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Análise de agrupamento hierárquico é um método estatístico multivariado de classificação automática
dos dados.

Usando a distância euclidiana formada pelas distâncias de 20 principais cidades

paraibanas, e o método de agrupamento utilizado foi vizinho mais próximo revelou que determinadas
distâncias entre estas cidades em quilômetros foram similares em relação às distâncias entre elas, ou
seja, as cidades que apresentaram semelhantes distâncias entre as demais foram agrupadas.

O

resultado final do procedimento de agrupamento foi o dendrograma que revelou três grupos de cidades
paraibanas e também mostrou que algumas cidades não foram similares com estes três grupos. Assim,
a principal diferença de comprimento foi detectada na junção dos grupos. Na etapa de validação, para
verificar se os grupos de municípios observados no dendrograma são significativos, ou seja, se a
solução é representativa para o conjunto de distância das cidades analisadas. O valor da correlação
cofenética foi de 0,85, assim pode-se afirmar que o agrupamento teve boa qualidade. Posteriormente,
foi aplicada também uma análise discriminante tendo como variável resposta os três grupos
predeterminados a priori pelos agrupamento s. Observando suas principais premissas, ratificou que
os grupos criados pela técnica anterior foram bem classificados, observou-se um valor de 92% de
classificação correta.
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