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A Vińıcius, Danielle e Sheila, que auxiliaram no entendimento de diversos aspectos
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Resumo

GERTRUDES, Jadson Castro. Emprego de técnicas de análise exploratória
de dados utilizados em Qúımica Medicinal. 2013. 97 f. Dissertação (Mestrado em
Sistemas de Informação) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2013.

Pesquisas na área de Qúımica Medicinal têm direcionado esforços na busca por métodos
que acelerem o processo de descoberta de novos medicamentos. Dentre as diversas etapas
relacionadas ao longo do processo de descoberta de substâncias bioativas está a análise
das relações entre a estrutura qúımica e a atividade biológica de compostos. Neste pro-
cesso, os pesquisadores da área de Qúımica Medicinal analisam conjuntos de dados que
são caracterizados pela alta dimensionalidade e baixo número de observações. Dentro
desse contexto, o presente trabalho apresenta uma abordagem computacional que visa
contribuir para a análise de dados qúımicos e, consequentemente, a descoberta de no-
vos medicamentos para o tratamento de doenças crônicas. As abordagens de análise
exploratória de dados, utilizadas neste trabalho, combinam técnicas de redução de di-
mensionalidade e de agrupamento para detecção de estruturas naturais que reflitam a
atividade biológica dos compostos analisados. Dentre as diversas técnicas existentes para
a redução de dimensionalidade, são discutidas o escore de Fisher, a análise de componen-
tes principais e a análise de componentes principais esparsas. Quanto aos algoritmos de
aprendizado, são avaliados o k-médias, fuzzy c-médias e modelo de misturas ICA aper-
feiçoado. No desenvolvimento deste trabalho foram utilizados quatro conjuntos de dados,
contendo informações de substâncias bioativas, sendo que dois conjuntos foram relacio-
nados ao tratamento da diabetes mellitus e da śındrome metabólica, o terceiro conjunto
relacionado a doenças cardiovasculares e o último conjunto apresenta substâncias que po-
dem ser utilizadas no tratamento do câncer. Nos experimentos realizados, os resultados
alcançados sugerem a utilização das técnicas de redução de dimensionalidade juntamente
com os algoritmos não supervisionados para a tarefa de agrupamento dos dados qúımicos,
uma vez que nesses experimentos foi posśıvel descrever ńıveis de atividade biológica dos
compostos estudados. Portanto, é posśıvel concluir que as técnicas de redução de dimen-
sionalidade e de agrupamento podem possivelmente ser utilizadas como guias no processo
de descoberta e desenvolvimento de novos compostos na área de Qúımica Medicinal.

Palavras-chave: Redução de dimensionalidade, seleção de variáveis, análise de com-
ponentes principais, análise de componentes principais esparsas, agrupamento de dados,
análise entre estrutura qúımica e atividade biológica.
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Abstract

GERTRUDES, Jadson Castro. Use of different techniques for exploratory data
analysis in Medicinal Chemistry. 2013. 97 p. Dissertation (Master in Information
Systems) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo,
2013.

Researches in Medicinal Chemistry’s area have focused on the search of methods that
accelerate the process of drug discovery. Among several steps related to the process of dis-
covery of bioactive substances there is the analysis of the relationships between chemical
structure and biological activity of compounds. In this process, researchers of medicinal
chemistry analyze data sets that are characterized by high dimensionality and small num-
ber of observations. Within this context, this work presents a computational approach
that aims to contribute to the analysis of chemical data and, consequently, the discovery
of new drugs for the treatment of chronic diseases. Approaches used in exploratory data
analysis, employed in this work, combine techniques of dimensionality reduction and clus-
tering for detecting natural structures that reflect the biological activity of the analyzed
compounds. Among several existing techniques for dimensionality reduction, we have
focused the Fisher’s score, principal component analysis and sparse principal component
analysis. For the clustering procedure, this study evaluated k-means, fuzzy c-means and
enhanced ICA mixture model. In order to perform experiments, we used four data sets,
containing information of bioactive substances. Two sets are related to the treatment
of diabetes mellitus and metabolic syndrome, the third set is related to cardiovascular
disease and the latter set has substances that can be used in cancer treatment. In the
experiments, the obtained results suggest the use of dimensionality reduction techniques
along with clustering algorithms for the task of clustering chemical data, since from these
experiments, it was possible to describe different levels of biological activity of the stu-
died compounds. Therefore, we conclude that the techniques of dimensionality reduction
and clustering can be used as guides in the process of discovery and development of new
compounds in the field of Medicinal Chemistry.

Keywords: Dimensionality reduction, variable selection, principal component analy-
sis, sparse principal component analysis, clustering, structure activity relationship.
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com as técnicas escore de Fisher e GP, escore de Fisher e IPM e escore

de Fisher e SPCA-ZOU: (a) Visualização dos resultados de agrupamento
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1 Introdução

1.1 Contextualização e motivação

As pesquisas realizadas na área de Qúımica Medicinal (QM) têm por objetivo compre-

ender os principais mecanismos relacionados com o desenvolvimento de uma doença, de

forma a propor novas substâncias qúımicas candidatas a medicamentos (YOUNG, 2009).

Para isso, os pesquisadores são responsáveis por validar os alvos biológicos, descobrir e

desenvolver um candidato a fármaco com melhor atividade biológica, assim como realizar

testes biológicos em laboratório, entre outras tarefas.

Dentre as diversas atividades existentes no processo de descoberta de novos medica-

mentos, há uma estratégia de análise de dados que realiza o estabelecimento das relações

entre a estrutura qúımica e a atividade biológica (SAR)1 de uma série de moléculas,

método fundamental para determinar grupos de substâncias qúımicas com diferenci-

ado ńıvel de atividade biológica, responsáveis por uma determinada ação no organismo

(SILVA et al., 2008). Nessa etapa, são avaliados conjuntos de dados com observações

(moléculas) e atributos (descritores qúımicos) contendo informações sobre as propriedades

das substâncias bioativas, as quais são analisadas com o aux́ılio de métodos computacio-

nais.

Uma das principais caracteŕısticas encontradas na maioria dos dados analisados pelos

pesquisadores de QM é a sua alta dimensionalidade, o que torna complexa a modela-

gem de fenômenos moleculares que constituem os processos bioqúımicos (ANDONIE, 2010;

NING; KARYPIS, 2011). A necessidade de análise de bases de dados com essa caracteŕıstica

é uma das motivações para o desenvolvimento de pesquisas em Sistemas de Informação,

visto que é fundamental combinar a memória do computador e a eficiência computacional

para o reconhecimento de padrões.

Técnicas de redução de dimensionalidade são fundamentais na análise de dados em

QM, pois determinam um conjunto de dados com dimensão reduzida que descreve com

1Do original, em inglês, Structure-Activity Relationships
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maior fidelidade o conjunto de dados original, além de possibilitar melhorar o desempe-

nho dos algoritmos de aprendizado em geral (GOODARZI; FREITAS; JENSEN, 2009; BISHOP,

2005). Tais métodos de redução realizam tarefas como: (i) extração de caracteŕısticas,

em que o espaço do conjunto de dados original é transformado em um espaço de me-

nor dimensão; (ii) seleção de variáveis, etapa na qual são selecionados descritores que

representem com maior fidelidade o conjunto original. No presente trabalho foram aplica-

das algumas dessas técnicas, como o escore de Fisher, análise de componentes principais

(PCA)2 e variações da técnica de análise de componentes principais esparsas (SPCA)3

(JOLLIFFE, 2002; JOURNEE et al., 2010; ZOU; HASTIE; TIBSHIRANI, 2006; HEIN; BUHLER,

2010).

Além dos métodos de redução de dimensionalidade, técnicas de aprendizado de máqui-

na são fundamentais na análise dos dados qúımicos pois, a partir desses métodos, é posśıvel

descobrir padrões dentro de um conjunto de dados. Em geral, as análises são realizadas

por meio de técnicas supervisionadas, em que cada observação do conjunto é associada

previamente a um determinado rótulo. Alguns exemplos de técnicas supervisionadas são

as redes neurais perceptron multicamadas (MLP)4 e as máquinas de vetores de suporte

(SVM)5 (GERTRUDES et al., 2012).

No presente trabalho, os conjuntos de dados qúımicos foram analisados por meio de

técnicas não supervisionadas, onde não há uma associação prévia de uma observação

qúımica a um determinado rótulo. Muitos pesquisadores em QM baseiam-se numa asser-

tiva de que moléculas similares tendem a exibir propriedades qúımicas similares (BROWN,

2009). Desta forma, neste trabalho foram comparados três métodos de agrupamento de

dados: os algoritmos k-médias, fuzzy c-médias (FCM)6 e o modelo de mistura ICA aper-

feiçoado (EICAMM)7 (XU; WUNSCH-II, 2009; OLIVEIRA; ROMERO, 2008).

Os métodos de redução de dimensionalidade e de agrupamento de dados citados an-

teriormente serão descritos e discutidos ao longo deste trabalho, uma vez que os mesmos

foram investigados e utilizados no processo de análise de dados qúımicos.

2Do original, em inglês, Principal Component Analysis
3Do original, em inglês, Sparse Principal Component Analysis
4Do original, em inglês, Multilayer Perceptron
5Do original, em inglês, Support Vector Machines
6Do original, em inglês, Fuzzy c-means
7Do original, em inglês, Enhanced ICA Mixture Model.
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1.2 Definição do problema

A alta dimensionalidade dos conjuntos de dados é um dos problemas encontrados por

pesquisadores em QM nas análises SAR. Por conta disso, diversas técnicas de redução da

dimensionalidade são aplicadas no processo de análise de dados em QM. Neste trabalho,

são consideradas as seguintes técnicas de redução de dimensionalidade: escore de Fisher,

PCA e variações da técnica SPCA. A técnica escore de Fisher realiza a seleção de variáveis

por meio da definição prévia de classes (grupos de compostos com diferentes ńıveis de ati-

vidade biológica) do conjunto de dados em estudo (DUDA; HART; STORK, 2001). É um

método simples de implementação e tem sido utilizado com sucesso na análise de dados

qúımicos (MALTAROLLO; MELLO; HONORIO, 2011; WEBER; SILVA, 2008).

A PCA é uma das técnicas de extração de caracteŕısticas mais utilizadas na análise

de dados devido a sua fácil implementação, além de manter o máximo de informação do

conjunto de dados original. A técnica PCA realiza a extração de caracteŕısticas por meio

da transformação do espaço de dados original para um espaço ortogonal com variáveis não

correlacionadas, denominadas componentes principais, e que podem ter dimensão menor

do que o conjunto original (JOLLIFFE, 2002; ABDI; WILLIAMS, 2010; DUDA; HART; STORK,

2001). Nessa técnica, cada componente principal é resultado de uma multiplicação entre

a matriz do conjunto de dados e uma matriz de autovetores ortogonais, com coeficientes

diferentes de zero.

Durante o processo de transformação da técnica PCA, as componentes principais

terão contribuições de todas as variáveis do conjunto de dados original. Um problema ao

realizar tal transformação é que variáveis com informações não relevantes (variáveis com

rúıdo) ainda serão computadas, podendo acarretar em um desempenho ruim no processo

de classificação de dados. Outro problema é que na análise de dados em QM, o valor de

cada coeficiente da matriz de autovetores auxilia na descoberta de variáveis realmente im-

portantes na descrição f́ısico-qúımica dos compostos e, uma vez que todos os coeficientes

da matriz de autovetores da técnica PCA possuem valores não nulos, a identificação de

variáveis relevantes se torna custosa.

Considerando as limitações citadas anteriormente em relação a técnica PCA, diver-

sos autores propuseram outra metodologia para extração de caracteŕısticas: a SPCA.

Essa técnica realiza a transformação do conjunto de dados a partir de autovetores espar-

sos, projetando-os em um novo espaço de menor dimensão e com um número menor de

variáveis na composição de cada componente principal (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN,

2009). Nos últimos anos, diversos modelos matemáticos foram propostos para a técnica

SPCA, entre eles estão o método de regressão por otimização, método da potência e
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método da potência inversa (ZOU; HASTIE; TIBSHIRANI, 2006; HEIN; BUHLER, 2010; JOUR-

NEE et al., 2010).

Outro problema na análise de dados em QM é encontrar grupos relevantes que permi-

tam identificar novas moléculas candidatas a medicamentos. Essa tarefa pode ser realizada

com a aplicação de algoritmos de agrupamento. No presente trabalho, foram utilizadas

as técnicas k-médias, FCM e EICAMM. O objetivo dessas técnicas é descobrir, sem o co-

nhecimento prévio sobre classes, grupos naturais dentro de um conjunto de dados (JAIN,

2010). De uma forma funcional, esses algoritmos devem encontrar dentro de um conjunto

de dados k grupos com base em comparações quantitativas de forma que as semelhanças

entre as observações no mesmo grupo sejam as maiores posśıveis, enquanto as semelhanças

entre observações em diferentes grupos sejam as menores posśıveis. Normalmente, para

definição de uma partição que seja significativa para o especialista de domı́nio, os algorit-

mos de agrupamento são executados de forma independente para diferentes números de

grupos.

1.3 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver esquemas de análise de dados

que tratem o problema da alta dimensionalidade dos dados e que possuam a capacidade

de detectar agrupamentos relevantes em conjuntos de dados que são objetos de estudos

por pesquisadores da área de Qúımica Medicinal. Considerando os problemas descritos

anteriormente, os seguintes objetivos espećıficos também foram alcançados:

• Análise do desempenho dos algoritmos de agrupamento de dados após uso das

técnicas de redução de dimensionalidade, as quais foram aplicadas de formas isolada

e combinada aos conjuntos de dados em estudo;

• Análise do desempenho dos algoritmos de agrupamento de acordo com o número de

grupos definidos pelo especialista do domı́nio.

1.4 Estrutura da dissertação

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: o Caṕıtulo 2 apresenta uma

breve descrição das etapas envolvidas durante o processo de descoberta de novos medi-

camentos, assim como a caracterização dos conjuntos de dados utilizados no processo de
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análise dos resultados. No Caṕıtulo 3 são descritos os métodos de redução de dimensio-

nalidade utilizados neste trabalho. O Caṕıtulo 4 apresenta os métodos de agrupamento

de dados e suas aplicações na área de QM. Os experimentos realizados, os resultados ob-

tidos e a discussão dos mesmos são descritos no Caṕıtulo 5. Por fim, no Caṕıtulo 6 serão

apresentadas as considerações finais, as limitações e os trabalhos futuros relacionados aos

principais tópicos apresentados nessa dissertação.
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2 Qúımica Medicinal:
Planejamento de Substâncias
Bioativas

A descoberta de novos medicamentos utilizados para atender as necessidades de saúde

pública é um dos desafios mais importantes da humanidade; além disso, é um processo

demorado e dispendioso (YOUNG, 2009). Nos últimos anos, diversas tecnologias foram

disponibilizadas para pesquisas em QM, permitindo que os pesquisadores conseguissem

sintetizar e testar regularmente milhares, se não centenas de milhares, de novas moléculas

para diversas aplicações (BROWN, 2009; YOUNG, 2009).

A área de QM engloba o planejamento racional de novas substâncias bioativas, en-

volvendo diversas etapas, tais como (i) descrição das moléculas, desde sua constituição

atômica até suas caracteŕısticas estruturais essenciais para interagir com um determinado

alvo biológico; (ii) modificação molecular de compostos; (iii) entendimento (em ńıvel mo-

lecular) de processos qúımicos, além do isolamento de prinćıpios ativos naturais; (iv)

elucidação da estrutura qúımica ou sua identificação; (v) validação dos modelos SAR por

meio de técnicas matemáticas ou estat́ısticas, o que permite a proposição de novos com-

postos (SILVA, 2013).

Nesse caṕıtulo, serão apresentadas algumas caracteŕısticas de alvos biológicos, um

conceito muito utilizado em QM, assim como os processos empregados no descobrimento

ou desenvolvimento de novos candidatos a fármacos. Por fim, serão apresentados quatro

conjuntos de compostos que foram utilizados nos experimentos conduzidos no presente

trabalho.
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2.1 Alvo biológico

Um alvo biológico pode ser uma protéına, receptor ou enzima que ao interagir com

um determinado composto modifica o metabolismo do indiv́ıduo, atenuando desordens

no organismo (YOUNG, 2009; MALTAROLLO, 2009). No processo de desenvolvimento de

novos fármacos, é necessário entender detalhadamente as interações entre a substância e o

alvo biológico relacionado com doenças espećıficas, de forma que o est́ımulo seja realizado

da forma mais eficiente posśıvel (MALTAROLLO, 2009).

A maioria dos fármacos existentes possui um efeito biológico dependente de uma

interação espećıfica entre uma molécula (fármaco) e um alvo biológico (protéına ou re-

ceptor). Esta interação pode ser descrita pelo modelo chave-fechadura (FISCHER, 1894),

como apresentado na Figura 1, em que são representadas as posśıveis interações entre

uma molécula e um alvo biológico.

Figura 1 – Posśıveis interações entre uma substância bioativa e o seu alvo biológico
(VERLI; BARREIRO, 2005).

A primeira parte da Figura 1 apresenta a interação entre um agonista natural (“chave”)

e o alvo biológico (“fechadura”), realizando de forma eficiente as interações e desencade-

ando a resposta biológica. Na segunda parte da Figura 1, há interação entre um agonista

modificado e o alvo biológico produzindo a resposta biológica, porém com uma eficiência

menor que o agonista natural. Por fim, é apresentada uma molécula que durante o processo

de interação produz efeito inverso do agonista natural, bloqueando a resposta biológica.

Essa molécula é definida como antagonista do alvo biológico (VERLI; BARREIRO, 2005).

Durante o processo de busca por novos medicamentos, os pesquisadores da área de QM

analisam se um determinado alvo biológico necessita ter sua resposta biológica ativada ou
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bloqueada. Essa decisão é tomada depois de um estudo detalhado sobre o alvo biológico

e sua atuação no organismo. Para quantificar o ńıvel de interação entre uma molécula

e o seu alvo biológico, os pesquisadores em QM utilizam ı́ndices de atividade biológica,

dentre eles podem ser citados valores de EC50 (concentração do composto que ativa em

50% o alvo biológico) e IC50 (concentração da substância que inibe 50% da atividade

biológica). Esses ı́ndices, em geral, são convertidos para sua forma logaŕıtmica (pEC50

e pIC50) e quanto maior o seu valor na base logaŕıtmica, melhor a resposta biológica de

uma molécula.

2.2 Processo de descoberta de medicamentos

Na área de QM, o processo de descoberta ou desenvolvimento de novos medicamentos

geralmente segue um conjunto de etapas comuns. De acordo com a Figura 2, inicialmente

é realizada a identificação da doença. Após a identificação da doença, são realizados

estudos para identificação de um alvo biológico. A seguir, os pesquisadores identificam

moléculas que apresentam afinidade pelo alvo biológico em estudo. Após a identificação

das moléculas candidatas a novos fármacos, é realizado um processo de otimização dessas

moléculas e são iniciados os testes em animais (testes pré-cĺınicos). Por fim, as moléculas

com resultados promissores nos testes com animais são submetidas a testes em humanos,

sendo que as substâncias com melhores resultados nos testes em humanos poderão ser

utilizadas como novos medicamentos (YOUNG, 2009).

Figura 2 – Processo de descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos (Imagem
adaptada de: http://www.noesisinformatics.com).

No processo de identificação de novas moléculas candidatas a fármacos (etapa 3, Fi-

gura 2), os métodos computacionais podem ser considerados como ferramentas funda-

mentais. Nesse caso, são realizadas análises sobre as relações entre a estrutura qúımica
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das moléculas e seu potencial de interação com o alvo biológico, as quais são definidas

como análises SAR (YOUNG, 2009). O processo de análise SAR pode ser dividido em duas

etapas: modelagem molecular e quimiometria. De acordo com a Figura 3, na primeira

etapa são selecionadas moléculas com atividade biológica conhecida por meio de consul-

tas a trabalhos na literatura ou por buscas em banco de dados (por exemplo, base de

dados ZINC1). Após essa escolha, são realizadas transformações dessas moléculas em um

conjunto de dados com observações e atributos, os quais irão representar propriedades

eletrônicas, estereoqúımicas, constitucionais e topológicas de cada molécula. Algumas

ferramentas que realizam o cálculo desses atributos incluem os pacotes computacionais

GAUSSIAN, SPARTAN e DRAGON .

Figura 3 – Etapas envolvidas nas análises SAR (SCIOR et al., 2009).

Com a definição da matriz de observações e atributos, análises multivariadas (também

conhecidas como análises quimiométricas) são realizadas e envolvem as seguintes etapas:

seleção dos melhores descritores qúımicos por meio de técnicas de redução de dimensionali-

dade, verificação de moléculas fora do padrão do conjunto de dados (detecção de outliers),

análise das relações entre as moléculas selecionadas e a atividade biológica de cada, além

da etapa de validação dos modelos obtidos. Por fim, procede-se com a interpretação

dos dados para a compreensão dos posśıveis mecanismos de ação/interação molécula-alvo

1Base de dados dispońıvel em http://zinc.docking.org
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biológico, e proposição de alterações na estrutura das moléculas para obtenção de novos

compostos com atividade biológica otimizada e com menores efeitos colaterais.

Vale destacar que recentemente, houve um significativo crescimento no número de

métodos computacionais robustos utilizados nas análises de dados em QM, tais como

redes neurais artificiais e SVM (GERTRUDES et al., 2012). Para que outros métodos com-

putacionais possam ser utilizados na análise de dados na área de QM, na próxima seção

serão apresentados alguns conjuntos de dados utilizados durante a realização deste traba-

lho.

2.3 Conjuntos de dados estudados

No desenvolvimento do presente trabalho, foram estudados diversos conjuntos de

substâncias bioativas com o objetivo de entender as relações SAR. O primeiro e o segundo

conjuntos de dados foram objetos de estudo dos autores Maltarollo e Honório (2012) e

Maltarollo, Silva e Honório (2012), utilizados para a geração de modelos estat́ısticos capa-

zes de descrever moléculas candidatas a fármacos para o tratamento da diabetes mellitus

(DM) e śındrome metabólica (SM). A escolha desses conjuntos de dados se deve ao fato

do aumento expressivo no número de casos dessas doenças. Uma estimativa indica que,

no Brasil, a população portadora da DM em 1995 era de 4,9 milhões de indiv́ıduos e a

projeção para 2025 é de 11,6 milhões de pessoas (KING; AUBERT; HERMAN, 1998).

A DM é uma doença caracterizada como o distúrbio crônico do metabolismo de car-

boidratos, liṕıdios e protéınas. Outra caracteŕıstica desta enfermidade é a utilização

inadequada de glicose pelo organismo, ocasionando a hiperglicemia (quantidade elevada

de glicose no sangue). Esta doença pode ser classificada em três principais variantes:

tipo 1 (atinge, em sua maioria, crianças e jovens), tipo 2 (adultos) e diabetes gestacional

(MALTAROLLO, 2009). As complicações mais frequentes ligadas ao DM ocorrem devido às

alterações vasculares, por exemplo, indiv́ıduos portadores de DM tipo 2 apresentam risco

de doença cardiovascular duas a quatro vezes maior do que indiv́ıduos não diabéticos.

A SM é um transtorno do metabolismo e está relacionada a um conjunto de fato-

res de riscos cardiovasculares e obesidade. Estão ligadas a este distúrbio caracteŕısticas

como resistência à insulina (o que também causa a hiperglicemia), alto ı́ndice de ácidos

graxos livres, hipertensão arterial e outros distúrbios cardiovasculares. Por possúırem

caracteŕısticas semelhantes, a DM e a SM possuem o mesmo alvo biológico, o receptor
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PPAR2, responsável pelo controle dos ńıveis de glicose e liṕıdeos (MALTAROLLO, 2009).

A Tabela 1 apresenta o conjunto de dados contendo 70 compostos, denominado como

conjunto PPARδ-1, com informações sobre a estrutura qúımica geral, o número do com-

posto e valor de atividade biológica (pEC50).

Tabela 1 – Conjunto de dados PPARδ-1. Compostos relacionados com o tratamento da
DM e SM. Estrutura geral e valor de atividade biológica (pEC50).

Molécula Estrutura Geral pEC50

1 7,36

2 8,05

3 8,38

4 7,89

5 8,17

6 8,18

7 8,14

8 7,37

9 7,25

10 7,17

11 6,93

12 8,34

13 8,62

14 8,80

15 7,60

16 8,72

17 8,12

18 8,57

19 7,85

20 7,96

21 5,65

22 8,47

23 8,23

24 8,42

25 8,82

26 8,64

27 7,37

28 7,96

29 8,25

30 8,66

31 9,02

continua

2Do original, em inglês, Peroxisome Proliferator-Activated Receptor
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Tabela 1 – continuação

Molécula Estrutura Geral pEC50

32 8,80

33 7,34

34 7,55

35 7,92

36 8,34

37 8,89

38 8,92

39 8,70

40 8,47

41 8,64

42 8,52

43 8,49

44 8,22

45 8,27

46 9,24

47 8,57

48 8,36

49 7,96

50 8,60

51 7,96

52 8,48

53 8,54

54 8,54

55 8,40

56 8,89

57 8,46

58 8,39

59 8,66

60 8,72

61 8,48

62 8,40

63 8,89

64 8,28

65 8,16

66 7,74

67 8,47

68 8,36

69 8,68

70 6,66
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O conjunto de dados apresentado na Tabela 1 foi transformado em uma matriz de

observações e atributos de acordo com protocolos da QM. Com tal transformação, foi

obtido um conjunto com 70 observações e 653 descritores. Da mesma forma, a Tabela

2 apresenta o conjunto de dados contendo 121 compostos e 653 descritores, denominado

como PPARδ-2, com informações sobre a estrutura geral, o número do composto e o valor

de atividade biológica (pEC50).

Tabela 2 – Conjunto de dados PPARδ-2. Compostos relacionados com o tratamento da
DM e SM. Estrutura geral e o valor de atividade biológica (pEC50).

Molécula Estrutura Geral pEC50

1 7,36

2 8,05

3 8,38

4 7,89

5 8,17

6 8,18

7 8,14

8 7,37

9 7,25

10 7,17

11 6,93

12 8,34

13 8,62

14 8,80

15 7,60

16 8,72

17 8,12

18 8,57

19 7,85

20 7,96

21 5,65

22 8,47

23 8,23

24 8,42

25 8,82

26 8,64

27 7,37

28 7,96

29 8,25

30 8,66

continua
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Tabela 2 – continuação

Molécula Estrutura Geral pEC50

31 9,02

32 8,80

33 7,34

34 7,55

35 7,92

36 8,34

37 8,89

38 8,92

39 8,70

40 8,47

41 8,64

42 8,52

43 8,49

44 8,22

45 8,27

46 9,24

47 8,57

48 8,36

49 7,96

50 8,60

51 7,96

52 8,48

53 8,54

54 8,54

55 8,40

56 8,89

57 8,46

58 8,39

59 8,66

60 8,72

61 8,48

62 8,40

63 8,89

64 8,28

65 8,16

66 7,74

67 8,47

68 8,36

69 8,68

70 6,66

continua



2.3 Conjuntos de dados estudados 15

Tabela 2 – continuação

Molécula Estrutura Geral pEC50

71 7,57

72 6,23

73 5,36

112 6,92

74 5,50

75 5,00

76 6,05

77 5,19

78 8,52

79 7,74

80 8,52

81 7,68

82 9,00

83 8,15

84 8,22

85 8,40

86 7,19

87 7,46

88 7,14

113 7,85

114 7,89

115 7,89

116 8,52

89 7,96

90 9,10

91 8,30

92 8,40

93 7,21

94 8,15

95 6,94

96 6,57

97 6,57

98 7,52

99 8,70

100 7,89

101 7,55

102 6,51

103 7,51

104 6,46

105 7,07

continua
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Tabela 2 – continuação

Molécula Estrutura Geral pEC50

106 5,00

107 5,00

117 8,30

118 7,33

119 8,82

120 6,59

108 8,15

109 8,30

110 7,96

111 8,00

121 5,00

O terceiro conjunto de dados apresenta substâncias utilizadas para o tratamento da

hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença crônica e multifatorial que

compromete o equiĺıbrio entre a contração e o relaxamento dos vasos sangúıneos, ocasio-

nando um aumento na tensão arterial, podendo provocar danos aos órgãos irrigados, além

de prejudicar a irrigação tecidual (SILVA, 2013). As moléculas selecionadas para estudo

têm como alvo biológico o receptor AT1, que é uma protéına envolvida na regulação de

diversos processos fisiopatológicos do sistema cardiovascular (SILVA, 2013). Cada uma das

moléculas presente no conjunto de dados possui um ńıvel de atividade biológica determi-

nado pelo valor de pIC50, o qual indica a concentração do composto que inibe em 50% a

atividade do receptor AT1. A Tabela 3 apresenta o conjunto de dados, denominado como

conjunto AT1, com informações sobre a estrutura dos compostos e valor de atividade

biológica (pIC50)
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Tabela 3 – continuação
Molécula Estrutura pIC50 Molécula Estrutura pIC50

58 9,48 59 10,00

O conjunto de dados apresentado na Tabela 3 também foi transformado em uma

matriz de observações e atributos de acordo com protocolos da QM (SILVA, 2013). Com

tal transformação, foi obtido um conjunto contendo 59 observações e 1721 atributos.

O quarto conjunto de dados foi estudado devido ao fato das substâncias bioativas

presentes nesse conjunto atuarem como inibidores do receptor TGFβ3, alvo biológico

relacionado com câncer e fibrose (ARAUJO, 2013). A Tabela 4 apresenta o conjunto

de dados relacionado com o receptor TGFβ indicando a estrutura geral dos compostos,

assim como o valor de atividade biológica (pIC50). O conjunto de dados apresentado na

Tabela 4 também foi transformado em uma matriz de observações e atributos de acordo

com protocolos da QM. Com tal transformação, foi obtido um conjunto contendo 59

observações e 1719 atributos.

Tabela 4 – Conjunto de dados TGFβ. Compostos relacionados com o tratamento do
câncer. Estrutura geral e o valor de atividade biológica (pIC50).

Molécula Estrutura Geral pIC50

1 6,97

2 5,03

3 6,72

4 6,94

5 7,55

6 7,62

7 7,32

8 7,49

9 7,37

10 7,57

11 7,46

48 7,23

49 6,62

continua

3Do original, em inglês, Transforming Growth Factor-β
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Tabela 4 – continuação

Molécula Estrutura Geral pIC50

12 6,97

13 7,62

14 7,72

15 7,82

16 7,92

17 7,52

18 7,72

19 7,38

20 7,33

21 7,04

22 6,91

23 7,74

24 6,95

25 7,31

26 7,70

27 7,60

28 6,26

29 7,40

30 6,19

31 5,43

50 7,09

51 7,60

52 7,40

32 7,03

33 7,80

34 7,66

54 7,66

35 6,14

36 5,93

37 5,00

38 5,75

39 5,99

40 5,00

55 5,40

56 5,90

41 4,96

42 5,10

43 7,52

57 6,42

continua
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Tabela 4 – continuação

Molécula Estrutura Geral pIC50

44 7,40

45 7,38

46 7,64

58 7,60

47 7,64

59 7,52

53 6,71

2.4 Considerações finais

No presente caṕıtulo, foram definidos alguns conceitos primordiais que serão utilizados

no decorrer do trabalho, tais como alvo biológico, atividade biológica, além dos conjuntos

de dados empregados para realização dos experimentos de redução de dimensionalidade e

agrupamento de dados. Também foram apresentados aspectos sobre a descoberta de no-

vos candidatos a fármacos, sendo que tal processo é muito custoso para os pesquisadores

em QM e o seu tempo de análise pode ser reduzido com o aux́ılio de métodos computa-

cionais.

Quanto aos conjuntos de dados qúımicos, cada um deles foi transformado em uma

matriz de observações e descritores (ou atributos), conforme protocolos estabelecidos em

QM, a partir da utilização de pacotes computacionais para cálculo de diversas proprie-

dades eletrônicas (como energias de orbitais moleculares), f́ısico-qúımicas (como área e vo-

lume molecular) e diversos descritores topológicos (MALTAROLLO; HONóRIO, 2012; SILVA,

2013). Com tal transformação das moléculas, os dados qúımicos passaram a represen-

tar um conjunto de alta dimensionalidade, tornando custosa a análise dos mesmos pelos

pesquisadores em QM. Por conta disso, fez-se necessário o emprego de métodos compu-

tacionais para redução da dimensionalidade dos dados, os quais serão apresentados no

próximo caṕıtulo.
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3 Redução de Dimensionalidade

Atualmente, com o uso de ferramentas computacionais é posśıvel observar e armazenar

uma grande quantidade de caracteŕısticas (atributos) sobre um determinado fenômeno.

Porém, esse alto número de variáveis pode acarretar na imprecisão cometida por métodos

de aprendizado de máquina e também no processo de análise estat́ıstica de dados. Tal

problema é denominado na literatura por problema de “maldição da dimensionalidade”

(XU; WUNSCH-II, 2009; BISHOP, 2005; DUDA; HART; STORK, 2001).

A representação do conjunto de dados qúımicos é um dos problemas dos pesquisa-

dores em QM, uma vez que, para aplicar técnicas de aprendizado de máquina, realizam

transformações dos compostos por meio do cálculo de descritores f́ısico-qúımicos que os

representem convenientemente. Essas estruturas podem ser representadas por proprie-

dades f́ısico-qúımicas e topológicas, assim como por descritores farmacológicos (YOUNG,

2009).

No processo de transformação dos compostos qúımicos em um conjunto de dados, os

diversos pacotes computacionais podem calcular entre centenas e até milhares de descri-

tores qúımicos (por exemplo, o software DRAGON calcula até 4885 descritores qúımicos).

Além disso, não há garantia de que todos os descritores qúımicos sejam calculados de forma

correta, isto devido a erros no desenho da estrutura do composto. O grande número de

descritores calculados e a posśıvel imprecisão no cálculo de alguns desses descritores são

motivos primordiais para a aplicação de métodos de redução de dimensionalidade.

O processo de redução de dimensionalidade consiste na projeção de um conjunto de

dados no espaço dimensional Rn para um espaço Rm, com m < n. As duas principais

abordagens para redução de dimensionalidade são por meio da seleção de variáveis, que

se refere à seleção dos melhores atributos dentro de um conjunto de dados ou por meio da

fusão de caracteŕısticas, em que novos atributos são gerados a partir de transformações

matemáticas realizadas sobre o conjunto de dados original, podendo o novo conjunto ter

igual ou menor dimensão do que o conjunto original.

Neste caṕıtulo, serão apresentados os seguintes métodos de redução de dimensiona-
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lidade: escore de Fisher, técnica PCA e técnicas de SPCA. Porém, antes da descrição

desses métodos, são apresentados alguns conceitos da álgebra linear, fundamentais para

o entendimento das técnicas descritas no presente caṕıtulo.

3.1 Conceitos iniciais

Esta seção apresenta conceitos da álgebra linear fundamentais para o entendimento

dos métodos de redução de dimensionalidade descritos ao longo do caṕıtulo.

3.1.1 Propriedades de vetores e matrizes

3.1.1.1 Normas e ortogonalidade

A norma, ou `-norma, é uma função ‖.‖ em que cada ponto de um espaço vetorial x

é associado a um número real não negativo (BURDEN; FAIRES, 2005). Dois exemplos são

as normas `1 e `2 muito utilizadas nas transformações lineares de conjuntos de dados. A

norma `2 (ou norma euclidiana) que é definida por

‖x‖2 =

{
n∑

i=1

x2i

} 1
2

, (3.1)

e a norma `1, definida por

‖x‖1 =
n∑

i=1

|xi|, (3.2)

representam um conceito usual de distância do vetor x à origem de um plano cartesiano.

Algumas propriedades importantes para a norma são enumeradas a seguir (BURDEN;

FAIRES, 2005):

1. ‖x‖ ≥ 0, para todo x ∈ Rn;

2. ‖x‖ = 0, se, e somente se x = 0;

3. ‖αx‖ = |α|‖x‖, para todo α ∈ R e para todo x ∈ Rn;

4. ‖x + y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖, para todo x,y ∈ Rn.
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Um vetor x é considerado unitário caso sua norma seja igual a 1:

‖x‖ = 1.

Dois vetores a e b são denominados ortogonais caso o produto entre eles tenha valor

igual a zero:

aTb = 0, (3.3)

ou seja, o cosseno do ângulo (90o) formado entre eles é igual a zero.

Uma matriz Q é considerada ortogonal se a multiplicação desta pela sua matriz trans-

posta tiver como resultado a matriz identidade, ou seja:

QTQ = I. (3.4)

Algumas propriedades dessa matriz são apresentadas a seguir:

• A inversa da matriz ortogonal Q é igual a sua transposta (Q−1 = QT );

• O produto de duas matrizes ortogonais é uma matriz ortogonal.

3.1.2 Transformações lineares

Dado dois espaços vetoriais U e V , uma transformação linear T de U em V (T : U →
V ) é uma aplicação que associa um vetor x ∈ U com outro vetor Tx ∈ V , de forma a

preservar operações de adição e multiplicação por um escalar (BURDEN; FAIRES, 2005):

T (x + y) = Tx + Ty ∀x,y ∈ U, (3.5)

T (αx) = αTx ∀x ∈ R. (3.6)

3.1.3 Autovalores e autovetores

Os autovalores (λ) e autovetores (a) são caracteŕısticas obtidas de uma matriz por

meio de um processo de transformação linear. Na álgebra linear, os autovalores e autove-

tores são obtidos por meio de soluções não nulas do sistema:

(Q− λI)a = 0, (3.7)

em que I é a matriz identidade (BURDEN; FAIRES, 2005). Existem diversos métodos para

determinar autovalores e seus respectivos autovetores. Um desses métodos é a decom-
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posição em valores singulares, que tem sua formulação geral definida na próxima seção.

3.1.4 Decomposição em valores singulares

A decomposição em valores singulares (SVD1) é uma técnica de fatoração de matrizes

que consiste em representar qualquer matriz X (com t observações e n variáveis) na forma

X = UDAT , (3.8)

em que Ut×t é uma matriz ortogonal com os vetores singulares à esquerda, AT
n×n é

uma matriz ortogonal com os vetores singulares à direita e D é uma matriz diagonal

de valores singulares, apresentados em ordem decrescente D = {λ1, . . . , λn}, em que

λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 ≥, . . . ,≥ λn (JOLLIFFE, 2002; BURDEN; FAIRES, 2005).

A técnica SVD é um método que pode ser utilizado no processo de cálculo dos autove-

tores esparsos, descritos neste trabalho. Maiores detalhes sobre a técnica são encontrados

em (JOLLIFFE, 2002; BURDEN; FAIRES, 2005; RODRIGUES, 2011). Na próxima seção é

apresentada a técnica do escore de Fisher para seleção de variáveis.

3.2 Escore de Fisher para seleção de variáveis

A técnica de escore de Fisher é muito utilizada em reconhecimento de padrões, pois

realiza a redução de dimensionalidade por meio da seleção de variáveis que caracterizem

ou separem em dois ou mais grupos um determinado conjunto de dados (DUDA; HART;

STORK, 2001).

A ideia principal da técnica de escore de Fisher é encontrar um subconjunto de

variáveis de tal forma que, no espaço de dados gerado pelas variáveis selecionadas, as

distâncias entre as observações de diferentes classes sejam tão grandes quanto posśıvel, en-

quanto que as distâncias entre as observações na mesma classe sejam as menores posśıveis.

A seleção das variáveis ocorre por meio da maximização do critério do traço, uma função

que pode ser aplicada a diversos métodos de redução de dimensionalidade, pois reflete

diretamente as distâncias intra e entre as observações de um conjunto de dados (NIE et

al., 2008; GU; LI; HAN, 2011).

Mais especificamente, dados um número m de variáveis para seleção, a classe k de

1Do original, em inglês, Singular Value Decomposition.
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cada observação e o conjunto de dados X (com t observações e n variáveis), o escore de

Fisher realiza a redução de dimensionalidade para um conjunto Z (com t observações e

m variáveis) que satisfaça a função

F (Z) = traço{(Sb)(Sc + γI)−1}, (3.9)

em que γ é um parâmetro de regularização, Sb é denominada matriz de dispersão entre as

classes e Sc é denominada matriz total de dispersão, que são computadas, respectivamente,

por:

Sb =
K∑
k=1

tk(µk − µ)(µk − µ)T (3.10)

Sc =
∑
i=1

t(zi − µ)(zi − µ)T , (3.11)

em que µk e tk são, respectivamente, o vetor de média e o número de observações em cada

uma das k classes do conjunto de dados reduzido (Z) e µ é a média geral do conjunto de

dados reduzido.

Uma vez que existem
(
n
m

)
soluções para o conjunto Z, a seleção de variáveis é um

problema de otimização combinatória e acaba se tornando dif́ıcil para resolução. Para

simplificar esse problema, a heuŕıstica mais utilizada é a de computar um peso para cada

uma das variáveis do conjunto X (xj, j = 1, . . . , n), de acordo com o critério F (GU;

LI; HAN, 2011). Nesse caso, o problema é reduzido para somente
(
n
1

)
= n candidatos à

solução do problema. Considerando µj
k a média da k-ésima classe correspondente à j-

ésima variável e que σj é o desvio padrão da j-ésima variável, computa-se o peso de cada

variável por meio da equação:

F (xj) =

∑K
k=1 tk(µj

k − µj)2

(σj)2
. (3.12)

Após o cálculo do escore de Fisher para cada variável, são selecionadas as m variáveis

com maiores ı́ndices.

O método de escore de Fisher tem sido utilizado em diversos trabalhos em QM (WE-

BER; SILVA, 2008; MALTAROLLO, 2009). Porém, devido à sua caracteŕıstica supervisionada

(definição prévia das classes do conjunto de dados no processo de análise), é posśıvel que

este método de seleção de variáveis influencie diretamente o resultado obtido por meio

de métodos de aprendizado não supervisionado. Por isso, faz-se necessária a análise de

outros métodos de redução de dimensionalidade, em especial aqueles que não utilizam

informações de rótulos de classe em suas formulações. Na próxima seção, é descrita a

técnica PCA, um método não supervisionado de redução de dimensionalidade e um dos
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mais utilizados na literatura.

3.3 Análise de componentes principais (PCA)

A análise de componentes principais (PCA) é uma das mais antigas técnicas de análise

de dados multivariados (JOLLIFFE, 2002). A ideia central desse método é reduzir a di-

mensionalidade do conjunto de dados original, retendo o máximo de variabilidade posśıvel

desse conjunto. A redução é obtida por meio de uma transformação linear para a obtenção

de um novo conjunto de variáveis, denominadas componentes principais (PC), não correla-

cionadas, e que são ordenadas de forma que as primeiras componentes principais retenham

o máximo de variabilidade posśıvel do conjunto de dados original (JOLLIFFE, 2002; DUDA;

HART; STORK, 2001).

De acordo com Abdi e Williams (2010), as quatro principais caracteŕısticas da técnica

PCA são: (i) extrair as informações mais importantes do conjunto de dados; (ii) com-

pactar o conjunto de dados original, armazenando somente informações importantes; (iii)

simplificar a descrição de um conjunto de dados; (iv) permitir a análise da estrutura das

observações e das variáveis.

Uma série de estudos em QM apresenta o uso da técnica de PCA na análise dos seus

conjuntos de dados. Cormanich, Goodarzi e Freitas (2009) utilizam a técnica PCA na

extração de caracteŕısticas de substâncias com potencial afinidade contra o câncer, para

projeção e classificação de novos compostos qúımicos a partir dos padrões obtidos.

No trabalho de Koul et al. (2011), que avalia compostos para tratamento da tubercu-

lose, é aplicada a técnica de PCA para projeção desses dados no espaço bidimensional, a

fim de verificar relações entre os compostos qúımicos e a atividade biológica. Em estudos

realizados por Yang et al. (2008), foi aplicada a PCA para redução de dimensionalidade

e projeção de compostos qúımicos com o intuito de obter caracteŕısticas importantes re-

lacionadas com atividade anti HIV-1.

O algoritmo PCA é descrito da seguinte forma: a partir de um conjunto de dados X,

combinações lineares são geradas para produzirem PC’s representadas por z1, z2, ..., zn,

tal que var(z1) ≥ var(z2) ≥ ... ≥ var(zn). Para que essa transformação linear ocorra,

determina-se suas bases ortogonais que são os autovetores A = [a1, a2, . . . , an] obtidos a

partir da matriz de correlação dos dados. Esses autovetores estão ordenados de acordo

com seus respectivos autovalores ∆ = {λ1 ≥ λ2 ≥ . . . ≥ λn} (JOLLIFFE, 2002). Com base
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nos autovetores, cada PC é obtida por meio da seguinte equação:

zi = Xai, (3.13)

em que cada zi representa a i-ésima componente principal e ai é o i-ésimo autovetor

classificado por ordem decrescente dos autovalores.

Uma particularidade da técnica PCA é que cada autovalor representa a variância

contida em cada componente principal (λi = var(zi)) e com isso é posśıvel organizar cada

autovalor (λi) de forma decrescente para manter o máximo de variabilidade nas primeiras

componentes. A formação da primeira componente principal é denotada por:

z1 = x1a11 + x2a12 + . . .+ xna1n, (3.14)

que possuirá a máxima variação, com a condição de que

a211 + a212 + . . .+ a21n = 1 (3.15)

e que var(z1) seja a maior posśıvel. A segunda componente principal será representada

por:

z2 = x1a21 + x2a22 + . . .+ xna2n, (3.16)

que irá possui a segunda maior variação, com a condição de que

a221 + a222 + . . .+ a22n = 1, (3.17)

e que z2 não tenha correlação com z1. A terceira componente principal será representada

por:

z3 = x1a31 + x2a32 + . . .+ xna3n (3.18)

que irá possuir a terceira maior variação, com a condição de que

a231 + a232 + . . .+ a23n = 1, (3.19)

e que z3 não tenha correlação com z1 e z2. Este cálculo é realizado até que sejam geradas

as n componentes principais.

A redução de dimensionalidade utilizando o método PCA dá-se por meio da análise

dos autovalores (variância) de cada componente. Neste caso, seleciona-se como bases da

transformação, os autovetores associados aos m maiores autovalores (m < n). O valor de

m, portanto, está relacionado à variância que será retida no novo espaço vetorial.

A técnica PCA também é aplicada em QM para estimar a relevância de cada uma das

variáveis do conjunto original, por meio da análise dos coeficientes da matriz de autove-
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tores utilizada na transformação dos dados (MALTAROLLO, 2009). Em cada autovetor, os

coeficientes possuem geralmente valores não nulos e a soma de todos tem valor igual a 1

(ver, por exemplo, Equações 3.15, 3.17 e 3.19). Tal regra faz com que: (i) variáveis cole-

tadas incorretamente (variáveis ruidosas) tenham uma representação dentro do espaço de

componentes principais; (ii) variáveis com maior poder descritivo percam relevância den-

tro do espaço das componentes principais. Para superar essas limitações, foram propostos

novos métodos para redução de dimensionalidade que se baseiam na técnica PCA mas, no

entanto, desconsideram variáveis com coeficientes irrelevantes. Essa técnica é conhecida

como análise de componentes principais esparsas e será apresentada na próxima seção.

3.4 Análise de componentes principais esparsas

(SPCA)

A PCA é uma ferramenta consolidada no processo de redução de dimensionalidade,

já que realiza a transformação linear de um conjunto de dados para um novo conjunto de

variáveis denominadas componentes principais. As componentes principais são, em geral,

combinações lineares de todas as variáveis do conjunto de dados original e isto faz com que

todos os coeficientes de uma base de transformação possuam valores diferentes de zero.

No entanto, em algumas aplicações, as variáveis originais tem algum significado f́ısico e,

devido a isso, a técnica PCA seria ainda mais interessante caso cada componente principal

fosse gerada considerando apenas algumas variáveis do conjunto original (JOURNEE et al.,

2010).

Com o desafio de encontrar uma transformação em que um número pequeno de

variáveis seja utilizado no processo de transformação linear, foram desenvolvidas as técnicas

de análise SPCA. Essa técnica tem por objetivo determinar, a partir de um grau de es-

parsidade, um autovetor que possua poucos coeficientes não nulos. O grau de esparsidade

pode ser definido como o número de coeficientes iguais a zero presentes na base de trans-

formação (SHEN; HUANG, 2008). Uma definição formal para a técnica SPCA pode ser

descrita da seguinte forma: a partir do conjunto de dados X (com t observações e n

variáveis), do número m de componentes principais e do grau de esparsidade (γ), a tarefa

é encontrar uma matriz de autovetores A (com n linhas e m colunas) esparsa.

Diversos métodos foram desenvolvidos para o cálculo de autovetores esparsos, sendo

que a maioria desses métodos trata a técnica de SPCA como um problema de otimização

de função. Em D’Aspremont et al. (2007), foi desenvolvido um método de relaxamento
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semidefinido para a técnica SPCA, além da aplicação de um algoritmo guloso que calcula

um conjunto completo de soluções para qualquer número de coeficientes não nulos dos

autovetores. Esse método foi aplicado com sucesso na análise e agrupamento de dados

biológicos (LUSS; D’ASPREMONT, 2010).

Os autores Shen e Huang (2008) desenvolveram um método denominado PCA esparsa

via SVD regularizado2, em que realizam o cálculo dos autovetores esparsos combinando a

técnica SVD e a aproximação por baixo posto. Os autores Qi, Luo e Zhao (2013) propu-

seram um método de otimização de gradiente e regularização por meio de combinação das

normas `1 e `2 para obtenção de autovetores esparsos. Por fim, os autores (LU; ZHANG,

2012) propuseram um método de Lagrange aumentado também para obtenção de uma

matriz de autovetores com padrão esparso.

Neste trabalho, foram estudados os seguintes métodos de análise SPCA: (i) análise

SPCA via otimização de regressão (SPCA-ZOU), proposta por Zou, Hastie e Tibshirani

(2006), que trata o problema de autovetores esparsos como um problema de otimização

de regressão; (ii) a técnica SPCA por meio do método da potência, via penalização pela

norma `1 (GP)3, proposto por Journee et al. (2010) e (iii) a técnica SPCA pelo método

da potência inversa (IPM)4, proposto por Hein e Buhler (2010). Os dois últimos realizam

a otimização de gradiente para obtenção de um padrão de esparsidade que será aplicado

para o cálculo da matriz de transformação esparsa. Nas próximas seções, esses métodos

são descritos com maiores detalhes.

3.4.1 Análise de componentes principais esparsas por meio de
regressão (SPCA-ZOU)

A técnica SPCA-ZOU, proposta por Zou, Hastie e Tibshirani (2006), baseia-se na ideia

de que a técnica PCA pode ser escrita como um problema de regressão via otimização

que penaliza alguns coeficientes da matriz de autovetores para obtenção de bases de

transformações esparsas. O modelo de regressão utilizado no cálculo da SPCA-ZOU

é originário da técnica de mı́nimos quadrados ordinários (OLS)5, em que uma variável

independente z é aproximada por uma combinação linear das variáveis dependentes em

X (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009). Neste caso, os coeficientes da transformação

2Do original, em inglês, Sparse PCA via Regularized SVD.
3Do original, em inglês, Generalized Power Method.
4Do original, em inglês, Inverse Power Method.
5Do original, em inglês, Ordinal Least Squares.
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de X são dados pelo vetor a, que por sua vez é estimado por:

âOLS = arg min
a
‖z−Xa‖2, (3.20)

em que o termo ‖z−Xa‖2 representa o erro de reconstrução dos dados originais.

Ao modelo OLS foi adicionada uma restrição que permite a obtenção do vetor esti-

mado â com coeficientes iguais a zero. Tal modelo é denominado por regressão ridge,

obtido por:

âRIDGE = arg min
a
‖z−Xa‖2 + γ‖a‖22, (3.21)

em que γ representa o grau de esparsidade. Quanto maior o grau de esparsidade, maior

será o número de coeficientes transformados em zero. Uma variação da regressão ridge

inclui a norma `1 como forma de penalização dos coeficientes da base de transformação,

sendo denominada por método de regressão LASSO (Least Absolute Shrinkage Selection

Operator) que é determinado por:

âLASSO = arg min
a
‖z−Xa‖2 + γ‖a‖1. (3.22)

Apesar de garantir a esparsidade da base de transformação, o método LASSO possui

algumas limitações, sendo uma delas a de que esse método realiza a seleção das variáveis

limitando-se ao número de observações, isto é, para o caso em que n � t, ocorrerá a

seleção de somente t variáveis. Por conta disso, foi definido um novo modelo de regressão

denominado elastic net (EN), que combina as penalizações dos modelos de regressão ridge

e LASSO (normas `2 e `1) para obtenção da base de transformação no caso n� t (HASTIE;

TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009; ZOU; HASTIE; TIBSHIRANI, 2006). O modelo EN é definido

por:

âEN = arg min
a
‖z−Xa‖2 + γ‖a‖22 + γ‖a‖1. (3.23)

De acordo com Zou, Hastie e Tibshirani (2006), tanto a técnica PCA quanto a técnica

SPCA-ZOU podem ser descritas com base nos modelos de regressão apresentados ante-

riormente. Para a técnica PCA, é tomada por base a Equação 3.21, em que a matriz Â

com m autovetores de norma unitária pode ser estimada independentemente do grau de

esparsidade γ. Tal matriz de transformação é obtida por:

(B̂, Â) = arg min
B,A

t∑
i=1

‖xi −BATxi‖2 + γ
m∑
j=1

‖aj‖2, (3.24)

sujeito a

BTB = I.
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Para fins didáticos, é realizada uma breve descrição da função apresentada na Equação

(3.24). Em primeiro lugar, a expressão ATxi transforma as variáveis da observação xi

para o espaço das componentes principais de A. Após essa transformação, a expressão

BATxi transforma novamente para o espaço original a componente obtida pela expressão

ATxi. A ortogonalidade de B faz com que A também tenha propriedade ortogonal. O

termo
∑t

i=1 ‖xi − BATxi‖2 representa o erro de reconstrução de cada observação. No

caso da técnica PCA, para que os m autovetores sejam obtidos, é considerada a igualdade

entre as matrizes B e A.

Na técnica de análise esparsa SPCA-ZOU, o método para a obtenção da matriz de

autovetores esparsa é baseado na Equação (3.23). Para estimar a matriz esparsa A com

m autovetores, foi proposta a função 3.25 determinada por:

(B̂, Â) = arg min
B,A

t∑
i=1

‖xi −BATxi‖2 + γ
m∑
j=1

‖aj‖2 + γ
m∑
j=1

‖aj‖1 (3.25)

sujeito a

BTB = Im×m.

De uma forma mais espećıfica, a partir do conjunto de dados X, do número m de

autovetores e do grau de esparsidade (γ), a matriz de autovetores A pode ser estimada

minimizando a função apresentada na Equação (3.25). Nessa função, os parâmetros A e

B são as n ×m matrizes de autovetores utilizadas no processo de otimização. Para que

a matriz de autovetores esparsa seja estimada, faz-se necessária a atualização de B com

base em A e vice-versa até que ocorra a convergência da função. Os termos de penalização

do método elastic net (normas `2 e `1), representados respectivamente por γ
∑m

j=1 ‖aj‖2 e∑m
j=1 γ‖aj‖1, impõem a esparsidade em cada autovetor da matriz de transformação A. O

grau de esparsidade deve ser escolhido previamente e pode ter o mesmo valor para todos

as PCs.

Na Equação (3.25), diferentemente da Equação (3.23), é realizada a estimativa de

várias bases de transformação ao invés de estimar um único vetor de coeficientes. Além

disso, este problema tem duas matrizes de coeficientes desconhecidos A e B. Para mini-

mização do critério SPCA-ZOU utiliza-se o Algoritmo 1. Em primeiro lugar, assume-se

que B é conhecido. Com isso, é posśıvel estimar A de duas formas: (i) por meio da

resolução de m regressões elastic net (Equação 3.23)(ZOU; HASTIE; TIBSHIRANI, 2006);

(ii) por meio do operador de limiarização determinado por

aj = max{0, |bT
j XTX| − γ

2
}sinal(bT

j XTX). (3.26)
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O último é utilizado principalmente no caso em que o número de variáveis é muito maior

que o número de observações do conjunto (n� t).

Por outro lado, se A for conhecida, B pode ser estimada por meio da técnica SVD (se

XTXA = UDVT , então B = AVT ). Uma vez que as matrizes são desconhecidas, uma

suposição inicial é feita e A e B são estimadas alternadamente até a convergência. Uma

opção padrão é inicializar a matriz B com os m primeiros autovetores obtidos por meio

da técnica PCA.

Entrada: Conjunto de dados X, número de componentes (m), graus de

esparsidade γ

Sáıda: Matriz de autovetores A

1 Inicie B com os m primeiros autovetores obtidos por meio da análise PCA;

2 enquanto matriz A não convergir faça

3 para j=1,. . . , m faça

4 Dado B = {b1, . . . ,bm};
5 se (n ≤ t) então

6 Resolva pelo modelo de regressão elastic net

aj = ‖Xaj −Xbj‖2 + γ‖b2
j‖+ γ‖bj‖1

7 senão

8 Aplique o operador de limiarização

9

aj = max{0, |bT
j XTX| − γ

2
}sinal(bT

j XTX)

10 Dado A = {a1, . . . , am}, calcule a SVD de XTXA = UDVT e atualize

B = UVT ;

11 para j=1,. . . , m faça

12 Normalize aj =
aj

‖aj‖ .

Algoritmo 1: Algoritmo para estimação dos autovetores esparsos, por meio da

técnica SPCA-ZOU.

Após a técnica SPCA-ZOU, novos métodos foram desenvolvidos para realização da

análise SPCA. Tais métodos realizam adaptações de métodos já existentes para obtenção

de autovetores esparsos. O próximo a ser apresentado é o método de análise de compo-

nentes principais esparsas GP.



3.4 Análise de componentes principais esparsas(SPCA) 35

3.4.2 Análise de componentes principais esparsas por meio do
método da potência, via penalização pela norma `1 (GP)

A análise de componentes principais esparsas por meio do método da potência, via

penalização pela norma `1 (GP), faz parte de um conjunto de técnicas propostas por

Journee et al. (2010) para obtenção de bases de transformações esparsas. Tal método

realiza o cálculo de um único autovetor esparso e aplica um esquema de deflação no caso

em que seja necessário calcular um número maior de autovetores.

Inicialmente é apresentado o método da potência, que realiza de forma iterativa a

aproximação de autovalores e autovetores. Para isso, é assumido que uma matriz quadrada

Bn×n possua um autovalor dominante com seu respectivo autovetor (BURDEN; FAIRES,

2005). Logo após, é escolhido um vetor inicial a0 não nulo, que irá convergir para o

autovetor dominante de B. Tal autovetor é obtido por meio da sequência

a1 = Ba0

a2 = Ba1 = B(Ba0) = B2a0

a3 = Ba2 = B(B2a0) = B3a0

...

ar = Bar−1 = B(Br−1a0) = Bra0.

(3.27)

Para valores suficientes de r, e realizando a devida normalização dos vetores, é posśıvel

obter uma boa estimativa do autovetor dominante de B (neste caso, ar). Assumindo ainda

que não é conhecido o autovalor dominante, o Teorema 1 determina a formulação para

obtenção do mesmo a partir do autovetor dominante. Tal teorema é conhecido como

teorema de Rayleigh (BURDEN; FAIRES, 2005). No caso em que o método da potência

obtém uma boa estimativa do autovetor dominante, o coeficiente de Rayleigh provê uma

boa aproximação para o autovalor dominante.

Teorema 1 Caso a seja o autovetor dominante de uma matriz B, então seu autovalor

correspondente será determinado por:

λ =
aTBa

aTa
(3.28)

Os autores Journee et al. (2010) transformaram o método da potência em um pro-

blema de otimização para que fosse posśıvel obter um autovetor esparso. Em primeira

instância, dado o conjunto X (com t observações, n variáveis) e um grau de esparsidade
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γ, é calculado um autovetor dominante p (de tamanho t) que satisfaça o Teorema 1.

Tal autovetor pertence ao espaço Euclidiano Sb, obtido por meio da otimização de um

método de gradiente ascendente (JOURNEE et al., 2010; HYVARINEN; KARHUNEN; OJA,

2001), determinado por:

pr+1 ←
n∑

i=1

max{0, |xT
i pr| − γ}Sinal(xT

i pr+1)xi. (3.29)

Para que essa otimização seja realizada, o vetor p0 é iniciado com a variável de maior

norma euclidiana, denotada matematicamente por:

p0 =
xi?

‖xi?‖
, i? = arg max

i
= ‖xi‖. (3.30)

A partir do autovetor p é posśıvel resolver a função apresentada na Equação (3.31),

a qual irá determinar quais coeficientes terão valores não nulos no autovetor esparso. Tal

função é determinada por:

φ2
`1

(γ) = max
p∈Sb

n∑
i=1

max{0, |xT
i p| − γ}2. (3.31)

Com base nessa função, é constrúıdo um padrão de esparsidade q, de tamanho n,

indicando quais os coeficientes que terão valores não nulos dentro do autovetor esparso.

As etapas para determinação do padrão de esparsidade são descritas no Algoritmo 2.

Entrada: Conjunto de dados X, grau de esparsidade γ, critério de convergência ε.

Sáıda: Padrão de esparsidade q

1 Para a primeira iteração, inicie p com o vetor da variável de maior norma

euclidiana

p0 =
xi∗

‖xi∗‖2
, i∗ = arg max

i
‖xi∗‖2;

repita

2 pr+1 ←
∑n

i=1 max{0, |xT
i pr| − γ}Sinal(xT

i pr+1)xi;

3 pr+1 ← pr+1

‖pr+1‖2 ;

4 até ‖pr+1‖ − ‖pr‖ ≤ ε;

5 Construa o vetor q ∈ {0, 1}n em que

{
qi = 1, se |xT

i µ| > γ

qi = 0, caso contrário.
;

Algoritmo 2: Algoritmo utilizado para estimar o padrão de esparsidade (q).
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Com o padrão de esparsidade obtido, é realizada uma etapa de pós-processamento em

que, de fato, é calculado o maior autovetor esparso da matriz de dados X. Esse processo

pode ser ilustrado pelo exemplo dado a seguir:

• Considere a matriz de dados X:

Observação
Variáveis

x1 x2 x3

1 -0,39 0,84 0,21

2 1,36 -1,14 0,88

3 0,03 -0,54 -1,43

4 -1,00 0,84 0,34

A partir da matriz de dados X e com um padrão de esparsidade (γ = 0, 2) é obtido um

padrão de esparsidade q com a seguinte informação:

q =


1

1

0

 .
Com base nesse autovetor, são selecionadas as variáveis em que o valor do coeficiente

do padrão de esparsidade seja igual a 1 (qi = 1, i = 1, . . . , n). Após essa identificação,

é gerado um conjunto de dados X?, contendo somente as variáveis selecionadas, e um

autovetor a? é estimado por meio da técnica PCA. Considerando o padrão q no exemplo,

tem-se que as variáveis x1 e x2 terão coeficientes diferentes de zero e, portanto, o conjunto

X? será representado por:

Observação
Variáveis

x1 x2

1 -0,39 0,84

2 1,36 -1,14

3 0,03 -0,54

4 -1,00 0,84

A partir do conjunto de dados X?, obtém-se o autovetor a?, calculado pela técnica

PCA:

a? =

[
0, 71

0, 71

]
.
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Por fim, é definido o vetor de transformação esparso a combinando o vetor com o

padrão de esparsidade q e o vetor a?. No exemplo, é obtido um vetor a, com a seguinte

forma:

a =


0, 71

0, 71

0

 .
Todo o processo descrito anteriormente é denominado renormalização vetorial. Tal

processo recupera uma restrição da técnica PCA de que um autovetor possua norma

euclidiana igual a 1 (MOGHADDAM; WEISS; AVIDAN, 2005).

No caso onde há um número maior de componentes a ser computado (m > 1), faz-se

necessário aplicar um método de deflação à matriz de dados X, gerando um novo conjunto

X′ em que a informação já calculada para o primeiro autovetor esparso tenha sido retirada.

Tal deflação é obtida minimizando a função

F (X′) = min ‖X′ − vaT‖F , (3.32)

em que v = Xa é o vetor que resolve a Equação (3.32).

Na próxima seção, será apresentado um método com formulação da potência inversa

para obtenção de autovetores esparsos.

3.4.3 Análise de componentes principais esparsas por meio do
método da potência inversa (IPM)

A análise de componentes principais esparsas por meio do método da potência inversa

(IPM) é uma outra técnica proposta para obtenção de autovetores esparsos. Tal técnica foi

constrúıda após desenvolvimento de novas formulações matemáticas, pelos autores Hein

e Buhler (2010), para resolução de problemas de autovetores.

Inicialmente é apresentado o método da potência inversa. Esse método realiza a

aproximação do autovalor (λ) e seu respectivo autovetor (a) de uma matriz quadrada B

a partir do esquema iterativo

yr+1 = (B− σI)−1ar

ar+1 = yr+1

‖yr+1‖2

λr+1 = aT
r+1Bar+1,

(3.33)

em que B = XTX e σ representa uma constante de regularização. O método da potência

inversa é utilizado especialmente para o cálculo do último autovalor (λn) de uma matriz
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quadrada. Maiores detalhes sobre esse método são encontados em (BURDEN; FAIRES,

2005; DEMMEL, 1997).

Para formulação do método de análise esparsa IPM, inicialmente é realizada a trans-

formação da técnica PCA em um problema de otimização, determinado pela função

F (a) = arg min
a∈Rn

‖a‖2
‖Xa‖2

. (3.34)

A fim de garantir esparsidade no autovetor estimado pela Equação (3.34), os autores

Hein e Buhler (2010) incorporaram o grau de esparsidade (γ) e as normas `1 e `2 resultando

na função

F (a) = arg min
a∈Rn

(1− γ)‖a‖2 + γ‖a‖1
‖Xa‖2

. (3.35)

Mais especificamente, a partir do conjunto de dados X, do grau de esparsidade (γ) e de

um valor de convergência (ε), o método IPM realiza a estimativa do autovetor e autovalor

da Equação (3.35). O processo utilizado para cálculo desses valores é apresentado no

Algoritmo 3.

Entrada: Conjunto de dados X, ‖a0‖2 = 1, λ0 = F (a0), grau de esparsidade γ e

critério de convergência ε

Sáıda: Autovetor a e autovalor λ

1 repita

2 para i = 1, . . . , n faça

3 gr+1
i = Sinal(yri ) max{0, λr|yri | − γ};

4 fim

5 ar+1 =
gr+1

‖Xgr+1‖2
;

6 λr+1 = (1− γ)‖ar+1‖2 + γ‖ar+1‖1;

7 yr+1 =
XTXar+1

‖Xar+1‖2
;

8 até
|λr+1 − λr|

λr
≤ ε;

Algoritmo 3: Algoritmo utilizado para estimar um padrão de autovetor esparso

por meio do método IPM.

Para garantir que o autovetor a possua norma euclidiana igual a 1, é realizada a etapa

de pós processamento do autovetor, em que são recomputados os coeficientes do autovetor

com valores diferentes de zero. Tal processo é denominado renormalização vetorial, o qual

foi apresentado com maiores detalhes na Seção 3.4.2.
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No caso da necessidade de computar um número grande de componentes principais

(m > 1), faz-se necessária a aplicação do esquema de deflação ao conjunto de dados,

retirando a informação já calculada para o primeiro autovetor esparso. Tal método de

deflação foi descrito com maiores detalhes na seção anterior.

3.5 Considerações finais

Neste caṕıtulo, foram apresentadas as técnicas de redução de dimensionalidade uti-

lizadas no processo de análise dos conjuntos de dados qúımicos estudados no presente

trabalho. Tais técnicas incluem, principalmente, as que têm por base a extração de carac-

teŕısticas do conjunto de dados, tais como as técnicas PCA e SPCA. Quanto às técnicas

de seleção de variáveis, foi apresentada a técnica de escore de Fisher que é supervisionada

e realiza a seleção das melhores variáveis do conjunto de dados.

Com a aplicação da redução de dimensionalidade, foi posśıvel obter uma melhoria

significativa na etapa de agrupamento dos compostos qúımicos. Na próxima seção, os

algoritmos de agrupamento de dados são apresentados com maiores detalhes.
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4 Métodos de Agrupamento de
Dados

O objetivo dos algoritmos de agrupamento é descobrir, sem o conhecimento prévio so-

bre classes, grupos naturais dentro de um conjunto de dados (JAIN, 2010). Uma definição

operacional de agrupamento pode ser descrita como: dado um conjunto com t observações,

deve-se encontrar k grupos com base em comparações quantitativas de forma que as se-

melhanças entre as observações no mesmo grupo sejam as maiores posśıveis, enquanto as

semelhanças entre observações em diferentes grupos sejam as menores posśıveis.

Os algoritmos de agrupamento são classificados em hierárquicos e particionais (XU;

WUNSCH-II, 2009; JAIN, 2010). Os algoritmos hierár-quicos consideram os vizinhos lo-

cais para o agrupamento e têm a vantagem de facilitar a interpretação gráfica dos dados.

No entanto, por considerar apenas vizinhos locais, essas técnicas não podem incorporar

conhecimento a priori sobre a forma global ou o tamanho dos agrupamentos. Já os algo-

ritmos particionais apoiam-se no cálculo de funções objetivo, distâncias ou distribuições

probabiĺısticas para determinar seus grupos. Essas técnicas de agrupamento têm a van-

tagem de incorporar conhecimento por meio das medidas de distância apropriadas ou de

uma função objetivo (WILSON; BOOTS; MILLWARD, 2002).

Downs e Barnard (2003) discutem vários métodos de agrupamento utilizados em QM

para a triagem de moléculas. Segundo esses autores, os principais métodos utilizados nas

análises qúımicas são os algoritmos hierárquicos. Varin et al. (2008) comparam métodos de

agrupamento hierárquico para dados de receptores 5-HT4, alvo relacionado com doenças

do sistema nervoso, e mostram o poder desses métodos para classificar eficientemente

dados qúımicos em termos de similaridade molecular e atividade biológica.

Lounkine et al. (2011) introduzem uma abordagem de agrupamento de dados combi-

nando modelagem Bayesiana com similaridade molecular, apresentando uma nova maneira

de análise SAR em grandes e diversificados conjuntos de dados qúımicos. Rivera-Borroto

et al. (2011) aplicam métodos de agrupamento hierárquico em análises SAR, obtendo bons

ı́ndices de validação que se aproximam dos valores obtidos por técnicas supervisionadas
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como as máquinas de vetores de suporte (SVM) e redes neurais artificiais.

Para a tarefa de agrupamento dos conjuntos de dados descritos no Caṕıtulo 2, são

apresentadas três técnicas: o algoritmo k-médias, o algoritmo FCM e o método EICAMM.

Com um método simples de cálculo e de entendimento, o algoritmo k-médias tem sido

muito utilizado em problemas de QM. Um exemplo de aplicação de tal algoritmo foi

apresentado por Souto et al. (2008). Nesse trabalho, os autores verificaram um bom

desempenho de classificação do algoritmo quando aplicado aos dados (moléculas) com

potencial anti câncer.

Para análise de um conjunto de moléculas, Roy e Ghosh (2009) obtiveram bons re-

sultados de classificação com a combinação dos métodos k-médias e Mı́nimos Quadrados

Parciais na análise de toxicidade de compostos aromáticos obtidos da Tetrahymena pyri-

formis (protozoário responsável por contaminações na água). Silva et al. (2008) utilizaram

o método de aprendizado k-médias para classificação de um conjunto de dados contendo

30 canabinóides em três categorias (psicoativos, moderadamente psicoativos e psicoinati-

vos), obtendo bons resultados na classificação destes compostos.

Assim como o método k-médias, alguns trabalhos também aplicam o método fuzzy

c-médias para dados qúımicos. Prokhorov et al. (2011) aplicaram o FCM para otimizar

a seleção de descritores qúımicos na análise SAR de moléculas odorantes, glicosiladas e

compostos tóxicos. Zoladek et al. (2010) utilizaram o FCM para análise de mudanças

qúımicas em células dendŕıticas por meio de imagens geradas a partir de espectrosco-

pia, verificando-se que o uso do algoritmo possibilitou identificar, eficientemente, concen-

trações de compostos qúımicos responsáveis por sua ativação no organismo. Yan et al.

(2008) aplicaram o FCM na análise de relações entre as propriedades f́ısico-qúımicas e

farmacocinéticas responsáveis por ações biológicas relacionadas com doenças hepáticas.

O último método que será utilizado neste trabalho para o agrupamento das substâncias

em estudo é o EICAMM, método de classificação de dados não supervisionado que baseia-

se na probabilidade de pertinência de cada elemento a uma determinada classe. Essa

técnica foi aplicada, inicialmente, no processo de segmentação de imagens e apresen-

tou resultados superiores aos métodos k-médias e Modelo de Misturas ICA (ICAMM)1

na classificação não supervisionada de dados (OLIVEIRA; ROMERO, 2008; RIBEIRO et al.,

2013). Nas próximas seções deste trabalho, os algoritmos k-médias, FCM e EICAMM

serão apresentados com maiores detalhes.

1Do original, em inglês, ICA Mixture Model.
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4.1 Algoritmo k-médias

O k-médias, proposto por Steinhaus (1956), é um método simples de agrupamento

que realiza a partição do conjunto de dados em k grupos por meio do cálculo de distâncias

entre observações e os centros de cada um dos k grupos. Historicamente, o k-médias é

um dos mais importantes algoritmos aplicados no processo de mineração de dados (JAIN,

2010).

Em uma forma particular, a partir do conjunto X (com t observações e n variáveis),

em que cada observação é representada por xi(i = 1, . . . , t), e do número k de grupos,

o algoritmo k-médias encontra uma partição C = {Cj, j = 1, . . . , k}, em que Cj 6= Cl

(j, l = 1, . . . , k), de modo que o erro quadrado entre a média emṕırica de um grupo e as

observações dentro desse grupo sejam a mı́nima posśıvel.

Seja µj a média (centróide) de um grupo Cj, o erro quadrático entre µj e as ob-

servações presentes no grupo Cj é definido por:

J(Cj) =
∑
xi∈Cj

‖xi − µj‖2. (4.1)

A finalidade do método consiste, portanto, em minimizar a soma dos erros quadráticos

sobre todos os k grupos do conjunto, resultando na função objetivo:

J(C) =
K∑
k=1

∑
xi∈ck

‖xi − µk‖2. (4.2)

Para minimizar a Equação (4.2), o algoritmo k-médias realiza a execução das seguin-

tes etapas: (i) inicialização de um centróide para cada um dos k grupos (µk), que pode ser

realizada com base em valores escolhidos aleatoriamente sobre as observações do conjunto

de dados; (ii) geração de uma partição atribuindo cada observação ao grupo de centro

mais próximo; (iii) atualização dos centros dos k grupos, por meio do cálculo da média

emṕırica das observações contidas em cada um deles. As etapas (ii) e (iii) são repetidas

até que não ocorram mudanças nas configurações do agrupamento.

O algoritmo k-médias requer três parâmetros para seu funcionamento: número de

grupos (k), a inicialização do centros dos grupos, e a métrica de distância utilizada. De

acordo com Jain (2010), a escolha mais importante é o valor de k, sendo que há uma

série de heuŕısticas dispońıveis para a sua escolha. Normalmente, o algoritmo k-médias é

executado de forma independente para diferentes valores de k e a partição que parece ser

a mais significativa para o especialista de domı́nio é selecionada. Por fim, no algoritmo

k-médias é normalmente utilizada a métrica euclidiana para calcular a distância entre os
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pontos e os centros de cada grupo.

Tendo como base o k-médias, vários outros algoritmos foram desenvolvidos, como

ISODATA, k-medóides, FCM, entre outros (JAIN, 2010). Na próxima seção, será apresen-

tado o método FCM, que pode ser considerado uma generalização do algoritmo k-médias

para partições fuzzy.

4.2 Algoritmo fuzzy c-médias (FCM)

Conforme definido no ińıcio do presente caṕıtulo, a tarefa de agrupamento é o processo

de agrupar dados de um conjunto, de forma que a similaridade entre as observações de

um grupo é maximizada, enquanto a similaridade entre observações de grupos diferentes é

minimizada. Porém, em alguns casos, separar dados em grupos pode exigir a consideração

de fatores de incerteza e imprecisão, já que algumas observações podem se caracterizar

como similares a mais de um grupo. O tratamento desses fatores pode ser realizado por

meio da transformação do processo de agrupamento clássico em um processo fuzzy (XU;

WUNSCH-II, 2009; PERES et al., 2012). Nesse caso, é gerada uma matriz de pertinência

C com seus coeficientes denominados por coeficientes de pertinência (cij ∈ [0, 1]), que

indicam o ńıvel de associação de uma j-ésima observação a um i-ésimo grupo fuzzy.

O algoritmo fuzzy c-médias (FCM), proposto por Dunn (1973) e reformulado por Bez-

dek (1981), é uma extensão do algoritmo k-médias que permite a geração de uma matriz

de pertinência fuzzy durante o processo de agrupamento de dados. Mais especificamente,

a partir do número de k grupos (k = c, variável do c médias) e do conjunto X (com t

observações e n variáveis, em que x é uma observação), o algoritmo FCM encontra uma

matriz de pertinência C (com t linhas e k colunas) por meio da minimização de uma

função que reflete as distâncias entre as observações e os centros dos grupos as quais essas

observações pertencem com algum grau de pertinência (XU; WUNSCH-II, 2009). Tal função

é dada por:

J(C,U) =
k∑

i=1

t∑
j=1

(cij)
m‖µi − xj‖. (4.3)

Cada coeficiente cij da matriz de pertinência é atualizado mantendo o ı́ndice i no

grupo ao qual se quer calcular a pertinência do dado j, enquanto varia o ı́ndice l em

todos os grupos. Isso significa que a pertinência de uma observação j a um grupo i é

dependente das relações desse dado com todos os demais grupos. A atualização é definida
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pela Equação

cr+1
ij =

1∑k
l=1

(
‖µl−xj‖
‖µi−xj‖

) 1
1−m

, (4.4)

sendo que as exceções a seguir devem ser tratadas:

cr+1
ij =

1 se ‖µi − xj‖ = 0

0 se ‖µl − xj‖ = 0, (l 6= i e 1 ≤ l, i ≤ k).
(4.5)

O termo m é um número real positivo, tal que m ∈ (1,∞), utilizado como parâmetro

de “fuzzificação”. Esse parâmetro realiza a ponderação dos coeficientes da matriz de per-

tinência C. A variável r representa um contador de iterações, iniciado em 1 e utilizado

durante o processo de minimização da função apresentada na Equação (4.3).

Ainda com referência a função apresentada na Equação (4.3), o termo ‖µi−xj‖ repre-

senta a distância entre uma observação xj e o centróide representante da i-ésima partição

fuzzy µi. Em geral, a distância Euclidiana é utilizada para determinar a proximidade en-

tre observações e grupos. Por fim, o termo U é uma matriz de centróides dos grupos fuzzy

(com k linhas e n colunas), sendo cada µi um vetor do i-ésimo centro do grupo fuzzy.

Essa matriz é atualizada com base na relação entre as observações e as suas pertinências,

por meio da equação:

µr
i =

∑t
j=1(c

r
ij)

mxj∑t
j=1(c

r
ij)

m
, (i = 1, . . . , k; j = 1, . . . , t). (4.6)

Resumidamente, a partir do número de grupos (k), do valor do parâmetro de fuzzy-

ficação (m) e um número máximo de iterações (r), o algoritmo FCM realiza a atualização

da matriz de pertinência (C) e da matriz de centróides U até que um valor mı́nimo de

erro seja alcançado. O erro ε usado como condição de parada do algoritmo é um limite

inferior para a alteração dos vetores dos centróides: alterações muito pequenas indicam

que as mudanças ocorridas nos grupos em formação no algoritmo não alteram, significa-

tivamente, a formação de cada grupo, indicando que o processo encontrou um ponto de

mı́nimo. Informações complementares sobre o método FCM são encontradas em diversas

fontes na literatura (PERES et al., 2012; BEZDEK, 1981; XU; WUNSCH-II, 2009).

Algoritmos como o fuzzy c-médias e o k-médias possuem uma desvantagem: utilizam

medidas de distância para alocar os elementos em seus grupos, o que lhes conferem a

sensibilidade à presença de outliers (XU; WUNSCH-II, 2009; YANYUN et al., 2011). Uma

outra técnica de agrupamento que não se baseia no cálculo de métricas de distância será

apresentada a seguir.
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4.3 Modelo de misturas ICA aperfeiçoado

O modelo de misturas ICA (ICAMM)2 tem como meta superar uma limitação da

técnica de análise de componentes independentes (ICA)3 que assume que as fontes gera-

doras de um conjunto de dados são independentes (HYVARINEN; KARHUNEN; OJA, 2001).

No método ICAMM, essa suposição foi relaxada usando o conceito estat́ıstico de modelos

de misturas.

De acordo com Lee, Lewicki e Sejnowski (2000), no método ICAMM, cada classe é

descrita por uma combinação linear independente de fontes não gaussianas. O método de

classificação não supervisionado estima a matriz de bases e o vetor de bias (parâmetros do

modelo) para cada classe por meio do algoritmo infomax (HYVARINEN; KARHUNEN; OJA,

2001) e, por fim, aplica o teorema de Bayes para associar uma observação à classe com

maior probabilidade a posteriori. As regras para o processo de estimativa foram derivadas

por uma técnica de otimização de gradiente, com o objetivo de maximizar a função de

log-verossimilhança do conjunto de dados.

Apesar das caracteŕısticas promissoras do método ICAMM, algumas limitações foram

apontadas por Oliveira e Romero (2008). A primeira limitação é que o seu aprendizado

é baseado numa técnica de otimização por gradiente e, assim, ele pode ser afetado en-

tre outros fatores, por alguns problemas associados com esse tipo de abordagem. Além

disso, Oliveira e Romero (2008) apresentaram que alguns aspectos dessa formulação e

implementação poderiam ser incrementadas com o objetivo de tornar o método eficiente,

como a incorporação de algumas caracteŕısticas de métodos de otimização não lineares ao

processo de aprendizado. Nesse caso, o método de Levenberg-Marquardt foi incorporado

ao algoritmo de aprendizado para garantir e melhorar a convergência do modelo. Por

fim, uma formulação alternativa do modelo generativo da ICA também foi proposta. Tais

melhorias no método ICAMM deram origem ao modelo de misturas ICA aperfeiçoado

(EICAMM) (OLIVEIRA; ROMERO, 2008).

O procedimento para estimar os parâmetros da distribuição para cada grupo tem por

objetivo maximizar a função de log-verossimilhança dada por:

p(X|θ) =
T∏
i=1

p(xt|θ), (4.7)

em que X = {x1, . . . ,xT} é o conjunto de entrada, θ = {θ1, . . . ,θk} são parâmetros

desconhecidos para cada p(x|Ck,θk), em que cada Ck denota um grupo k. É assumido

2Do original, em inglês, ICA Mixture Model
3Do original, em inglês, Independent Component Analysis
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que o número k é conhecido a priori.

No modelo EICAMM, o conjunto de dados para cada grupo é definido por

xt = Ak(sk + bk), (4.8)

em que Ak é uma matriz N ×N e bk é o vetor de bias para o k-ésimo grupo.

O método EICAMM é utilizado para classificar dados não rotulados por meio de um

processo de estimativa dos parâmetros θk = (Ak,bk) e o cálculo das probabilidades de

classe para cada observação. Esse método de aprendizado iterativo, que realiza a subida

de gradiente em direção à função de log-verossimilhança, pode ser resumido nas seguintes

etapas:

1. Calcule a log-verossimilhança para cada grupo, de acordo com

log p(xt|Ck,θk) = log p(sk)− log det(Ak), (4.9)

em que sk = (A−1k xt) − bk. Assumindo que A é uma matriz ortogonal, é aplicada

a regra da ortogonalidade em que AT = A−1, o que simplifica o processo de cálculo

nesta etapa;

2. Calcule a probabilidade para cada classe, dado o vetor de dados xt por meio da

equação

p(Ck|xt,θ) =
p(xt|Ck,θk)p(Ck)∑
k p(xt|Ck,θk)p(Ck)

; (4.10)

3. Atualize a matriz de bases por meio da equação:

∆Ak ∝ p(Ck|xt, θ)(H + µI)−1Ak(I−K tanh(sk)sTk − sks
T
k )T , (4.11)

em que H representa a matriz hessiana, com informações de segunda derivada da

função de log-verossimilhança, obtida por meio do método de Levenberg-Maquardt;

µ representa uma constante no intervalo (0,1); K representa uma matriz diagonal

N -dimensional composta por k′s calculados por:

ki = sinal(curtose(si,t)); (4.12)

4. Atualize o vetor de bias de cada classe por meio da equação:

∆bk ∝ −2 tanh(sk); (4.13)



4.4 Validação de agrupamentos 48

5. Ortogonalize a matriz de base Ak, por meio da equação

Ak = Ak(AT
k Ak)1/2; (4.14)

6. Estime a função de log-verossimilhança, em que o termo log p(sk) é dado por

log p(sk) ∝ −
N∑
i=1

(ki log(cosh sk.i)−
s2k,i
2

). (4.15)

O algoritmo de aprendizado EICAMM converge quando a mudança de valor da log-

verossimilhança entre duas sucessivas iterações for menor do que uma pequena constante

pré determinada (por exemplo, valores iguais a 0,1 ou 0,001).

O processo de classificação consiste em processar cada observação com os parâmetros

Ak e bk. Em seguida, as probabilidades condicionais de cada grupo p(Ck|xt,θ) são calcu-

ladas para todos os k grupos e o rótulo da observação é associado para o grupo de maior

probabilidade.

De acordo com Theodoridis e Koutroumbas (2003), uma caracteŕıstica comum dos

algoritmos de agrupamento é a imposição de estruturas de agrupamento no conjunto de

dados X, mesmo que tal conjunto não possua essa estrutura. Isso se deve a parâmetros

apresentados de forma incorreta aos algoritmos de agrupamento (por exemplo, o número

de k grupos) levando a interpretação equivocada dos grupos gerados. É necessária, então,

uma análise cuidadosa dos resultados obtidos pela aplicação dos algoritmos de agrupa-

mento e isso é realizado por meio dos métodos de validação de agrupamentos, os quais

serão apresentados a seguir.

4.4 Validação de agrupamentos

Por conta do grande número de técnicas para análise de agrupamentos existentes e

das diversas partições que estas podem impor sobre um conjunto de dados, os critérios

de validação são necessários para verificar a qualidade da partição encontrada sobre as

observações, além de serem utilizados para indicar o número adequado de agrupamentos

que existem no conjunto de dados (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2003).

É posśıvel encontrar na literatura diversos métodos para investigar a qualidade dos

agrupamentos de dados (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2003; XU; WUNSCH-II, 2009). Al-

guns métodos são dependentes do conhecimento prévio das classes (métodos de validação

externa). Outros são dependentes somente das observações ou do número de agrupamen-
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tos encontrados (métodos de validação interna) (XU; WUNSCH-II, 2009).

Os ı́ndices calculados pelos métodos de validação externa podem ser vistos como

critérios que permitem o uso dos rótulos dos dados para validar o desempenho dos algo-

ritmos de agrupamento (XU; WUNSCH-II, 2009). O ı́ndice computado pelo método de Rand

compara os resultados obtidos pela técnica de agrupamento com um conjunto de classes

definidas a priori (geralmente por especialistas do domı́nio). Nesse caso, denotando por

C a partição obtida automaticamente e por P a partição definida a priori, são computa-

dos inicialmente quatro valores distintos para todos os posśıveis pares de observação no

conjunto de dados X:

• a: o número de pares de observações que pertencem às mesmas classes em P e aos

mesmos grupos em C;

• b: o número de pares de observações que pertencem às mesmas classes em P e a

diferentes grupos em C;

• c: o número de pares de observações que pertencem a diferentes classes em P e aos

mesmos grupos em C;

• d: o número de pares de observações que pertencem a diferentes classes em P e a

diferentes grupos em C.

A partir dos valores computados, o ı́ndice de Rand é calculado por:

Rand =
a+ d

a+ b+ c+ d
. (4.16)

De acordo com a Equação (4.16), os termos a e d são medidas de acordos, enquanto

os termos b e c são medidas de discordâncias. É posśıvel observar que: (i) o ı́ndice de

Rand tem intervalo entre [0,1]; (ii) o ı́ndice de Rand terá valor igual a zero se, e somente

se C for completamente inconsistente (por exemplo, a = d = 0); (iii) o ı́ndice de Rand

terá valor igual a 1 se, e somente se a partição sob avaliação coincide exatamente com a

partição de referência (por exemplo, b = c = 0 ou P = C).
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4.5 Considerações finais

Neste caṕıtulo, foram apresentados trabalhos que utilizam os métodos de agrupamento

de dados no processo de descoberta de novos medicamentos. Também foram apresentados

os algoritmos de agrupamento de dados k-médias, FCM e EICAMM, os quais foram

utilizados nos experimentos conduzidos no presente trabalho. Além desses algoritmos, foi

descrito também o método para validação das partições geradas pelos mesmos (́ındice de

Rand).

No próximo caṕıtulo, serão apresentados os experimentos conduzidos com os diversos

esquemas de análise exploratória de dados, que combinou as técnicas de agrupamento de

dados e de redução de dimensionalidade.
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5 Resultados Experimentais

Neste caṕıtulo, são apresentados e discutidos os resultados dos experimentos realiza-

dos neste trabalho que visaram a tratar o problema da alta dimensionalidade e obtenção

de agrupamentos relevantes considerando moléculas candidatas a novos medicamentos.

Inicialmente, diversos esquemas de análise exploratória e algoritmos de agrupamento

foram aplicados sobre o conjunto de dados PPARδ-1 e a avaliação dos mesmos foi re-

alizada empregando o ı́ndice de Rand. Após análises preliminares realizadas sobre esse

conjunto de dados, serão apresentados resultados e discussões envolvendo aplicações em

outros conjuntos de dados qúımicos (PPARδ-2, AT1 e TGFβ), os quais também são ob-

jetos de estudo deste trabalho. Antes da discussão dos experimentos conduzidos, serão

apresentados alguns aspectos de implementação das técnicas utilizadas, conforme descrito

na próxima seção.

5.1 Detalhes de implementação

Os experimentos realizados com todos os conjuntos de dados, apresentados no Caṕıtulo

2 (PPARδ-1, PPARδ-2, AT1 e TGFβ), foram conduzidos no software MATLAB (versão

R2009a). Para a técnica de redução de dimensionalidade PCA e os métodos de agru-

pamento k-médias e FCM, foram utilizadas funções nativas desse software1. O método

de agrupamento EICAMM foi implementado e fornecido pelos autores Oliveira e Romero

(2008).

O código da técnica de análise esparsa IPM2 foi disponibilizado pelos autores por

meio eletrônico. No entanto, o programa adquirido foi editado para inclusão do método

de deflação, a fim de calcular um número de componentes principais maior que 1. Por

fim, as técnicas de redução de dimensionalidade GP3, SPCA-ZOU4 e escore de Fisher5

1Funções denominadas por: princomp, kmeans e fcm, respectivamente.
2Dispońıvel em: http://www.ml.uni-saarland.de/code/IPM/IPM.html
3Dispońıvel em: http://www.montefiore.ulg.ac.be/ journee/
4Dispońıvel em: http://www.imm.dtu.dk/projects/spasm/
5Dispońıvel em: http://featureselection.asu.edu/
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também foram obtidas por meio eletrônico, sem necessidade de nenhuma alteração na

implementação desses métodos.

Os valores dos parâmetros utilizados na execução dos métodos de redução de dimensio-

nalidade e de agrupamento de dados para cada experimento serão apresentados na próxima

seção, uma vez que estes podem diferir de acordo com o conjunto de dados em questão.

Na próxima seção, serão apresentados os experimentos conduzidos sobre o conjunto de

dados PPARδ-1.

5.2 Experimentos com o conjunto de dados PPARδ-1

Nesta seção, são apresentados e discutidos os experimentos realizados sobre o conjunto

de dados PPARδ-1, contento 70 observações e 653 atributos, descrito em maiores detalhes

no Caṕıtulo 2.

5.2.1 Primeiro esquema de análise exploratória: aplicação das
técnicas de escore de Fisher e PCA e do conhecimento de
especialista no domı́nio

Em uma etapa preliminar, foram aplicadas as técnicas de redução de dimensionali-

dade escore de Fisher e PCA, gerando três versões reduzidas do conjunto original. Além

disso, uma seleção de variáveis realizada por especialistas do domı́nio resultou na geração

de mais um conjunto, que também foi combinado com a técnica PCA. A Figura 4 resume

o esquema geral para a derivação desses cinco conjuntos reduzidos.

Figura 4 – Primeiro esquema proposto para redução de dimensionalidade, derivando
cinco conjuntos de dimensão reduzida.
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Maiores detalhes dessa etapa são descritos como segue:

• O primeiro conjunto gerado provém das variáveis selecionadas a partir da técnica

de escore de Fisher, em que as variáveis com peso maior que 0,25 foram escolhidas.

Como resultado final, foram obtidas 108 variáveis;

• O segundo conjunto foi determinado pelo especialista de domı́nio. Do conjunto ori-

ginal (653 variáveis), foram escolhidas 9 variáveis que, segundo o especialista, seriam

suficientes para representar o conjunto de dados nos processos de agrupamento;

• A terceira derivação foi obtida após aplicação da técnica PCA sobre o conjunto

de dados original. Um total de 11 PCs foram selecionadas, resultando em 99% de

retenção da variabilidade do conjunto original;

• A partir da combinação das técnicas de escore de Fisher e PCA foi obtido o quarto

conjunto reduzido. Em primeiro lugar, foram selecionadas as variáveis com valor de

escore de Fisher maior que 0,25 (108 variáveis). Após a seleção dessas variáveis, o

conjunto de dados foi transformado empregando a técnica PCA e foram selecionadas

65 PCs, com retenção de 99% da variabilidade do conjunto gerado com a seleção de

Fisher;

• A quinta derivação foi obtida a partir da aplicação da técnica PCA sobre o ter-

ceiro conjunto (com variáveis selecionadas por especialista de domı́nio), resultando

em 9 PC’s, com retenção de 99% da variabilidade do conjunto com a seleção pelo

especialista.

Após a derivação dos cinco conjuntos descritos, foram aplicadas as técnicas de agru-

pamento de dados. Na especificação de parâmetros, para o método k-médias, foi utilizado

o número de k grupos igual a 2. No algoritmo FCM, foram informados, além do número

de grupos, o ı́ndice de fuzzyficação igual a 2 e o número máximo de iterações igual a

100. Para o algoritmo EICAMM foi informado, além do número de grupos, a taxa de

aprendizado (µ = 0, 1), o número máximo de iterações (400) e o valor de convergência

para a função de log-verossimilhança6 (0,0001).

Com as partições definidas pelos algoritmos de agrupamento, seguiu-se para a etapa

de validação dos resultados sendo que, antes da utilização do ı́ndice de Rand, o espe-

cialista de domı́nio definiu previamente classes para os compostos conforme os seguintes

valores de atividade biológica (Tabela 1, ver Caṕıtulo 2): (i) classe de compostos menos

6Diferença dos valores da função entre duas iterações consecutivas.
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potentes, com valores de atividade biológica entre 5,65 e 8,34, resultando em 34 compostos

pertencentes a essa classe; (ii) grupo de compostos mais potentes, com atividade biológica

entre 8,35 e 9,23, resultando em 36 compostos pertencentes a essa categoria. Tais clas-

ses também foram utilizadas na seleção de variáveis empregando a técnica de escore de

Fisher.

Uma observação importante deve ser feita também em relação ao algoritmo FCM:

para validação de todos os resultados obtidos por meio dessa técnica, empregando o ı́ndice

de Rand, a matriz de pertinência gerada foi transformada em uma partição ńıtida (ou

partição crisp), indicando somente o grupo em que a observação possúıa o maior ı́ndice

de pertinência. Como descrito no Caṕıtulo 4, uma partição fuzzy contém a pertinência

de uma observação aos diversos grupos pré determinados.

Os resultados obtidos com a validação dos agrupamentos são apresentados na Figura

5. O melhor ı́ndice de Rand obtido foi de 0,79, com o agrupamento realizado pelo método

EICAMM. A derivação do conjunto em que tal resultado foi obtido, combinou as seguintes

técnicas de redução de dimensionalidade: escore de Fisher e PCA (quarta derivação). É

observado, ainda na Figura 5, que os conjuntos de dados derivados da seleção de variáveis

realizada pelo especialista de domı́nio e pela redução empregando a técnica PCA não

forneceram informações suficientes para a tarefa de agrupamento dos dados.

Figura 5 – Resultados de validação de agrupamentos obtidos pelas técnicas k-médias,
FCM e EICAMM, para o conjunto PPARδ-1 no primeiro esquema de análise

exploratória.

A partir dos resultados obtidos, é percept́ıvel que as técnicas escore de Fisher, PCA e
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EICAMM foram empregadas com sucesso no esquema de redução de dimensionalidade e

de agrupamento do conjunto de dados PPARδ-1. Porém, é posśıvel observar que há, nesse

primeiro esquema proposto, informações incorporadas de maneira supervisionada, como é

o caso da técnica de escore de Fisher e do conhecimento do especialista. Tais informações

de rótulo podem ter influenciado os resultados de agrupamento aqui discutidos. Para su-

perar essa limitação e investigar a capacidade de extrair informações de forma totalmente

auto-organizável, foi proposto um outro esquema de análise exploratória, no qual foram

empregadas técnicas de redução de dimensionalidade não supervisionadas, como pode ser

visto na próxima seção.

5.2.2 Segundo esquema de análise exploratória: aplicação das
técnicas PCA e SPCA

No segundo esquema de análise exploratória proposto neste trabalho, foram aplicadas

no conjunto de dados PPARδ-1 as técnicas de redução de dimensionalidade não super-

visionadas PCA e SPCA (GP, IPM, SPCA-ZOU), o que gerou quatro versões reduzidas

do conjunto original. A Figura 6 resume o esquema geral utilizado para a derivação dos

quatro conjuntos reduzidos considerados nesses experimentos.

Figura 6 – Segundo esquema proposto para redução de dimensionalidade, derivando qua-
tro conjuntos de dimensão reduzida.

Em relação às técnicas de análise SPCA, vale ressaltar que o ńıvel de esparsidade

(γ) influencia o número de coeficientes não nulos da matriz de autovetores, utilizada na

transformação linear. Por isso, para cada técnica SPCA, foi realizada a transformação

do conjunto de dados, variando o ńıvel de esparsidade no intervalo entre 0 e 1. Além

disso, para as técnicas PCA e SPCA, também foram realizadas variações no número de

componentes principais (PC’s) no intervalo entre 2 e 30.

Os conjuntos de dados transformados com as técnicas SPCA e PCA foram apresen-
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tados aos algoritmos de agrupamento k-médias, FCM e EICAMM. Para execução desses

algoritmos, o número de grupos foi inicialmente fixado em 2 (k = 2). No caso do algo-

ritmo FCM, além do número de grupos, foi determinado o ı́ndice de fuzzyficação igual a

2 (m = 2) e número máximo de iterações igual a 100. Para o algoritmo EICAMM, foram

determinados a taxa de aprendizado igual a 0,1 (µ = 0, 1), o número máximo de iterações

igual a 400 e o critério de convergência da log-verossimilhança igual a 0,0001.

O desempenho de cada um dos resultados de agrupamento foi avaliado por meio do

ı́ndice de Rand. Para o cálculo desse ı́ndice, foi utilizada a partição definida pelo espe-

cialista de domı́nio, conforme Tabela 1 apresentada no Caṕıtulo 2, ou seja, a primeira

classe refere-se aos compostos menos potentes, os quais apresentam valores de atividade

biológica entre 5,65 e 8,34 e a segunda classe refere-se aos compostos mais potentes, os

quais possuem valores de atividade biológica entre 8,35 e 9,23.

A Figura 7 apresenta os valores do ı́ndice de Rand obtidos pelos algoritmos de agrupa-

mento. O maior ı́ndice de Rand foi obtido empregando o método EICAMM e apresentou

valor igual a 0,64. Nesse caso, a técnica de redução de dimensionalidade utilizada foi a

técnica de análise esparsa IPM, o que gerou 24 componentes principais para um valor de

parâmetro de esparsidade igual a 0,31.

Figura 7 – Resultados de validação de agrupamentos obtidos pelas técnicas k-médias,
FCM e EICAMM, para o conjunto PPARδ-1, no segundo esquema de análise

exploratória.

No entanto, pode-se observar que o melhor resultado do ı́ndice de Rand, nestes expe-

rimentos, é inferior ao resultado obtido para o esquema discutido na Seção 5.2.1, que foi

igual a 0,79. Entretanto, esse fato já era esperado, uma vez que aqui não há incorporação

de informações externas (rótulos fornecidos pelo especialista). Com o intuito de continuar
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explorando caracteŕısticas intŕısecas dos conjuntos de dados, procedeu-se com a condução

de novos experimentos nos quais números maiores de grupos (k > 2) foram considerados.

Tais resultados serão apresentados na próxima seção.

5.2.3 Terceiro esquema de análise exploratória: aplicação de to-
das as técnicas de redução de dimensionalidade

No terceiro experimento, conduzido sobre o conjunto de dados PPARδ-1, foram apli-

cadas todas as técnicas de redução de dimensionalidade discutidas no Caṕıtulo 3, gerando

nove versões reduzidas do conjunto original. O esquema de redução de dimensionalidade

é apresentado na Figura 8. Nessa figura, as técnicas de redução de dimensionalidade utili-

zadas ficaram dispostas da seguinte forma: (i) GP; (ii) IPM; (iii) PCA; (iv) SPCA-ZOU;

(v) escore de Fisher; (vi) escore de Fisher e PCA; (vii) escore de Fisher e GP; (viii) escore

de Fisher e IPM; (ix) escore de Fisher e SPCA-ZOU.

Figura 8 – Terceiro esquema proposto para redução de dimensionalidade, derivando di-
versos conjuntos de dimensão reduzida

Para execução desses experimentos, foram realizadas variações nos parâmetros das

técnicas de redução de dimensionalidade. No caso da técnica de escore de Fisher, foram

selecionadas variáveis com valor de peso maior do que o critério de peso determinado

pelos especialistas de domı́nio. Tal critério variou no intervalo entre 0,2 e 2. Em relação

às técnicas de análise SPCA, foi realizada a transformação do conjunto de dados variando

o ńıvel de esparsidade (γ) no intervalo entre 0 e 1. Além disso, para as técnicas PCA e

SPCA, foram realizadas também variações no número de componentes principais (PC’s)

no intervalo entre 2 e 30.
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Os conjuntos de dados obtidos com todas as variações de parâmetros das técnicas

SPCA e PCA foram apresentados aos algoritmos de agrupamento k-médias, FCM e EI-

CAMM. Para execução desses algoritmos, foram realizadas alterações no número de gru-

pos, sendo que os melhores resultados foram obtidos com o número de grupos igual a 5

(k = 5). No caso do algoritmo FCM, além do número de grupos, foi determinado o ı́ndice

de fuzzyficação igual a 2 (m = 2) e número de iterações igual a 100. Para o algoritmo

EICAMM, foram realizadas variações na taxa de aprendizado no intervalo entre 0 e 1, o

número de iterações igual a 400 e o critério de convergência da log verossimilhança igual

a 0,0001.

Com as partições definidas pelos algoritmos de agrupamento, seguiu-se para a etapa

de validação dos resultados por meio do ı́ndice de Rand. Para o cálculo desse ı́ndice, foi

utilizada a partição definida pelo especialista de domı́nio com base no potencial biológico,

conforme Tabela 1 apresentada no Caṕıtulo 2. Os melhores ı́ndices de Rand obtidos pelas

técnicas de agrupamento em combinação com os métodos de redução de dimensionali-

dade, considerando-se aqui todas as variações de parâmetros testados, são apresentados

na Figura 9.

Figura 9 – Resultados de validação de agrupamentos obtidos pelas técnicas k-médias,
FCM e EICAMM, para o conjunto PPARδ-1, no terceiro esquema de análise

exploratória.

No terceiro experimento realizado sobre o conjunto de dados PPARδ-1, o método

k-médias apresentou o melhor ı́ndice de Rand com valor igual a 0,84 quando aplicadas,

de forma combinada, três técnicas de redução de dimensionalidade: escore de Fisher e

GP; escore de Fisher e IPM e escore de Fisher e SPCA-ZOU. Para essas combinações de
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técnicas, também foram analisados o número de variáveis selecionadas com a técnica de

escore de Fisher e o número de coeficientes não nulos encontrados pela técnica SPCA,

conforme apresentado a seguir:

• Escore de Fisher e GP: Em primeiro lugar, foram selecionadas 522 variáveis

pelo escore de Fisher. Após a seleção dessas variáveis, o conjunto de dados foi

transformado empregando a técnica GP e foram selecionadas 2 PC’s, com retenção

de 67,8% da variabilidade do conjunto gerado com a seleção de Fisher. Além disso,

na primeira componente principal esparsa foram computados 494 coeficientes não

nulos, sendo que o parâmetro de esparsidade utilizado na transformação pela técnica

GP foi igual a 0,11;

• Escore de Fisher e IPM: Em primeiro lugar, foram selecionadas 401 variáveis

pelo escore de Fisher. Após a seleção dessas variáveis, o conjunto de dados foi

transformado empregando a técnica IPM e foram selecionadas 30 PC’s, com retenção

de 100% da variabilidade do conjunto gerado com a seleção de Fisher. Além disso,

na primeira componente principal esparsa foram computados 259 coeficientes não

nulos, sendo que o parâmetro de esparsidade utilizado na transformação pela técnica

GP foi igual a 0,21;

• Escore de Fisher e SPCA-ZOU: Em primeiro lugar, foram selecionadas 455

variá-veis pelo escore de Fisher. Após a seleção dessas variáveis, o conjunto de da-

dos foi transformado empregando a técnica SPCA-ZOU e foram selecionadas 2 PC’s,

com retenção de 74% da variabilidade do conjunto gerado com a seleção de Fisher.

Além disso, na primeira componente principal esparsa foram computados 452 coefi-

cientes não nulos, sendo que o parâmetro de esparsidade utilizado na transformação

pela técnica GP foi igual a 0,06;

A partir do melhor resultado de agrupamento obtido, foi realizada uma análise gráfica,

conforme apresentado e discutido na próxima seção.

5.2.3.1 Análise gráfica dos resultados

A fim de interpretar graficamente os resultados de agrupamento do conjunto de dados

PPARδ-1, foi realizada a projeção destes no espaço bidimensional sendo estes rotulados

com cores diferentes para cada grupo encontrado. Para isso, foram utilizadas as duas

componentes principais obtidas por meio da técnica PCA na projeção dos dados, conforme

ilustra a Figura 10(a).
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(a)

(b)

Figura 10 – Resultados de agrupamento obtidos pelo método k-médias em combinação
com as técnicas escore de Fisher e GP, escore de Fisher e IPM e escore
de Fisher e SPCA-ZOU: (a) Visualização dos resultados de agrupamento
obtidos com o algoritmo k-médias; (b) Visualização dos dados de acordo

com o ńıvel de atividade biológica definido pelo especialista no domı́nio.
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Com o objetivo de validar visualmente os grupos encontrados, foram também proje-

tados os dados tendo como rótulo cores que variam de acordo com o ńıvel de atividade

biológica previamente observada, conforme é apresentado na Figura 10(b). Parâmetros

estat́ısticos sobre os grupos projetados nas Figuras 10(a) e 10(b) são apresentados na Ta-

bela 5. Nota-se que as estimativas obtidas para o método de agrupamento aproximam-se

daquelas observadas previamente pelos diferentes ńıveis de atividade biológica no con-

junto de dados definidos pelo especialista de domı́nio.

Tabela 5 – Parâmetros estat́ısticos de atividade biológica dos grupos rotulados pelo algo-
ritmo k-médias, para o conjunto de dados PPARδ-1.

Grupo
Grupos obtidos pelo algo-

ritmo k-médias

Grupos selecionados por

ńıveis de atividade biológica

Média Desvio padrão Média Desvio padrão

Grupo 1 ♦ 8,57 0,15 8,53 0,16

Grupo 2 ∗ 7,85 0,68 7,68 0,66

Grupo 3 + 8,49 0,61 8,72 0,22

Grupo 4 � 8,45 0,25 8,57 0,15

Grupo 5 ? 8,07 0,45 7,92 0,48

Pode-se observar que no terceiro experimento realizado, foi posśıvel obter bons resul-

tados na análise do conjunto de dados PPARδ-1. Foi verificado que o aumento no número

de grupos e as novas combinações das técnicas de redução de dimensionalidade influenci-

aram positivamente o processo de agrupamento, em especial o desempenho do algoritmo

k-médias. Foi percept́ıvel também que a aplicação das técnicas SPCA na transformação

dos dados qúımicos resultou em um desempenho melhor do que o obtido empregando a

técnica PCA, justificando o uso das mesmas no esquema de análise exploratória.

Por fim, o modelo obtido na terceira avaliação pode ser empregado para predizer a

classe de novos compostos com atividade desconhecida, além de ser empregado como fil-

tro na triagem de novas substâncias com atividade biológica relacionada às doenças DM

e SM. Devido aos bons resultados obtidos sobre o conjunto de dados PPARδ-1, foram

realizados experimentos utilizando outros conjuntos de compostos com as mesmas carac-

teŕısticas desse conjunto. A seguir, serão apresentados os experimentos conduzidos sobre

o conjunto de dados PPARδ-2.
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5.3 Experimentos com o conjunto de dados PPARδ-2

Nos experimentos realizados sobre o conjunto de dados PPARδ-2 (121 observações e

653 atributos), foram aplicadas todas as técnicas de redução de dimensionalidade discu-

tidas no Caṕıtulo 3. O esquema de análise exploratória utilizado foi o mesmo descrito no

terceiro experimento realizado sobre o conjunto de dados PPARδ-1 (ver Figura 8, Seção

5.2.3).

Para execução desses experimentos, foram realizadas variações nos parâmetros das

técnicas de redução de dimensionalidade. No caso da técnica de escore de Fisher, foram

selecionadas variáveis com valor de peso maior do que o critério de peso determinado

pelos especialistas de domı́nio. Tal critério variou entre 0,2 e 2. Em relação às técnicas

de análise SPCA, foi realizada a transformação do conjunto de dados variando o ńıvel de

esparsidade (γ) no intervalo entre 0 e 0,5. Além disso, para as técnicas PCA e SPCA,

foram realizadas também variações no número de componentes principais (PC’s) no in-

tervalo entre 2 e 30.

Os conjuntos de dados obtidos com todas as variações de parâmetros das técnicas

SPCA e PCA foram apresentados aos algoritmos de agrupamento k-médias, FCM e EI-

CAMM. Para execução desses algoritmos, foram realizadas alterações no número de gru-

pos, sendo que os melhores resultados foram obtidos com o número de grupos igual a 4

(k = 4). No caso do algoritmo FCM, além do número de grupos, foi determinado o ı́ndice

de fuzzyficação igual a 2 (m = 2) e número de iterações igual a 100. Para o algoritmo

EICAMM, foram realizadas variações na taxa de aprendizado no intervalo entre 0 e 0,8,

número de iterações igual a 400 e critério de convergência da log verossimilhança igual a

0,0001.

Com as partições definidas pelos algoritmos de agrupamento, seguiu-se para a etapa

de validação dos resultados a partir do cálculo do ı́ndice de Rand. Para o cálculo desse

ı́ndice, foi utilizada a partição definida pelo especialista de domı́nio, com base nos valores

de atividade biológica apresentados na Tabela 2 (ver Caṕıtulo 2). Os melhores ı́ndices de

Rand obtidos pelas técnicas de agrupamento em combinação com os métodos de redução

de dimensionalidade, considerando-se aqui todas as variações de parâmetros testados, são

apresentados na Figura 11.
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Figura 11 – Resultados de validação de agrupamentos obtidos pelas técnicas k-médias,
FCM e EICAMM, para o conjunto PPARδ-2, após aplicação do terceiro

esquema de análise exploratória (descrito na Seção 5.2.3).

No conjunto de dados PPARδ-2, o método EICAMM apresentou o melhor ı́ndice de

Rand, com valor igual a 0,80. Nesse caso, a técnica de redução de dimensionalidade utili-

zada combinou o escore de Fisher e a análise esparsa GP. Inicialmente, foram selecionadas

239 variáveis a partir de valores de escore de Fisher e, com a transformação realizada pela

técnica GP, foram geradas 2 componentes principais (para um valor de parâmetro de

esparsidade igual a 0,36) e que reteve 84% da variabilidade do conjunto reduzido com a

técnica de escore de Fisher. O número de coeficientes não nulos na primeira componente

principal esparsa foi igual a 239.

A partir do melhor resultado obtido, foi realizada uma análise gráfica, conforme apre-

sentado e discutido na próxima seção.

5.3.1 Análise gráfica dos resultados

A fim de interpretar graficamente os resultados de agrupamento do conjunto de dados

PPARδ-2, foi realizada a projeção destes no espaço bidimensional sendo estes rotulados

com cores diferentes para cada grupo encontrado. Para isso, foram utilizadas as duas

componentes principais obtidas por meio da técnica PCA na projeção dos dados, conforme

ilustra a Figura 12(a).
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(a)

(b)

Figura 12 – Resultados de agrupamento obtidos pelo método EICAMM em combinação
com as técnicas de escore de Fisher e GP, para o conjunto PPARδ-2: (a)
Visualização dos resultados de agrupamento; (b) Visualização dos dados
de acordo com o ńıvel de atividade biológica definido pelo especialista no

domı́nio.
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Com o objetivo de validar os grupos encontrados, foram também projetados os dados

tendo como rótulo cores que variam de acordo com o ńıvel de atividade biológica previa-

mente observada, conforme é apresentado na Figura 12(b). Parâmetros estat́ısticos sobre

os grupos projetados nas Figuras 12(a) e 12(b) são apresentados na Tabela 6. É posśıvel

verificar que as estimativas obtidas para o método de agrupamento aproximam-se dos

resultados previamente observados pelo especialista de domı́nio, conforme apresentado na

Figura 12(b).

Tabela 6 – Parâmetros estat́ısticos de atividade biológica dos grupos rotulados pelo algo-
ritmo EICAMM e observados pelo especialista de domı́nio, para o conjunto

de dados PPARδ-2.

Grupo
Grupos obtidos pelo algo-

ritmo EICAMM

Grupos selecionados por

ńıveis de atividade biológica

Média Desvio padrão Média Desvio padrão

Grupo 1 ? 7,35 1,00 6,95 0,95

Grupo 2 + 8,39 0,47 8,55 0,24

Grupo 3 � 7,51 0,59 7,42 0,56

Grupo 4 ∗ 7,85 0,68 8,42 0,29

Pode-se observar que no experimento realizado, foi posśıvel obter bons resultados

na análise do conjunto de dados PPARδ-2. O número de grupos e as combinações das

técnicas de redução de dimensionalidade influenciaram positivamente o processo de agru-

pamento, em especial o desempenho do algoritmo EICAMM. Foi percept́ıvel também que

a aplicação das técnicas SPCA para transformação dos dados qúımicos resultou em um

desempenho melhor do que o obtido empregando a técnica PCA, justificando o uso das

mesmas no esquema de análise exploratória.

Por fim, o modelo obtido pode ser, possivelmente, empregado para predizer a classe

de novos compostos com atividade desconhecida, além de ser empregado como filtro na

triagem de novas substâncias com atividade biológica relacionada às doenças DM e SM.

Devido aos bons resultados obtidos sobre o conjunto de dados PPARδ-2, foram condu-

zidos os experimentos sobre o conjunto de dados AT1, conforme descrito na próxima seção.
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5.4 Experimentos com o conjunto de dados AT1

Assim como nos experimentos descritos anteriormente, foram aplicadas todas as técni-

cas de redução de dimensionalidade discutidas no Caṕıtulo 3 para a análise exploratória

do conjunto de dados AT1 (59 observações e 1721 atributos). O esquema utilizado foi

o mesmo descrito no terceiro experimento realizado sobre o conjunto de dados PPARδ-1

(ver Figura 8, Seção 5.2.3).

Para execução desses experimentos, foram realizadas variações nos parâmetros das

técnicas de redução de dimensionalidade. No caso da técnica de escore de Fisher, foram

selecionadas variáveis com valor de peso maior do que o critério de peso determinado

pelos especialistas de domı́nio. Tal critério variou entre 0,2 e 2. Em relação às técnicas

de análise SPCA, foi realizada a transformação do conjunto de dados variando o ńıvel de

esparsidade (γ) no intervalo entre 0 e 0,8. Além disso, para as técnicas PCA e SPCA,

foram realizadas também variações no número de componentes principais (PC’s) no in-

tervalo entre 2 e 20.

Os conjuntos de dados obtidos com todas as variações de parâmetros das técnicas

SPCA e PCA foram apresentados aos algoritmos de agrupamento k-médias, FCM e EI-

CAMM. Para execução desses algoritmos, foram realizadas alterações no número de gru-

pos, sendo que os melhores resultados foram obtidos com o número de grupos igual a 4

(k = 4). No caso do algoritmo FCM, além do número de grupos, foi determinado o ı́ndice

de fuzzyficação igual a 2 (m = 2) e número de iterações igual a 100. Para o algoritmo

EICAMM, foram realizadas variações na taxa de aprendizado no intervalo entre 0 e 0,8,

número de iterações igual a 400 e critério de convergência da log verossimilhança igual a

0,0001.

Com as partições definidas pelos algoritmos de agrupamento, seguiu-se para a etapa

de validação dos resultados por meio do ı́ndice de Rand. Para o cálculo desse ı́ndice,

foi utilizada a partição definida pelo especialista de domı́nio, com base nos valores de

atividade biológica apresentados na Tabela 3 (ver Caṕıtulo 2). Os melhores ı́ndices de

Rand obtidos pelas técnicas de agrupamento em combinação com os métodos de redução

de dimensionalidade, considerando todas as variações de parâmetros testadas, são apre-

sentados na Figura 13.
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Figura 13 – Resultados de validação de agrupamentos obtidos pelas técnicas k-médias,
FCM e EICAMM, para o conjunto AT1, após aplicação do terceiro esquema

de análise exploratória (descrito na Seção 5.2.3).

No experimento realizado sobre o conjunto de dados AT1, o método EICAMM apre-

sentou o melhor ı́ndice de Rand com valor igual a 0,84, quando aplicadas três técnicas de

redução de dimensionalidade: GP, IPM e escore de Fisher combinado com GP. Para essas

técnicas, foi analisado o número de variáveis utilizadas, conforme apresentado a seguir:

• Técnica de análise esparsa GP: Para o conjunto de dados quando empregando a

técnica GP, foram selecionadas 2 PC’s, com retenção de 55,83% da variabilidade do

conjunto de dados original. Além disso, na primeira componente principal esparsa

foram computados 1228 coeficientes não nulos, sendo que o parâmetro de esparsidade

utilizado na transformação pela técnica GP foi igual a 0,2;

• Técnica de análise esparsa IPM: Para o conjunto de dados transformado empre-

gando a técnica IPM, foram selecionadas 2 PC’s, com retenção de 46,36% da variabi-

lidade do conjunto de dados original. Além disso, na primeira componente principal

esparsa foram computados 759 coeficientes não nulos, sendo que o parâmetro de

esparsidade utilizado na transformação pela técnica GP foi igual a 0,1;

• Escore de Fisher e GP: Em primeiro lugar, foram selecionadas 998 variáveis pelo

escore de Fisher. Após a seleção dessas variáveis, o conjunto de dados foi trans-

formado empregando a técnica GP e foram selecionadas 14 PC’s, com retenção de
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62% da variabilidade do conjunto gerado com a seleção a partir do escore de Fisher.

Além disso, na primeira componente principal esparsa foram computados 828 coefi-

cientes não nulos, sendo que o parâmetro de esparsidade utilizado na transformação

pela técnica GP foi igual a 0,56.

A partir do melhor resultado de agrupamento obtido, foi realizada uma análise gráfica

dos resultados, conforme apresentado e discutido na próxima seção.

5.4.1 Análise gráfica dos resultados

Com o intuito de interpretar graficamente os resultados de agrupamento do conjunto

de dados AT1, foi realizada a projeção destes no espaço bidimensional sendo estes rotu-

lados com cores diferentes para cada grupo encontrado. Para isso, foram utilizadas as

duas componentes principais obtidas por meio da técnica PCA na projeção dos dados,

conforme ilustra a Figura 14(a).



5.4 Experimentos com o conjunto de dados AT1 69

(a)

(b)

Figura 14 – Resultados de agrupamento obtidos pelo método EICAMM, para o conjunto
AT1, em combinação com as técnicas GP, IPM e escore de Fisher e GP:
(a) Visualização dos resultados de agrupamento; (b) Visualização dos dados
de acordo com o ńıvel de atividade biológica definido pelo especialista no

domı́nio.
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Com o objetivo de validar os grupos encontrados, foram também projetados os dados

tendo como rótulo cores que variam de acordo com o ńıvel de atividade biológica previa-

mente observada, conforme é apresentado na Figura 14(b). Parâmetros estat́ısticos sobre

os grupos projetados nas Figuras 14(a) e 14(b) são apresentados na Tabela 7. As estima-

tivas obtidas para o método de agrupamento aproximaram-se dos resultados previamente

observados pelo especialista de domı́nio, conforme apresentado na Figura 14(b).

Tabela 7 – Parâmetros estat́ısticos de atividade biológica dos grupos rotulados pelo algo-
ritmo EICAMM e observados pelo especialista de domı́nio, para o conjunto

de dados AT1.

Grupo
Grupos obtidos pelo algo-

ritmo EICAMM

Grupos selecionados por

ńıveis de atividade biológica

Média Desvio padrão Média Desvio padrão

Grupo 1 ? 7,45 0,42 7,69 0,47

Grupo 2 + 9,14 0,67 9.36 0,53

Grupo 3 � 8,73 0,67 9,07 0,32

Grupo 4 ∗ 7,64 0,65 7,63 0,59

Pode-se observar que no experimento realizado, foi posśıvel obter bons resultados na

análise do conjunto de dados AT1. O número de grupos e as combinações das técnicas de

redução de dimensionalidade influenciaram positivamente o processo de agrupamento, em

especial o desempenho do algoritmo EICAMM. Foi percept́ıvel também que a aplicação

das técnicas SPCA para a transformação dos dados qúımicos resultou em um desempenho

melhor do que o obtido empregando a técnica PCA, justificando o uso das mesmas no

esquema de análise exploratória.

Um caso especial é observado nos resultados obtidos sobre o conjunto AT1 (Figura

13). A transformação empregando somente as técnicas SPCA (GP e IPM) produziu re-

sultados semelhantes à combinação dos métodos do escore de Fisher e GP. Esse resultado

sugere que, mesmo sem a rotulação prévia dos dados para seleção de variáveis, a redução

realizada por meio das técnicas SPCA resultou no bom desempenho do algoritmo de agru-

pamento EICAMM.

Por fim, o modelo obtido pode ser empregado para predizer a classe de novos compos-

tos com atividade desconhecida, além de ser empregado como filtro na triagem de novas

substâncias com atividade biológica relacionada às doenças cardiovasculares. Devido aos

bons resultados obtidos sobre o conjunto de dados AT1, também foram conduzidos expe-
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rimentos sobre o conjunto de dados TGF, conforme discutido na próxima seção.

5.5 Experimentos com o conjunto de dados TGFβ

Assim como nos experimentos descritos anteriormente, foram aplicadas todas as técni-

cas de redução de dimensionalidade discutidas no Caṕıtulo 3 para a análise exploratória

do conjunto de dados TGFβ (contendo 59 observações e 1719 atributos). O esquema uti-

lizado foi o mesmo descrito no terceiro experimento realizado sobre o conjunto de dados

PPARδ-1 (ver Figura 8, Seção 5.2.3).

Para execução desses experimentos, foram realizadas variações nos parâmetros das

técnicas de redução de dimensionalidade. No caso da técnica de escore de Fisher, foram

selecionadas variáveis com valor de peso maior do que o critério de peso determinado

pelos especialistas de domı́nio. Tal critério variou entre 0,2 e 2. Em relação às técnicas

de análise SPCA, foi realizada a transformação do conjunto de dados variando o ńıvel de

esparsidade (γ) no intervalo entre 0 e 0,8. Além disso, para as técnicas PCA e SPCA,

foram realizadas também variações no número de componentes principais (PC’s) no in-

tervalo entre 2 e 30.

Os conjuntos de dados obtidos com todas as variações de parâmetros das técnicas

SPCA e PCA foram apresentados aos algoritmos de agrupamento k-médias, FCM e EI-

CAMM. Para execução desses algoritmos, foram realizadas alterações no número de gru-

pos, sendo que os melhores resultados foram obtidos com o número de grupos igual a 5

(k = 5). No caso do algoritmo FCM, além do número de grupos, foi determinado o ı́ndice

de fuzzyficação igual a 2 (m = 2) e número de iterações igual a 100. Para o algoritmo

EICAMM, foram realizadas variações na taxa de aprendizado no intervalo entre 0 e 0,9,

número de iterações igual a 400 e critério de convergência da log verossimilhança igual a

0,0001.

Com as partições definidas pelos algoritmos de agrupamento, seguiu-se para a etapa

de validação dos resultados a partir do cálculo do ı́ndice de Rand. Para o cálculo desse

ı́ndice, foi utilizada a partição definida pelo especialista de domı́nio, com base nos valores

de atividade biológica apresentados na Tabela 4 (ver Caṕıtulo 2). Os melhores ı́ndices de

Rand obtidos pelas técnicas de agrupamento em combinação com os métodos de redução

de dimensionalidade, considerando-se aqui todas as variações de parâmetros testados, são

apresentados na Figura 15.
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Figura 15 – Resultados de validação de agrupamentos obtidos pelas técnicas k-médias,
FCM e EICAMM, para o conjunto TGFβ, após aplicação do esquema de

análise exploratória (descrito na Seção 5.2.3).

No experimento realizado sobre o conjunto de dados TGFβ, o método k-médias apre-

sentou o melhor ı́ndice de Rand com valor igual a 0,90, quando aplicadas, de forma

combinada, quatro técnicas de redução de dimensionalidade: escore de Fisher e PCA; es-

core de Fisher e GP; escore de Fisher e IPM e escore de Fisher e SPCA-ZOU. Para essas

combinações de técnicas, também foram analisados o número de variáveis selecionadas

com a técnica de escore de Fisher e o número de coeficientes não nulos encontrados pela

técnica SPCA, conforme apresentado a seguir:

• Escore de Fisher e PCA: Em primeiro lugar, foram selecionadas 626 variáveis

pelo escore de Fisher. Após a seleção dessas variáveis, o conjunto de dados foi trans-

formado empregando a técnica PCA e foram selecionadas 28 PC’s, com retenção de

99% da variabilidade do conjunto gerado com a seleção por meio do escore de Fisher;

• Escore de Fisher e GP: Para essa combinação de técnicas, foram selecionadas,

inicialmente, 626 variáveis a partir do valor do escore de Fisher. Após a seleção

dessas variáveis, o conjunto de dados foi transformado empregando a técnica GP

e foram selecionadas 26 PC’s, com retenção de 96% da variabilidade do conjunto

gerado com a seleção do escore de Fisher. Além disso, na primeira componente prin-

cipal esparsa foram computados 619 coeficientes não nulos, sendo que o parâmetro

de esparsidade utilizado na transformação pela técnica GP foi igual a 0,11;
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• Escore de Fisher e IPM: Inicialmente, foram selecionadas 626 variáveis a partir

do escore de Fisher. Após a seleção dessas variáveis, o conjunto de dados foi trans-

formado empregando a técnica IPM e foram selecionadas 18 PC’s, com retenção de

99% da variabilidade do conjunto gerado com a seleção a partir do escore de Fisher.

Além disso, na primeira componente principal esparsa foram computados 616 coefi-

cientes não nulos, sendo que o parâmetro de esparsidade utilizado na transformação

pela técnica IPM foi igual a 0,06;

• Escore de Fisher e SPCA-ZOU: No caso dessa técnica, foram previamente

selecionadas 626 variáveis pelo escore de Fisher. Após a seleção dessas variáveis,

o conjunto de dados foi transformado empregando a técnica SPCA-ZOU e foram

selecionadas 16 PC’s, com retenção de 97% da variabilidade do conjunto gerado com

a seleção a partir do escore de Fisher. Além disso, na primeira componente principal

esparsa foram computados 619 coeficientes não nulos, sendo que o parâmetro de

esparsidade utilizado na transformação pela técnica GP foi igual a 0,36;

A partir dos melhores resultados de agrupamento obtidos, foi realizada uma análise

gráfica, conforme apresentado e discutido na próxima seção.

5.5.1 Análise gráfica dos resultados

A fim de interpretar graficamente os resultados de agrupamento do conjunto de dados

TGFβ, foi realizada a projeção destes no espaço bidimensional sendo estes rotulados

com cores diferentes para cada grupo encontrado. Para isso, foram utilizadas as duas

componentes principais obtidas por meio da técnica PCA na projeção dos dados, conforme

ilustra a Figura 16(a).
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(a)

(b)

Figura 16 – Resultados de agrupamento obtidos pelo método k-médias em combinação
com as técnicas escore de Fisher e PCA, escore de Fisher e GP, escore de
Fisher e IPM e escore de Fisher e SPCA-ZOU, para o conjunto TGFβ: (a)
Visualização dos resultados de agrupamento; (b) Visualização dos dados
de acordo com o ńıvel de atividadde biológica definido pelo especialista no

domı́nio.
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Com o objetivo de validar os grupos encontrados, foram também projetados os da-

dos tendo como rótulo cores que variam de acordo com o ńıvel de atividade biológica

previamente observada, conforme é apresentado na Figura 16(b). Parâmetros estat́ısticos

sobre os grupos projetados nas Figuras 16(a) e 16(b) são apresentados na Tabela 8. É

percept́ıvel que as estimativas obtidas para o método de agrupamento aproximam-se da-

quelas observadas pelo especialista de domı́nio.

Tabela 8 – Parâmetros estat́ısticos de atividade biológica dos grupos rotulados pelo algo-
ritmo k-médias e observados pelo especialista de domı́nio, para o conjunto de

dados TGFβ

Grupo
Grupos obtidos pelo algo-

ritmo k-médias

Grupos selecionados por

ńıveis de atividade biológica

Média Desvio padrão Média Desvio padrão

Grupo 1 ♦ 5,96 0,46 6,35 0,69

Grupo 2 ? 5,60 0,52 5,87 0,72

Grupo 3 ∗ 7,40 0,29 7,50 0,20

Grupo 4 � 7,40 0,30 7,50 0,30

Grupo 5 + 7,17 0,73 7,55 0,12

Pode-se observar que no experimento realizado, foi posśıvel obter bons resultados na

análise do conjunto de dados TGFβ. O número de grupos e as combinações das técnicas

de redução de dimensionalidade influenciaram positivamente o processo de agrupamento,

em especial o desempenho do algoritmo k-médias. É posśıvel também que a aplicação das

técnicas SPCA para transformação dos dados qúımicos resultou em um desempenho seme-

lhante ao obtido empregando a técnica PCA, justificando o uso das mesmas no esquema

de análise exploratória. Por fim, o modelo obtido pode ser empregado para predizer a

classe de novos compostos com atividade desconhecida, além de ser empregado como filtro

na triagem de novas substâncias com atividade biológica relacionadas ao tratamento do

câncer.

5.6 Considerações finais

Neste caṕıtulo, foram discutidos os experimentos realizados empregando os métodos

de redução de dimensionalidade e de agrupamento na análise de dados de QM. Em pri-

meira instância, foram realizados três experimentos sobre o conjunto de dados PPARδ-1.
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O primeiro experimento apresentou o desempenho dos algoritmos de agrupamento para

separação desse conjunto em duas classes, após obtenção de cinco derivações de dimensão

reduzida. A combinação das técnicas de escore de Fisher e PCA resultou no melhor agru-

pamento de dados alcançado com o método EICAMM.

Logo após, na segunda análise do conjunto PPARδ-1, foram empregadas as técnicas

PCA e SPCA na etapa de redução de dimensionalidade, gerando resultados menos signifi-

cativos em comparação ao primeiro experimento. Tal resultado já era esperado por conta

da ausência de informação externa no processo de redução de dimensão dos dados. No

terceiro experimento, foi realizada a comparação de desempenho dos algoritmos de agru-

pamento após a redução de dimensionalidade empregando todas as técnicas de redução de

dimensionalidade descritas no Caṕıtulo 3 (escore de Fisher, PCA e SPCA). Além disso,

foi realizada uma variação no número de grupos contendo as observações do conjunto em

estudo. Os resultados alcançados no terceiro experimento foram superiores aos obtidos

anteriormente, sugerindo que além da redução de dimensionalidade, deve-se atentar para

o número de grupos presentes no conjunto de dados.

A partir dos resultados obtidos no terceiro experimento realizado sobre o conjunto

PPARδ-1, procedeu-se com o estudo dos conjuntos PPARδ-2, AT1 e TGFβ, os quais pos-

suem caracteŕısticas semelhantes ao conjunto PPARδ-1. Nesses dados foi posśıvel verificar

o bom desempenho dos algoritmos de redução de dimensionalidade e de agrupamento na

análise dos mesmos.

Durante a realização dos experimentos, duas técnicas apresentaram os melhores resul-

tados para o agrupamento dos dados: k-médias e EICAMM. Uma observação importante

sobre o método k-médias é que a concepção desse algoritmo é mais simples quando com-

parado ao método EICAMM. Mesmo assim, na análise dos conjuntos PPARδ-1 e TGFβ,

os resultados obtidos pelo método k-médias foram relativamente melhores que o método

EICAMM.

Quanto aos métodos de redução de dimensionalidade, as técnicas GP, IPM e escore

de Fisher apresentaram bom desempenho na redução dos conjuntos de dados. Um caso

que merece destaque foi a avaliação do conjunto AT1 em que os métodos de redução GP

e IPM geraram resultados semelhantes ao método de redução combinando as técnicas

escore de Fisher e GP. Por fim, os resultados obtidos após as análises desses conjuntos

mostram a potencialidade de utilização dos métodos de redução de dimensionalidade e de

agrupamento de dados para redução e definição de classe dos compostos.
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6 Conclusões, Contribuições e
Trabalhos Futuros

Pesquisas realizadas na área de QM têm por objetivo compreender mecanismos de

interação entre uma molécula e seu alvo biológico, a fim de propor novas substâncias

qúımicas candidatas a medicamentos. Para isso, os pesquisadores são responsáveis por

validar os alvos biológicos, descobrir e desenvolver um candidato a fármaco com melhor

atividade biológica, assim como realizar testes biológicos em laboratório, entre outras ati-

vidades.

Dentre as diversas etapas existentes no processo de descoberta de novos medicamentos

é discutida a análise SAR, apresentada no Caṕıtulo 2. Nessa etapa, são aplicados diversos

métodos computacionais para o estabelecimento das relações entre a estrutura qúımica e

a atividade biológica de uma série de moléculas.

Os conjuntos de dados analisados nas análises SAR são caracterizados por sua alta

dimensionalidade, o que torna complexa a modelagem de fenômenos moleculares que

constituem os processos bioqúımicos. Por conta disso, faz-se necessária a aplicação de

métodos para reduzir a dimensão dos conjuntos de dados e auxiliar o processo de análise.

No Caṕıtulo 3, foram apresentadas diversas abordagens para redução de dimensionalidade

tais como as técnicas de escore de Fisher, PCA e variações da SPCA.

Além da redução de dimensionalidade, ainda há a necessidade de encontrar grupos

de moléculas com atividade biológica distinta dentro dos conjuntos de dados em estudo.

Por isso, no Caṕıtulo 4, foram descritos os algoritmos de agrupamento de dados utilizados

neste trabalho: k-médias, FCM e EICAMM.

As técnicas de redução de dimensionalidade e de agrupamento de dados foram com-

binadas gerando diversos esquemas de análise exploratória de dados, com o intuito de

realizar a análise dos dados qúımicos de forma efetiva. O conjunto PPARδ-1 foi o primeiro

conjunto de dados em que tais esquemas de análise foram aplicados, conforme descrito na

Seção 5.2. O melhor resultado foi alcançado pelo algoritmo k-médias após alteração no

número de grupos, além da combinação dos métodos de redução de dimensionalidade GP
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e escore de Fisher, conforme descrito na Seção 5.2.3. A partir dos resultados obtidos nesse

experimento, foram realizadas análises dos conjuntos PPARδ-2, AT1 e TGFβ aplicando

o mesmo esquema de análise exploratória, conforme descrito nas Seções 5.3, 5.4 e 5.5,

respectivamente. Na análise do conjunto PPARδ-2, as técnicas combinadas de escore de

Fisher, GP e EICAMM alcançaram o melhor resultado. No caso do conjunto AT1, as

técnicas GP, IPM e escore de Fisher combinado com GP, além do algoritmo EICAMM

apresentaram o melhor desempenho. Por fim, para o conjunto TGFβ as técnicas de escore

de Fisher, IPM e k-médias apresentaram o melhor resultado de análise exploratória.

Os experimentos realizados neste trabalho e os resultados obtidos sugerem a utilização

dos algoritmos de agrupamento para a tarefa de classificação dos dados qúımicos de forma

a descrever ńıveis de atividade biológica dos compostos estudados, podendo ser utilizados

como guias no processo de descoberta e desenvolvimento de novos compostos em QM.

6.1 Contribuições

As principais contribuições do presente trabalho são:

• Utilização das técnicas SPCA no processo de avaliação dos dados qúımicos. Essa

abordagem de redução de dimensionalidade ainda é pouco utilizada na análise dos

dados qúımicos. Por isso, este trabalho serve como guia para pesquisadores em

QM na condução de novos experimentos em que seja necessária a aplicação dessas

técnicas;

• Apresentação de novas formas de análise exploratória de dados que visam contribuir

para a descoberta de novos medicamentos. O emprego dos métodos de redução

de dimensionalidade e de agrupamento de dados apresentaram bons resultados no

processo de análise dos dados qúımicos. Com isso, tais métodos podem ser aplicados

para descoberta de padrões em dados relacionados a outras doenças crônicas.

6.2 Trabalhos futuros

Em trabalhos futuros, pretende-se investigar novos métodos para redução de dimensio-

nalidade dos conjuntos de dados qúımicos. Uma abordagem a ser verificada é a de analisar,

com maiores detalhes, os coeficientes dos autovetores obtidos por meio das técnicas SPCA,

a fim de determinar as variáveis com maior importância no processo de transformação dos
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dados. Outra abordagem a ser verificada é a de desenvolver uma técnica SPCA baseada

em redes neurais artificiais, de forma a apresentar uma base de transformação esparsa e

que no processo de transformação seja posśıvel garantir a propriedade de não correlação

da técnica PCA.

Outra pretensão de trabalho futuro tem relação com os algoritmos de agrupamento.

Durante a revisão bibliográfica sobre as técnicas SPCA, foram encontrados algoritmos que

utilizam as normas de regularização (por exemplo `1 e `2) no processo de aprendizado,

permitindo simultaneamente a realização da seleção de variáveis e o aprendizado do algo-

ritmo. Pretende-se realizar uma revisão aprofundada sobre esses métodos de aprendizado

e, se posśıvel, propor incorporação dessas técnicas de regularização ao método EICAMM.

Os trabalhos futuros citados anteriormente (SPCA e agrupamento de dados) tem por

objetivo contribuir para resolução de desafios existentes na área da ciência da computação.

De acordo com os autores Hopcroft, Soundarajan e Wang (2011), os próximos desafios

dessa área consistem na aplicação de métodos computacionais em grandes bases de da-

dos, além do desenvolvimento de métodos que incorporem caracteŕısticas esparsas ao seu

processo de aprendizado.

Por fim, pretende-se analisar também métodos para aumentar o número de observações

em um conjunto de dados. É sabido que, quanto maior o número de observações para trei-

namento, melhor o resultado de um algoritmo de aprendizado. Tal expansão no número

de observações deverá ser realizada por meio de busca de novos compostos na literatura

ou a partir da expansão artificial do conjunto de dados.
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Biológica de Substâncias com Afinidade pelo Receptor PPAR δ. Dissertação (Mestrado)
— Universidade Federal do ABC, 2009.
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