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ANÁLISE DE CORRELAÇÕES 
CANÔNICAS 
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Existem situações em que conjuntos de 
dados multivariados são divididos 
naturalmente em dois grupos.  

 

Para o estudo dessas relações entre duas 
tabelas de dados são calculadas 

combinações lineares das variáveis, obtidas 
nos mesmos indivíduos, em cada um dos 
dois grupos e procura-se pela melhor 
correlação entre esses grupos. 
 

2 

 Tais correlações são denominadas correlações  
 canônicas e as combinações lineares, variáveis canônicas   
 Como todas as variáveis são medidas nos mesmos 

objetos a matriz de dados tem dimensões n(p+q), onde 
p representa o número de variáveis em Y e q o numero 
de variáveis em X.  

 A matriz de variâncias e covariâncias S é (p+q)x(p+q) e 
pode ser entendida como composta em quatro partes: 
uma matriz  Syy, de dimensões pxp, contendo as 
variâncias e covariâncias de Y; uma matriz Sxx, de 
dimensões qxq, que contem as variâncias e covariâncias 
de X; uma matriz Sxy (e o seu  transposto S’xy), de 
dimensões pxq, que contem as covariâncias entre X’s e 
Y’s: 
 

 
 

 

 

𝑺 =  
𝑆𝑦𝑦 𝑆𝑥𝑦

𝑆′𝑥𝑦 𝑆𝑥𝑥
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As matrizes Y e X podem ser transformadas pela 
multiplicação de vetores arbitrários, que 
resultará em novas variáveis que serão 
combinações lineares das originais: YA e XB, 
onde A é um vetor px1 e B é um vetor qx1.  

 
As variâncias das duas variáveis transformadas 
passam a ser A’SyyA e B’SxxB; e a covariância 
entre as variáveis X e Y transformadas: A’SxyB. 
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•O objetivo da correlação canônica é selecionar 
elementos dos dois vetores  A e B de modo que a 
covariância seja maximizada, mantendo a restrição 
que as variâncias sejam iguais a 1.  
•Se as variâncias forem preliminarmente 
padronizadas para o valor 1, as covariâncias são 
simultaneamente padronizadas e tornam-se 
correlações entre as variáveis.  
•Calculando autovalores, vetores de A e de B 
podem ser encontrados que apresentem as 
desejadas propriedades, ou seja, que a correlação 
canônica seja maior que a mais alta correlação 
entre qualquer variável original X e qualquer 
variável original Y. 
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Exemplo: Variáveis solo e vegetação em Belize/Honduras 
Britânicas (152 quadrados de 2,5x2,5 km) 
 

X1: % solo com enriquecimento constante de calcário 
X2: % solo de pradaria com cálcio na água subterrânea 
X3: % solo com matriz de coral com enriquecimento     
 constante de calcário 
X4: % solos aluvial e orgânico adjacentes a rios e solo 
 orgânico salino na costa 
 
Y1: % floresta decídua estacional com ervas de folhas largas 
Y2: % floresta de locais cobertos por água; plantas herbáceas 
 em pântanos 
Y3: % floresta de palma de “cohune” 
Y4: floresta mista 
 
Green, R. (1973) – Location analysis of prehistoric Maya sites 
in British Honduras: Am.Antiquity, 38:279-293 
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1. Vegetação Y1 associada à Solos X1 e X3  
2. Vegetação Y2 associada à Solos X2 e X4  9 

  

Exercício 04: Análise de correspondências 
  

Um levantamento pedológico efetuado na Bacia 

hidrográfica do Araquá, localizada na região centro-oeste 

do estado de São Paulo,  distribuída entre os municípios 

de São Manuel e Botucatu, apresentou o seguinte 

resultado:   
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De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária/Embrapa (2013), os seguintes níveis de 

corte para cada variável são indicados para que o solo 

apresente uma melhor rentabilidade para o plantio de 

cana de açúcar.   
 

11 12 

Tendo em vista esses valores de corte, preliminarmente, efetuar uma 

transformação para as variáveis da seguinte maneira: 

Areia: se <=700, valor 0; se >700, valor 1 (solo arenoso), 

Argila: se <=350, valor 0; se >350, valor 1 (solo argiloso), 

Fósforo: se <=16, valor 0 (adubação); se >16, valor 1, 

Potássio: se <=3,1, valor 0 (adubação); se >3,1, valor 1, 

Saturação por Bases: se <=60, valor 0 (calagem); se >60, valor 1. 

 

Para a transformação binária usar o aplicativo Excel®|função 

(fx)|Lógica|SE:  

Para areia: =SE(x,y<=700;0;1) 

Para argila:  =SE(x,y<=350;0;1) 

Para P:=SE(x,y<=16;0;1) 

Para K:=SE(x,y<=3.1;0;1) 

Para V:=SE(x,y<=60;0;1) 

  

 De posse dessa nova tabela, com valores binários, efetuar 

análise de correspondências múltiplas para confrontar os resultados 

das 3 variáveis, P, K e V, com relação à solos arenosos e argilosos. 
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