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b Departamento de Matemática, UFJF e-mail: dgutip@icmc.usp.br
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Resumo

As técnicas de redução dimensional são muito importantes no procedimento de reco-
nhecer padrões em banco de dados de alta dimensão. Neste trabalho, apresentamos
técnicas derivadas da álgebra linear, como a descomposição em valores singulares
(SVD), e a Análise de Componentes Principais (PCA). Com base em [1], a técnica
SVD consiste em fatorar uma matriz quadrada A, da forma:

A = UΣV T ,

sendo U e V matrizes ortogonais, e Σ uma matriz diagonal. Esta fatoração per-
mite extrair diversas propriedades, como o posto, a base do espaço imagem e
do espaço nulo, normas de matrizes induzidas pela norma vetorial; método dos
mı́nimos quadrados; aproximação de uma matriz por matrizes de posto baixo; e
processamento de sinais e imagens, tais como compressão de imagens, eliminação
de rúıdos e recuperação de informações. Por outro lado, a técnica PCA, veja [2]
pode ser entendida como um procedimento que usa uma transformação linear orto-
gonal, afim de explicar a correlação estat́ıstica de um conjunto de dados obtidos por
observação/medição, à partir de um conjunto dimensionalmente menor, no qual é
posśıvel visualizar, através dos componentes principais, quais destes dados resumem
melhor um fenômeno/experimento. Com base em dados na falha de plantio de cana
de açúcar, esta falha é o intervalo de área maior que 30 cm em que há ausência
da planta. Dentre os motivos de falhas estão: aumento da mecanização, clima e
combinação de fatores como tipo de solo, época do plantio e tipo da cana. Usamos
estes dados para identificar e visualizar as variáveis que tem maior incidência.
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