
Resumo  

A aplicação de um método de Classificação Hierárquica a um conjunto de dados multivariados 

tem por objectivo definir, sobre os elementos a classificar, partições ou hierarquias de partições 

óptimas relativamente a um critério previamente estabelecido. Associado ao resultado deste 

método está uma representação gráfica denominada por árvore de classificação ou 

dendrograma. Existem na literatura inúmeros métodos de classificação hierárquica, os quais 

têm sido implementados em variado software de fácil acesso.  

É hoje inquestionável a necessidade de incluir uma etapa, após a obtenção dos resultados de 

uma classificação e antes da sua interpretação/divulgação, que avalie a qualidade e a 

pertinência dos resultados encontrados. Esta fase de tratamento classificatório tem vindo, nas 

últimas décadas, a ganhar acentuada importância e é chamada de validação da classificação.  

O objectivo deste trabalho é o de estudar e quantificar a comparação de dendrogramas. Vários 

coeficientes estatísticos adequados a tal comparação são analisados, e são deduzidas as 

respectivas distribuições empíricas. Para a obtenção destas distribuições recorre-se à geração 

aleatória de dendrogramas. Vários métodos de geração aleatória de dendrogramas são aqui 

apresentados, comparados e a sua complexidade algorítmica é analisada.  

A comparação de dendrogramas com o mesmo número de nós terminais é uma ferramenta de 

grande utilidade em validação de classificações.  

Abstract 

The main goal of an application of a Hierarchical Classification method to a multivariate data set 

is to define the best partition or hierarchy of partitions over the data set, according to a previous 

and known criteria. The graphical representation associated to the result of this method is 

known as classification tree or dendrogram. In scientific literature there are many classification 

tree methods that have been brought into many kinds of easy access computer software.  

Nowadays, there is an unquestionable need in including an intermediate stage after one obtains 

the final results of a classification and before the interpretation and acknowledgment of those 

results. This intermediate stage should be able enough to evaluate quality, on one hand, and 

the importance of the results, on the other. This classificatory stage has gained an increasing 

relevance in the last decades and it is known as validation of classification.  

The expected goal hidden behind this work is to study and quantify the comparisons between 

dendrograrns. Several statistical adequate coefficients used for such comparisons are 

analysed, and their empirical distributions are deduced. To do this, random generation of 



dendrograms is used. Various methods of random generation of dendrograms will be formerly 

presented and compared. Its algorithmical complexity will be analysed.  

The comparison between dendograms with the same number of terminal nodes constitutes an 

outstanding tool as far as validation of classification is concerned.  


