a Matriz de Correlações);
proc sort; 
  by PRIN1;
proc print; 
  id VAR;
var PRIN1 PRIN2 PROD MATU ALTVG ALTPL RETEN;
  title2 '(Objetos Listados em Ordem pela Primeira CP)';
proc plot;
plot PROD*ALTPL=VAR/ vpos=10;
  title2 '(Plot de duas Variáveis)';
proc plot;
plot PRIN2*PRIN1=VAR/ vpos=10;
  title2 '(Plot das duas Primeiras CP's)';
run;

O Apêndice 2 lista os resultados da execução dessa segunda 
versão  do  programa  (ACP  dos  dados  anteriormente  apresentados, 
agora aplicada à matriz de correlações). Analisando o efeito das 
variáveis  originais  na  composição  das  CP's  constata-se,  neste 
caso, que:

-as duas primeiras CP's explicam quase 80% da variabili-
dade total (78,16%);

-a primeira CP representa um efeito geral de todas as 
variáveis, embora com certa predominância do efeitos 
das variáveis  produção de grãos e  altura de plantas 
(com  coeficientes  iguais  a  0,5139  e  0,5641, 
respectivamente);

-a segunda CP tem efeito maior da variável  altura de 
inserção da  primeira vagem (com coeficiente igual a 
0,8588);

-a terceira CP tem efeito predominante da variável dias 
para a maturação (com coeficiente igual a 0,7863);

-a variável retenção foliar mostrou ter menor importância 
na diferenciação das variedades, visto estar associada 
principalmente à quarta CP, responsável por explicar 
apenas 3,6% da variância total; e

-por  meio  do  gráfico  das  duas  primeiras  CP's  (PRIN2* 
PRIN1)  pode-se  avaliar  a  similaridade  entre  as 
variedades de soja, em termos das variáveis observadas.



  
Exemplo nº 2:

No  exemplo  considerado  nesta  seção  foram  geradas  três 
variá-veis com distribuição normal, independentemente umas das 
outras, e uma quarta variável que é uma combinação linear das 
três primeiras. Um programa para criação do  dataset e para a 
realização da ACP, pelo SAS/PROC PRINCOMP, é listado a seguir:

data A (drop=X);
  do X=1 to 20;
    VAR1=normal(10)*5;
    VAR2=normal(10)*3;
    VAR3=normal(10)*8;
    VAR4=VAR1+VAR2+2*VAR3;
     output;
  end;
proc print;
proc princomp out=B n=4;
proc print data=B;
  var PRIN1-PRIN4;
run;

Os resultados da execução deste programa estão apresentados 
no Apêndice 3. Pode-se notar que as três primeiras CP's explicam 
a totalidade da variância observada. Ou seja, a quarta CP não 
expli-ca nada da variabilidade dos objetos. Neste caso, somente 
as  duas  primeiras  CP's  conseguem  explicar  84,3%  da  variância 
total, o que justifica o estudo da diferenciação dos objetos no 
plano prin-cipal. 

Analisando, em seguida, os efeitos das variáveis originais 
na composição das CP's constata-se, neste exemplo, que:

-a  primeira  CP  sofre  forte  influência  das  variáveis 
"var3"  e  "var4"  (0,645  e  0,688,  respectivamente)  e 
menores efeitos de "var1" e "var2" (0,288 e 0,165); e

-a  segunda  CP  tem  efeito  predominante  das  variáveis 
"var1" e "var2" (-0,668 e 0,739, respectivamente).

Pode-se  observar  também  que  os  "scores"  da  quarta  CP 
(também  denominados  registros  ou  coordenadas),  para  os  20 
objetos, são nulos, indicando a impossibilidade de se obter uma 
quarta variável sintética com as propriedades de uma componente 
principal.



  
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em síntese, a ACP consiste na transformação de p variáveis 
quantitativas iniciais (critérios de mensuração de um conjunto de 
indivíduos ou objetos), mais ou menos inter-relacionadas, em  p 
novas  variáveis  não  correlacionadas  entre  si,  as  componentes 
principais, entre as quais espera-se encontrar  k<p delas, que 
possam descrever satisfatoriamente a variabilidade total determi-
nada  pelas  primeiras.  Sendo  k≤3 componentes,  além  de  uma 
descrição analítica, pode-se usufruir também de uma conveniente 
represen-tação gráfica dos indivíduos e/ou variáveis.

Vale ressaltar que, apesar do enfoque dado neste texto ter 
se dirigido principalmente para a análise da nuvem de  pontos-
objetos no espaço das variáveis, o mesmo raciocínio pode ser 
estendido  para  a  análise  dos  pontos-variáveis no  espaço  dos 
objetos.  Logicamente,  o  interesse  no  estudo  dos  objetos é 
promover  um  agrupamento  entre  eles  em  função  de  suas 
similaridades  globais  (interpretáveis  mais  precisamente  num 
sistema de eixos ortogonais como o das CP's). No caso do estudo 
de  variáveis busca-se  preponderantemente  o  entendimento  das 
associações entre elas, tendo em vista a possibilidade de seleção 
de variáveis essenciais, eliminação de variáveis redundantes e a 
identificação das chamadas "famílias de variáveis" (fatores).
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APÊNDICE 1
                 ANALISE  DE  COMPONENTES  PRINCIPAIS
                        (Variáveis Originais)
         OBS    VAR    PROD    MATU    ALTVG    ALTPL    RETEN
           1     G     3006     125      26       96      2.5
           2     D     2937     140      18      106      3.5
           3     E     2644     130      18       94      1.5
           4     I     2487     126      16       88      2.3
           5     B     2437     134      20       92      1.0
           6     H     2387     130      17       87      2.0
           7     K     2381     130      28       98      1.5
           8     A     2344     129      20       84      1.0
           9     F     2331     135      21       97      1.3
          10     L     2329     125      16       80      1.5
          11     C     1931     131      19       89      1.0
          12     J     1683     124      16       72      1.0

                 ANALISE  DE  COMPONENTES  PRINCIPAIS
                   (Usando a Matriz de Covariâncias)
                      Principal Component Analysis
      12 Observations
       5 Variables

    Simple Statistics
          PROD       MATU     ALTVG    ALTPL    RETEN
  Mean   2408.083   129.917   19.583   90.250   1.675
  Std     350.097     4.518    3.707    8.652   0.739

     Covariance Matrix
           PROD       MATU       ALTVG        ALTPL        RETEN
 PROD    122567.7    503.924    433.7847    2242.0625    195.2021
 MATU       503.9     20.410      1.1319      28.6875      0.9979
 ALTVG      433.8      1.132     13.7431      16.5208      0.0396
 ALTPL     2242.1     28.688     16.5208      74.8542      3.7063
 RETEN      195.2      0.998      0.0396       3.7063      0.5469



APÊNDICE 1 (cont.)
                 ANALISE  DE  COMPONENTES  PRINCIPAIS
                   (Usando a Matriz de Covariâncias)

 Principal Component Analysis

 Total Variance = 122677.29688

                  Eigenvalues of the Covariance Matrix
            Eigenvalue   Difference   Proportion   Cumulative

PRIN1     122613     122564      0.999473      0.999473
PRIN2         48         34      0.000394      0.999867
PRIN3         14          .      0.000115      0.999982

                              Eigenvectors
                    PRIN1         PRIN2          PRIN3
        PROD       0.999817      -.017961      -.003383
        MATU       0.004114      0.532134      -.515379
        ALTVG      0.003540      0.186623      0.843973
        ALTPL      0.018295      0.825638      0.141434
        RETEN      0.001592      0.001933      -.045599

                 ANALISE  DE  COMPONENTES  PRINCIPAIS
                   (Usando a Matriz de Covariâncias)
 OBS VAR PROD MATU  ALTVG ALTPL  RETEN   PRIN1    PRIN2    PRIN3
  1   G  3006  125   26    96    2.5    597.916   -7.409   6.702
  2   D  2937  140   18   106    3.5    529.147    8.578  -6.178
  3   E  2644  130   18    94    1.5    235.936   -1.393  -1.639
  4   I  2487  126   16    88    2.3     78.833   -6.027  -1.619
  5   B  2437  134   20    92    1.0     28.961    3.175  -1.572
  6   H  2387  130   17    87    2.0    -21.147   -2.742  -2.626
  7   K  2381  130   28    98    1.5    -26.907    8.500   8.256
  8   A  2344  129   20    84    1.0    -64.189   -4.420   0.188
  9   F  2331  135   21    97    1.3    -76.920    9.926  -0.192
 10   L  2329  125   16    80    1.5    -79.290  -10.328  -1.664
 11   C  1931  131   19    89    1.0   -477.017    8.003   0.417
 12   J  1683  124   16    72    1.0   -725.322   -5.863  -0.072



APÊNDICE 1 (cont.)
(Objetos Listados em Ordem, pela Primeira CP)

    VAR     PRIN1      PRIN2     PROD   MATU   ALTVG   ALTPL    RETEN
     J    -725.322    -5.8629    1683    124     16      72      1.0
     C    -477.017     8.0033    1931    131     19      89      1.0
     L     -79.290   -10.3277    2329    125     16      80      1.5
     F     -76.920     9.9263    2331    135     21      97      1.3
     A     -64.189    -4.4205    2344    129     20      84      1.0
     K     -26.907     8.4999    2381    130     28      98      1.5
     H     -21.147    -2.7418    2387    130     17      87      2.0
     B      28.961     3.1748    2437    134     20      92      1.0
     I      78.833    -6.0269    2487    126     16      88      2.3
     E     235.936    -1.3927    2644    130     18      94      1.5
     D     529.147     8.5775    2937    140     18     106      3.5
     G     597.916    -7.4092    3006    125     26      96      2.5

 Plot of PROD*ALTPL.  Symbol is value of VAR.
 PROD
 3000 +                                            G               D
      |
      |                                        E
 2500 +                               I     B
      |                  L     A    H               F K
      |
 2000 +                                C
      |
      |     J
 1500 +
      ---+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--
        70      75      80      85      90      95      100     105     110
                                       ALTPL

 Plot of PRIN2*PRIN1.  Symbol is value of VAR.
PRIN2 |
   10 +                                    F
      |                C                      K                          D
      |
      |                                         B
    0 +
      |                                       H            E
      |    J                                A      I
      |                                                                      G
  -10 +                                    L
      -+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
     -800      -600      -400      -200        0        200       400      600
                                        PRIN1



APÊNDICE 2
                  ANALISE  DE  COMPONENTES  PRINCIPAIS
                    (Usando a Matriz de Correlações)
                      Principal Component Analysis
      12 Observations
       5 Variables

                         Simple Statistics
           PROD      MATU     ALTVG    ALTPL    RETEN
  Mean   2408.083   129.917   19.583   90.250   1.675
  Std     365.664     4.719    3.872    9.037   0.772

                         Correlation Matrix
                PROD      MATU      ALTVG      ALTPL      RETEN
      PROD     1.0000    0.3186     0.3342     0.7402     0.7540
      MATU     0.3186    1.0000     0.0676     0.7339     0.2987
      ALTVG    0.3342    0.0676     1.0000     0.5151     0.0144
      ALTPL    0.7402    0.7339     0.5151     1.0000     0.5793
      RETEN    0.7540    0.2987     0.0144     0.5793     1.0000

                  Eigenvalues of the Correlation Matrix
           Eigenvalue      Difference      Proportion      Cumulative
PRIN1         2.87659         1.84503        0.575318         0.57532
PRIN2         1.03156         0.16381        0.206311         0.78163
PRIN3         0.86775         0.68744        0.173550         0.95518
PRIN4         0.18031         0.13651        0.036061         0.99124
PRIN5         0.04380          .             0.008760         1.00000

                              Eigenvectors
            PRIN1        PRIN2        PRIN3        PRIN4        PRIN5
   PROD    0.513921     -.087962     -.397664     -.716512     0.237956
   MATU    0.388108     -.142567     0.786289     0.011909     0.458971
   ALTVG   0.263760     0.858850     -.157281     0.272699     0.306113
   ALTPL   0.564083     0.141376     0.206327     0.011410     -.786843
   RETEN   0.444409     -.462955     -.395354     0.641852     0.141050



APÊNDICE 2 (cont.)
(Objetos Listados em Ordem pela Primeira CP)

    VAR      PRIN1       PRIN2     PROD    MATU  ALTVG  ALTPL    RETEN
     J     -3.27739    -0.32257    1683     124    16     72      1.0
     L     -1.50016    -0.68271    2329     125    16     80      1.5
     C     -1.08755     0.33767    1931     131    19     89      1.0
     A     -0.91559     0.44233    2344     129    20     84      1.0
     I     -0.23618    -1.10528    2487     126    16     88      2.3
     H     -0.21463    -0.81610    2387     130    17     87      2.0
     B      0.12575     0.39405    2437     134    20     92      1.0
     E      0.36396    -0.24691    2644     130    18     94      1.5
     F      0.61186     0.50956    2331     135    21     97      1.3
     K      0.92522     2.09704    2381     130    28     98      1.5
     G      1.70665     1.02347    3006     125    26     96      2.5
     D      3.49806    -1.63054    2937     140    18    106      3.5

 PROD        Plot of PROD*ALTPL.  Symbol is value of VAR.
 3000 +                                            G               D
      |
      |                                        E
 2500 +                               I     B
      |                  L     A    H               F K
      |
 2000 +                                C
      |
      |     J
 1500 +
      ---+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--
        70      75      80      85      90      95      100     105     110
                                       ALTPL

  Plot of PRIN2*PRIN1.  Symbol is value of VAR.
        (NOTE: 1 obs hidden.)
 PRIN2 |
     2 +                                         K
       |
       |                                                G
       |                         C A       B   F
     0 +                                     E
       |        J             L
       |                                I
       |                                                              D
    -2 +
       ---+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--
         -4      -3      -2      -1       0       1       2       3       4
                                        PRIN1



APÊNDICE 3  
(Resultados da ACP aplicada ao Exemplo nº 2)

              OBS      VAR1        VAR2        VAR3       VAR4
               1    -0.86693    -0.14778     -4.9279    -10.8705
               2    -2.65228    -1.79063      1.0286     -2.3856
               3    -2.64129     3.13043      5.1614     10.8119
               4    -0.34390     1.04355      5.7509     12.2015
               5    -3.53983     3.59768      0.6245      1.3068
               6     7.26418    -1.17191      3.6809     13.4541
               7    -0.34838    -0.85440     -1.7501     -4.7030
               8    -0.44435    -3.73924     -5.8525    -15.8886
               9    -5.14540    -1.29903      0.5585     -5.3274
              10     5.59126    -1.71090    -10.8490    -17.8177
              11    -7.91043     3.56236    -10.9159    -26.1799
              12     4.23816     0.08481      4.1085     12.5400
              13    -1.80639     2.33886     -3.6711     -6.8098
              14    -1.48308    -1.78162     -8.1407    -19.5462
              15    -0.49409     4.29788      4.3056     12.4149
              16     7.59908     1.83149     -6.5348     -3.6389
              17    -6.39460    -0.42610    -13.1346    -33.0900
              18    -1.70138     6.98915    -5.14931     -5.0109
              19     4.54691    -2.14253    -6.26218    -10.1200
              20     0.01420    -2.25047    -0.26448     -2.7652

                         Principal Component Analysis
      20 Observations

       4 Variables

                             Simple Statistics
              VAR1             VAR2             VAR3              VAR4
 Mean      -0.3259256       0.4780799      -2.6116901       -5.071226
 Std        4.2584954       2.7629294       5.7731209       13.272401

                              Correlation Matrix
                         VAR1        VAR2        VAR3        VAR4
             VAR1      1.0000      -.2655      0.1457      0.3924
             VAR2      -.2655      1.0000      0.1409      0.2456
             VAR3      0.1457      0.1409      1.0000      0.9460
             VAR4      0.3924      0.2456      0.9460      1.0000



APÊNDICE 3 (cont.)
                   Eigenvalues of the Correlation Matrix
               Eigenvalue      Difference      Proportion    Cumulative
    PRIN1    2.11027        0.846957        0.527567         0.52757
    PRIN2    1.26331        0.636890        0.315828         0.84339
    PRIN3    0.62642        0.626421        0.156605         1.00000
    PRIN4    0.00000         .              0.000000         1.00000

                                Eigenvectors
                      PRIN1         PRIN2         PRIN3         PRIN4
         VAR1      0.288352      -.667874      0.645526      0.232583
         VAR2      0.165091      0.738556      0.636010      0.150901
         VAR3      0.645093      0.090306      -.421935      0.630612
         VAR4      0.688080      0.018018      -.027541      -.724888

(Escores dos Objetos para as CP’s)
               OBS      PRIN1       PRIN2       PRIN3     PRIN4
                 1    -0.63350    -0.12656    -0.04476      0
                 2     0.25292    -0.18101    -1.14652      0
                 3     1.69370     1.21527    -0.34148      0
                 4     1.86248     0.30824    -0.51959      0
                 5     0.66105     1.39722    -0.01882      0
                 6     2.07890    -1.50786     0.27239      0
                 7     0.03422    -0.33869    -0.37387      0
                 8    -1.18294    -1.17413    -0.72945      0
                 9    -0.09156     0.33006    -1.37081      0
                10    -1.31139    -1.65930     1.02155      0
                11    -2.35153     1.85540     0.21101      0
                12     1.94948    -0.69190     0.07362      0
                13    -0.19758     0.71066     0.28496      0
                14    -1.58162    -0.52870    -0.26144      0
                15     1.89633     1.17938     0.31196      0
                16     0.25337    -0.94055     1.79661      0
                17    -3.09336     0.50743    -0.30084      0
                18     0.01549     1.91657     1.47565      0
                19    -0.49629    -1.52869     0.41268      0
                20     0.24182    -0.74286    -0.75287      0




