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RESUMO 

Esta pesquisa objetiva aplicar a análise estatística multivariada de agrupamentos 

(clustering), através do algoritmo de agrupamento k-Protótipos, a um banco de dados 

geológico-geotécnico dos taludes de uma mina de minério de manganês, visando estudar a 

estrutura espacial dos dados, e propor uma nova setorização geotécnica da cava. O banco de 

dados consiste em um levantamento de parâmetros geológico-geotécnicos medidos 

diretamente em diversos pontos da mina, estruturado em vinte e oito variáveis. A metodologia 

utilizada foi composta de um estudo teórico e prático da análise multivariada de 

agrupamentos, em paralelo a um pré-tratamento do banco de dados para adequá-lo à 

realização da análise, realização de estatísticas descritivas dos dados e construção de gráficos 

auxiliares. Após estas etapas foi realizada a modificação da função kproto( ), do pacote 

clustMixType, em linguagem R, obtendo-se a função kproto.modif( ). Em seguida foi aplicada 

a técnica de agrupamentos ao banco de dados por meio do software R e do algoritmo de 

agrupamentos k-Protótipos (função kproto.modif( )), variando o número de grupos k  e os 

pesos   dados à cada variável. A relação entre as variáveis é expressa pela distância 

Euclidiana ao quadrado, para quantificar a distância entre as variáveis numéricas, e a distância 

a partir do coeficiente de similaridade de Jaccard, para as variáveis nominais. Os diferentes 

resultados de agrupamentos obtidos foram validados por meio da análise de variância 

multivariada (MANOVA), pelo uso de 100 sementes aleatórias iniciais do algoritmo e escolha 

do melhor resultado, e pela sobreposição dos pontos de cada grupo ao mapa geológico da 

mina. A identificação das estruturas de agrupamentos é seguida pela plotagem das mesmas no 

mapa em planta da mina (segundo as coordenadas espaciais de cada observação do banco de 

dados) e, posteriormente, pela subdivisão da área de investigação, e culmina na regionalização 

ou mapeamento da classificação no plano, definindo os setores geotécnicos propostos. As 

regiões são subdivisões da área do mapa que são espacialmente contíguas e relativamente 

homogêneas em suas propriedades geológico-geotécnicas, indicadas pela densidade espacial 

de pontos de um mesmo grupo. Foram propostos 7 setores geotécnicos para as regiões de 

domínio de maciços rochosos da mina. Cada setor proposto foi descrito segundo suas 

propriedades geológicas, mecânicas e estruturais. Observou-se uma grande aderência da 

setorização proposta à geologia da mina, indicando a representatividade prática dos resultados 

de agrupamentos obtidos e da setorização proposta. 

Palavras-chave: Estatística multivariada, Análise de agrupamentos, k-Protótipos, Setorização geotécnica, 

Mina a céu aberto. 
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CLUSTER ANALYSIS APPLIED TO THE DEFINITION OF 

GEOTECHNICAL DESIGN SECTORS IN OPEN-PIT MINES 

ABSTRACT 

This research aims to apply the cluster multivariate statistical analysis technique, through the 

k-Prototypes clustering algorithm, to a geological-geotechnical database of a manganese ore 

mine’s slopes, aiming to study the spatial structure of the data and variables, and to propose 

new geotechnical design sectors for the pit. The database consists of a survey of geological 

and geotechnical parameters measured directly in several points of the mine, structured in 

twenty seven variables. The methodology used was composed of a theoretical and practical 

study of the cluster analysis technique, followed by a pretreatment of the database to make it 

suitable for the analysis, descriptive statistics and auxiliary graphs. After these steps, the 

clustering technique was applied to the database using the R software and the k-Prototype 

clustering algorithm, varying the number of groups k  and the weights given to each variable 

 . The relationship between the variables is expressed by the squared Euclidean distance, to 

quantify the distance between numerical variables, and the distance from Jaccard's coefficient 

of similarity, for the nominal variables. The different cluster results obtained were validated 

by the multivariate analysis of variance (MANOVA), by using 100 initial random seeds of the 

algorithm and choosing the best result, and by overlapping the points of each group to the 

mine geological map. The identification of cluster structures is followed by plotting them on 

the mine plan map (according to the spatial coordinates of each observation in the database) 

and subsequently by the subdivision of the research area, culminating in the regionalization or 

mapping of the classification in the plan, defining the proposed geotechnical design sectors. 

Regions are subdivisions of the map area that are spatially contiguous and relatively 

homogeneous in their geological-geotechnical properties, indicated by the spatial density of 

points in the same group. Seven geotechnical sectors were proposed for the mine’s rock 

masses domain. Each proposed sector was described according to its geological, mechanical 

and structural properties. It was possible to observe a great adherence of the proposed sectors 

to the mine geology, indicating the practical representativeness of the results of groupings 

obtained and the proposed design sectors. 

Keywords: Multivariate statistics, Cluster analysis, k-Prototypes, Geotechnical zoning, Open-pit mine. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na mineração a céu-aberto, a utilização de bancos de dados geológico-geotécnicos 

para estimar modelos de comportamentos geomecânicos de maciços rochosos é habitual. 

Estes podem, então, ser utilizados em análises de estabilidade, modelagem numérica, e em 

projetos de estruturas geotécnicas. Deste modo, é importante estimar os parâmetros 

geotécnicos de uma área não amostrada utilizando dados disponíveis de uma área amostrada. 

A setorização geotécnica é o processo de alocar, dividir e geometrizar áreas ou 

elementos com propriedades e variáveis geológicas e geotécnicas homogêneas na estrutura de 

depósitos minerais. 

A mina estudada está localizada no município de Conselheiro Lafaiete, no estado 

de Minas Gerais, a aproximadamente 100 km da capital Belo Horizonte. Em 2013 foi 

realizado um estudo geotécnico, apresentado em um relatório técnico interno da empresa, 

onde dois dos objetivos principais foram a revisão do modelo geomecânico (das cavas 

operacional e final) e o dimensionamento dos planos de fogo, com base neste modelo. 

Uma das atividades desenvolvidas na revisão do modelo geomecânico foi a 

setorização geotécnica da mina e nela foram definidos 6 setores geotécnicos, que foram 

subdivididos em subsetores A e B, que correspondem a regiões de domínio de materiais 

friáveis e alterados (subsetores A) e domínio de maciços rochosos (subsetores B). O método 

de escavação utilizado na mina estudada se restringe a escavação mecânica nas áreas 

constituídas por materiais friáveis e alterados e ao uso de explosivos para desmonte das áreas 

em que ocorrem materiais rochosos. 

Já no dimensionamento dos planos de fogo, a partir dos estudos desenvolvidos 

concluiu-se que modificações no então atual plano de fogo, tanto no minério quanto no estéril, 

eram necessárias, na busca pela redução dos problemas diagnosticados de ocorrência de 

matacões, repés e sobreescavação. 

Assim, a partir do diagnóstico realizado, dos dados geológico-geotécnicos 

levantados e do modelo geomecânico desenvolvido, foram propostas novas malhas para o 

desmonte a fogo, tanto no minério quanto no estéril, para cada um dos 6 subsetores B 

definidos. 

O relatório indicou que as malhas propostas estavam adequadas e com 

possibilidade de otimização dos desmontes de rochas através do aumento das mesmas para a 

redução dos custos dos desmontes de rochas por explosivos. Tanto a setorização geotécnica 

da cava quanto o plano de fogo propostos são utilizados até a data atual. 
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No entanto atualmente a mina tem enfrentado diversos problemas com o 

desmonte por explosivos, principalmente nos atuais setores 1 e 6, demandando a proposição 

de uma nova setorização geotécnica para o redimensionamento do plano de fogo empregado. 

De posse de um banco de dados geológico-geotécnico da mina, que vem sendo 

alimentado desde 2014, que consiste de um levantamento de parâmetros geotécnicos, 

quantitativos e qualitativos, tomados diretamente em diversos pontos da cava, estruturado 

inicialmente em 28 variáveis, busca-se realizar a proposição de uma nova setorização 

geotécnica para a mina, contemplando o máximo de variáveis e observações possíveis. A 

análise estatística multivariada de agrupamentos é uma ferramenta muito útil capaz de 

produzir os resultados esperados para tal objetivo. 

A análise de agrupamentos é uma técnica de reconhecimento de padrões e busca, 

na maioria de suas aplicações, particionar os dados de modo que cada observação pertença a 

um único grupo, e que o conjunto de todos os grupos contenha todas as observações. 

Observações mais semelhantes entre si são alocadas em um mesmo grupo, e 

aquelas pertencentes a diferentes grupos são consideradas dissimilares. Deste modo, a 

similaridade entre as observações é o critério básico utilizado para agrupá-las, e ela pode ser 

quantificada através de diferentes medidas de proximidades. 

O principal objetivo deste trabalho é a aplicação da análise de agrupamentos a um 

banco de dados geológico-geotécnico dos taludes da mina, para estudar a estrutura dos dados 

e variáveis presentes e propor uma nova setorização geotécnica da mina. 

A aplicação da análise de agrupamentos permite o agrupamento dos pontos 

amostrados, representados por pontos no espaço tridimensional da mina, em um número 

conveniente de grupos, relacionando-os através de medidas de proximidades, a partir de um 

estudo minucioso do comportamento das variáveis e dos dados. 

Este trabalho ainda pode auxiliar na proposição de ferramentas mais diretas e 

viáveis de setorização geotécnica de minas a céu aberto. 

Baseando-se no banco de dados disponibilizado pela empresa, e no objetivo do 

trabalho, a ser alcançado através da aplicação da análise de agrupamentos, a metodologia foi 

definida. Ela é composta resumidamente das etapas de estudo teórico e prático da técnica de 

agrupamentos, pré-tratamento do banco de dados para adequá-lo à utilização da técnica, 

realização de estatística descritiva dos dados e confecção de gráficos pertinentes ao estudo, 

aplicação da técnica de agrupamentos pelo algoritmo k-Protótipos em linguagem R, 

interpretação e validação dos resultados e finalmente a proposição de uma nova setorização 

geotécnica da mina. 
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A análise de agrupamentos gera, a partir do banco de dados tratado, um número 

específico de grupos compostos por pontos amostrados na mina que sejam o mais similares 

possível entre si, definindo assim os setores geotécnicos. 

A validação estatística da técnica é realizada por meio da análise de variância 

multivariada (MANOVA), e também pela utilização de 100 sementes aleatórias iniciais, para 

cada análise realizada, e escolha do melhor resultado. Além disso, indícios da validade prática 

da técnica foram obtidos por meio da sobreposição do resultado ao mapa geológico da mina. 

Este trabalho está estruturado nos seguintes itens: introdução, objetivos e 

justificativa, revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados, discussões e conclusões, 

sugestões para trabalhos futuros, referências bibliográficas, Apêndices e anexos. 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

O trabalho visa, principalmente, a aplicação da análise estatística multivariada de 

agrupamentos (cluster analysis) a um banco de dados geológico-geotécnico dos taludes da 

mina em estudo, disponibilizados pela empresa responsável, composto inicialmente de 28 

variáveis, com o objetivo de estudar a estrutura dos dados e variáveis presentes e propor uma 

nova setorização geológico-geotécnica da cava. 

A aplicação da análise estatística multivariada de agrupamentos no banco de 

dados é importante para o estudo das variáveis geotécnicas e dos dados levantados, 

possibilitando um entendimento do comportamento dos mesmos na mina e posterior 

agrupamento dos pontos amostrados de modo a propor uma nova setorização geotécnica da 

mina. 

Esses resultados trarão implicações diretas nas operações de perfuração e 

desmonte da mina, bem como na segurança e estabilidade dos taludes, dentre outros. 

Atualmente no Brasil, tanto na mineração como na geologia, a aplicação e estudo 

das análises estatísticas multivariadas não são tão comuns, o que não se justifica uma vez que 

mineradoras em geral possuem extensos bancos de dados e as técnicas multivariadas 

constituem ferramentas essenciais produzindo resultados interessantes, como os de Cruz 

(2018), Harff & Davis (1990), Landim (2010), Pezente (2017), Santos (2019 A), Santos (2019 

B) e Silva et al. (2018), que podem ampliar o conhecimento dos dados disponíveis, reduzir 

custos de pesquisa e operação, agilizar processos de tomada de decisão, possibilitar a criação 

de ferramentas de análise, dentre outras. Portanto, este trabalho também busca divulgar e 

ampliar as aplicações das técnicas estatísticas multivariadas, em especial a análise de 

agrupamentos, tanto na geologia como na engenharia de minas. 

Comumente, a setorização geotécnica de minas a céu aberto é feita utilizando 

métodos estatísticos e estocásticos (como a geoestatística, que vem sendo cada vez mais 

utilizada, como por exemplo para a criação de modelos geomecânicos de maciços rochosos), 

que muitas vezes são matemática e computacionalmente dispendiosos e de difícil 

compreensão, demandando muitas vezes a utilização de programas computacionais de alto 

valor para a sua realização. 

Esses métodos também geram sérios problemas na manipulação das variáveis 

devido a restrições em relação à utilização em variáveis não aditivas (onde a média dessas 

variáveis não faz sentido, como variáveis qualitativas por exemplo). 
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A aplicação da técnica de agrupamentos para este propósito pode trazer grandes 

vantagens, como a de uma teoria mais simples, baixo custo computacional em relação às 

outras técnicas, identificação de padrões existentes nos dados e quantificação da semelhança 

entre cada ponto amostrado na mina, além de ser mais flexível e simples no tratamento das 

variáveis, por ser um método que não depende de suposições extraídas dos dados fornecidos 

por uma distribuição de probabilidade (é não-paramétrica), sendo facilmente aplicável 

também em variáveis qualitativas. 

Em relação ao problema específico a ser analisado, no caso a setorização 

geotécnica da cava, o trabalho pode auxiliar na proposição de ferramentas de setorização 

geotécnica de minas a céu aberto. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Setorização Geotécnica de Minas a Céu Aberto 

Na mineração a céu-aberto, bancos de dados geológico-geotécnicos são 

comumente extensos, além de constantemente atualizados. Na engenharia geotécnica, um 

importante passo no projeto de estruturas geotécnicas é predizer os parâmetros geotécnicos 

em uma área não amostrada utilizando dados disponíveis de uma área amostrada (Qi & Liu, 

2019). 

Esses dados têm sido utilizados para estimar modelos de comportamentos 

geomecânicos dos maciços rochosos, para que possam ser utilizados como dados de entrada 

para as análises de estabilidade e modelagem numérica, usando inclusive a geoestatística, que 

considera a variabilidade espacial dos dados. A precisão na predição espacial ou interpolação 

de dados geotécnicos é fundamental para que um projeto geotécnico seja confiável e bem 

executado. 

Para conduzir análises de estabilidade e definir ângulos ótimos de taludes para 

utilizar no projeto da cava, a cava proposta deve ser dividida em setores que são as seções da 

cava com características geológicas e operacionais similares. (Call, 1992) É sabido que a 

estabilidade de taludes rochosos depende da orientação relativa entre o talude e as estruturas 

geológicas. Consequentemente, muitas minas a céu aberto definem zonas, ou setores, em 

termos das unidades geotécnicas, dos domínios estruturais, e da orientação dos taludes. 

Esses setores são usados não apenas para o projeto geotécnico de taludes, mas 

também para definir a instrumentação geotécnica, políticas de monitoramento, reconciliação 

entre o projeto dos taludes e os taludes desenvolvidos durante a operação da mina, e também 

para facilitar e padronizar a comunicação entre as equipes de geotecnia, planejamento e 

operação de mina. (Karzulovic, 2004) 

Segundo Zhirov et al. (2015), a setorização geotécnica é o processo de alocar, 

dividir e geometrizar áreas ou elementos com propriedades e variáveis homogêneas na 

estrutura de depósitos minerais. Já de acordo com Qi & Liu (2019), considerando a não 

estacionariedade dos dados em diferentes regiões da mina, a setorização geotécnica é o 

processo que envolve dividir uma área em zonas distintas, cada uma das quais possui uma 

forma de tendência ou modelo de variância distinto das zonas adjacentes. Ela facilita uma 

caracterização mais racional e probabilística do local, ou uma predição espacial de parâmetros 

geológicos e geotécnicos mais precisa. 
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Zhirov et al. (2015) apontam que há na literatura uma variedade de tipos de 

setorização com respeito ao seu perfil, propósito, abordagens e aplicações dos métodos, mas 

que o zoneamento geotécnico, ou a setorização geotécnica, com a identificação das principais 

heterogeneidades e litotipos em propriedades e variáveis físico-mecânicas, hidrogeológicas, 

geológicas (litológicas e petrográficas) e estruturais é o mais extensivamente usado. No 

entanto, dependendo do propósito, é possível realizar uma setorização através de qualquer um 

destes itens separadamente, ou por meio de uma combinação entre eles. 

Karzulovic (2004) também aponta que a prática atual para a caracterização 

geotécnica de grandes minas a céu aberto define unidades geotécnicas considerando não 

apenas os diferentes tipos de rochas e padrões estruturais, mas também a mineralização 

(preenchimento das descontinuidades) e alteração, que podem ter um forte efeito nas 

propriedades mecânicas do maciço rochoso e nas estruturas geológicas. 

Estas três informações: litologia, mineralização e alteração, são usadas para 

definir as unidades geotécnicas “básicas”. Essas unidades definem os tipos de rocha “intacta”, 

nas quais propriedades mecânicas são avaliadas a partir de resultados de testes de laboratório, 

como testes de compressão uniaxial para avaliar a resistência à compressão uniaxial e o 

módulo de elasticidade, e de compressão triaxial para definir a resistência ao cisalhamento 

segundo o critério de ruptura de Hoek-Brown. 

Ainda segundo Karzulovic (2004), é importante conhecer a estimativa da 

distribuição estatística de cada uma das propriedades do maciço rochoso, o que permite ao 

engenheiro geotécnico avaliar a confiabilidade de se usar valores “esperados”, como a média 

ou mediana, dessas propriedades para a análise e projeto dos taludes. 

O autor também aponta que a definição da inclinação da face dos taludes deve 

considerar o efeito das estruturas geológicas orientadas desfavoravelmente aos taludes, mas 

que também depende da qualidade do desmonte por explosivo e carregamento empregados. 

Silva (2006) destaca que a economia e viabilidade do projeto está relacionada com 

a estabilidade dos taludes, em função dos ângulos efetivamente praticados na mina, e que as 

condições de lavra são extremas, de taludes cada vez mais íngremes e altos. 

Em vista do que foi discutido fica evidente a importância de se realizar a 

setorização geotécnica de minas a céu aberto de modo que os setores definidos sejam os mais 

homogêneos possíveis, pois cada setor terá valores esperados para diferentes parâmetros que 

são então utilizados para o projeto de taludes, definição de parâmetros de desmonte, dentre 

outros, o que impacta diretamente a segurança, estabilidade e políticas de manutenção dos 

taludes, o regime de operação, a relação estéril-minério praticada, dentre outros. 
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Algumas das técnicas existentes de setorização geotécnica de minas a céu aberto 

são discutidas nos parágrafos seguintes. 

O Método moving split-window (MSW), para qualquer número de propriedades 

geotécnicas, é muito eficiente para detectar descontinuidades, ou fronteiras, ao longo de dados 

coletados em uma única direção (transecto), e é muito utilizado na detecção de padrões em 

análises de solos e vegetação. 

É um método relativamente simples, no entanto programas computacionais de 

fácil utilização e que possam computar os intervalos de confiança para o teste de significância 

do método não estão disponíveis, e o método não é muito robusto, uma vez que sua 

performance depende da variabilidade dos dados e do tamanho da janela de varredura. (Erdős 

et al., 2014, e Qi & Liu, 2019) 

De acordo com Körmöczi et al. (2016), sua metodologia consiste em estabelecer 

um transecto no campo, perpendicularmente à suposta descontinuidade, que é então dividido 

em pequenas áreas, e então as variáveis de interesse são mensuradas em cada uma dessas 

áreas. 

Um algoritmo de computação seleciona, no caso mais simples, as duas primeiras 

áreas em alguma das extremidades do transecto e cada uma passa a fazer parte de uma metade 

da janela de varredura. Assim cada metade da janela é comparada com a outra por meio de 

uma medida ou função de dissimilaridade (o conceito de medidas de dissimilaridades é 

discutido no item 3.3.2 deste trabalho). A janela então é movida ao longo do transecto uma 

área por vez, comparando as áreas duas a duas e tomando a dissimilaridade entre elas. O 

procedimento é repetido até que o fim do transecto seja alcançado. 

Os valores de dissimilaridades obtidos são então plotados em um gráfico em 

função da posição espacial dos pontos de interseção entre as áreas, obtendo um perfil de 

dissimilaridade, onde as fronteiras são representadas por picos neste perfil. 

O método encontra apenas um ponto da(s) fronteira(s). Várias linhas podem ser 

tomadas na mesma região para encontrar mais pontos da fronteira. 

Erdős et al. (2014) e Körmöczi et al. (2016) apresentam figuras ilustrativas do 

método, bem como várias referências de aplicações, caso seja de interesse do leitor. Webster 

(1973) e Phoon et al. (2003) empregaram a técnica no estudo de solos. 

Métodos estatísticos de segmentação, para uma única propriedade geotécnica, 

segundo Hawkins & Merriam (1973) e Gill (1970), buscam segmentar dados sequenciais, 

tomados ao longo de uma seção transversal ou um transecto (como perfis de anomalias 

geofísicas e estruturais, e furos de sondagem), em partes, que representem diferentes padrões 
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de variabilidade, revelando populações ou eventos distintos. Uma vez que o dado original é 

segmentado, fica mais fácil trabalhar com segmentos individuais, que passam a assumir 

características médias daquele padrão naquele segmento específico. 

A medida da homogeneidade de cada segmento e consequente o critério de 

divisão da sequência de dados em segmentos pode ser feita de diferentes maneiras propostas 

na literatura, como diferenciação numérica, minimização de funções, ajuste de curvas e 

análise de variância. Os autores apresentam maiores detalhes, exemplos e referências 

bibliográficas desses métodos. 

Já para os métodos estocásticos de setorização, para qualquer número de 

propriedades geotécnicas, a análise estocástica fornece uma excelente ferramenta para 

considerar a variabilidade das propriedades de solos e rochas, e para desenvolver algoritmos 

para estimar os parâmetros de projetos de estruturas geotécnicas, com uma base probabilística 

onde o risco associado pode ser quantificado. (Elkateb et al., 2003) 

Os métodos estocásticos consideram o fenômeno geológico-geotécnico como algo 

não determinístico, e sim probabilístico. Eles usam dados coletados em campo para 

confeccionar modelos espaciais das propriedades geológico-geotécnicas e realizar inferências, 

com erros associados, sobre a estrutura de subsuperfície de depósitos minerais. 

A modelagem numérica torna-se uma ferramenta importante, pois permite simular 

as regiões onde há poucos dados disponíveis, e manipular experimentalmente os sistemas 

reais, possibilitando avaliar a maneira como a alteração de certos aspectos influencia o 

comportamento do mesmo. 

Para que ela ofereça bons resultados é necessário que os dados utilizados sejam de 

boa qualidade e que o pesquisador tenha um bom conhecimento do contexto geológico-

geotécnico do local onde os dados foram obtidos. À medida que são acrescentadas novas 

informações ao conjunto de dados disponíveis, o modelo vai se aperfeiçoando e se 

aproximando cada vez mais da realidade. 

A geoestatística está compreendida nestes métodos. Nela, o processo de 

interpolação dos dados baseia-se na variabilidade espacial das amostras pontuais, 

consideradas variáveis regionalizadas, cuja teoria foi formulada por Matheron (1971). Wang 

et al. (2017) apresentam no trabalho uma metodologia para a inferência e segmentação 

tridimensional e sua aplicação em modelagem geológica e quantificação de incertezas 

associadas. Os autores destacam que o custo computacional da técnica é muito elevado.  
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Elkateb et al. (2003) apresentam diversas aplicações de técnicas estocásticas na 

engenharia geotécnica, que visam avaliar os problemas do impacto da variabilidade de 

propriedades do subsolo em problemas geotécnicos. 

Há ainda os métodos de agrupamentos, para diferentes propriedades geotécnicas. 

A análise de agrupamentos é um método estatístico utilizado para agrupar dados 

matematicamente similares e encontrar padrões. 

Em termos de caracterização de áreas, a técnica de agrupamentos fornece uma 

melhoria em relação a outros métodos estatísticos, uma vez que inferências estatísticas 

preliminares de grupos inerentes ao banco de dados não são necessárias, e que sobreposições 

podem ou não ser permitidas entre os grupos definidos. 

A técnica é capaz de identificar similaridades e padrões nos dados não visíveis a 

priori, por meio de medidas de proximidade entre cada um dos dados e o centroide de cada 

grupo, que são atualizados de forma dinâmica até que a configuração mais similar possível 

entre os dados de cada grupo seja atingida. 

Ela pode ser realizada em uma ou mais variáveis e não é necessário que os dados 

sejam filtrados, no entanto é necessário que os dados sejam tratados para adequá-los ao uso da 

técnica, como a realização da padronização das variáveis, eliminação de observações com 

dados faltantes em uma ou mais variáveis, dentre outros. 

Em contrapartida a escolha do resultado final é subjetiva e cabe ao pesquisador 

utilizar do bom senso, experiência e conhecimento do problema, para selecionar as variáveis 

que serão consideradas na análise, o tipo de padronização dos dados, as medidas de 

proximidades, a técnica de agrupamento, o número de grupos e interpretar dos resultados. 

(Everitt et al., 2011) 

O item 3.3 deste trabalho explica em detalhes estes métodos, que são objetivo de 

estudo e aplicação deste trabalho. 

Hegazy & Mayne (2002) apresentam um estudo da aplicação da técnica em cinco 

estudos de caso de perfis de solos em camadas, utilizando dados de ensaios de penetração de 

piezo cone com medição da pressão intersticial (CPTU), para a definição de interfaces 

litoestratigráficas, delimitação espacial das suas fronteiras e identificação de lentes e outliers. 

Oliveira et al. (2012) estudam as praias arenosas da Ilha de Santa Catarina (SC) a 

partir de dados de tamanho de partículas de amostras de sedimentos superficiais e declividade 

da praia, de 180 pontos dispostos ao redor do perímetro da ilha. Os pontos foram agrupados 

por meio da técnica de agrupamentos e os resultados foram dispostos geograficamente para 



 

11 

visualização e caracterização da distribuição espacial dos dados. Três grupos de praias foram 

identificados, permitindo o agrupamento das praias em setores descontínuos da costa. 

Já o trabalho de Vieira et al. (2008) tem como objetivo analisar a distribuição 

espacial dos sedimentos de fundo do complexo estuarino da baía da Babitonga (SC) através 

de técnicas estatísticas multivariadas, dentre elas a análise de agrupamento, em 140 pontos de 

coleta de sedimentos, contendo oito variáveis. A análise de agrupamento indicou a presença 

de três ambientes distintos de sedimentação no interior da baía, sendo possível reconhecer três 

grandes ambientes deposicionais, com dois ambientes contrastantes, no complexo. 

Mayer et al. (2014) utilizam dados geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos em 

conjunto para, dentre outros, avaliar o modelo hidrogeológico conceitual de uma mina. A 

utilização da técnica de agrupamentos nos dados geológicos e geotécnicos conseguiu 

identificar tendências gerais nos dados. Especificamente a análise realizada nos dados 

geológicos demonstrou uma relação espacial entre contatos intrusivos e o aumento da 

condutividade hidráulica. Isso sugere que o uso de métodos de agrupamentos é promissor para 

identificar novas tendências durante estágios iniciais da caracterização hidrogeológica. 

Silva et al. (2018) propõem, dentre outros, uma priorização geotécnica de 

intervenção de taludes com cicatrizes de deslizamentos, da Estrada de Ferro Vitória-Minas, 

através da análise de agrupamentos. O banco de dados analisado foi composto das variáveis 

altura do talude, inclinação, área da cicatriz e volume da cicatriz. A análise de agrupamentos 

auxiliou na tomada de decisão associada às medidas de contenção a serem adotadas. Oito 

grupos característicos de taludes foram identificados e caracterizados com relação às suas 

predisposições a deslizamentos permitindo definir os taludes prioritários para sofrerem 

intervenções. 

Muitos outros trabalhos envolvendo a aplicação da técnica de agrupamentos em 

geologia e na mineração, que apresentaram resultados úteis e aplicáveis nos mais diversos 

contextos, podem ser encontrados na literatura. 

 

3.2 Análise Estatística Multivariada 

A análise estatística multivariada é uma das áreas da estatística de maior 

importância na investigação científica de fenômenos, e compreende diferentes métodos de 

análise de dados multivariados, onde as respostas desses fenômenos são mensuradas em mais 

de uma variável. 
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Os diferentes métodos de análise multivariada nos permitem considerar as 

correlações entre diversas variáveis simultaneamente, contemplando todas essas variáveis de 

forma integrada, e considerando suas inter-relações da maneira mais profunda possível, 

gerando resultados mais consistentes e úteis. Em casos onde não há correlações significativas 

entre as variáveis o uso desta técnica não é justificável. 

Exemplos de dados apropriados para a análise multivariada são abundantes na 

geologia e engenharia de minas e incluem: análises químicas, onde as variáveis podem ser em 

porcentagem de composição ou partes por milhão de elementos traço; medidas em correntes 

ou fluxos, como descargas, quantidade de sedimentos em suspensão, profundidade, sólidos 

dissolvidos, pH, oxigênio dissolvido, dentre outras; variáveis paleontológicas, como uma 

grande quantidade de medidas realizadas em um organismo; propriedades índice da rocha 

intacta, como porosidade, densidade, permeabilidade, dureza, velocidade de ondas sísmicas, 

propriedades de resistência e deformação, dentre outras; características do maciço rochoso, 

como litotipo, resistência da rocha intacta, presença de descontinuidades, propriedades das 

descontinuidades, grau de fraturamento do maciço, presença de água, dentre outras. 

Segundo Davis (2002) os métodos de análise multivariada são extremamente 

poderosos, uma vez que permitem ao pesquisador manipular mais variáveis do que de outra 

forma poderiam ser assimiladas. No entanto esses métodos são complexos, tanto em sua 

formulação teórica como nas suas metodologias de aplicação. Para algumas das metodologias, 

teorias estatísticas e testes foram elaborados apenas para conjuntos de suposições mais 

restritivas. 

A natureza e o comportamento dos testes sob suposições mais abrangentes e 

gerais (como aquelas necessárias para a maioria dos problemas reais) não são conhecidas 

adequadamente. O autor ainda afirma que alguns dos procedimentos existentes não possuem 

base teórica ou estatística, e testes de significância ainda precisam ser revistos. 

Como Ferreira (2018) destaca, a falta de informação sobre os detalhes das 

técnicas, e a dificuldade de interpretação dos resultados obtidos, levam ao abandono da 

utilização dessas técnicas para a solução de problemas específicos fora do meio acadêmico. 

A maioria dos problemas em geologia e engenharia de minas envolvem variáveis 

complexas e iterativas, que são impossíveis de serem isoladas e estudadas individualmente. É 

comum que uma decisão sobre a real importância relativa de uma variável, ou um conjunto de 

variáveis, não possa ser tomada. A melhor e mais frequente decisão é analisar o maior número 

de facetas de um problema quanto possível, e escolher, a posteriori, os fatores e propriedades 

principais do fenômeno. 
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Dentre as diversas técnicas de análise multivariada existentes, a análise de 

agrupamentos é a que será aplicada neste trabalho, por ser a técnica que fornecerá os 

resultados necessários à resolução do problema de setorização geotécnica de minas a céu 

aberto, uma vez que as técnicas de análise de agrupamentos buscam explorar conjuntos de 

dados para determinar se eles podem ou não ser resumidos de forma significativa em termos 

de um número de grupos, ou clusters, de observações as quais assemelham-se entre si e 

diferem-se de observações de diferentes grupos, com relação aos aspectos considerados. 

(Everitt et al., 2011). A formulação teórica e demais aspectos da técnica serão discutidos mais 

adiante. 

Ferreira (2018) pontua que as técnicas de agrupamento são muito úteis para 

revelar padrões existentes no conjunto de dados que não poderiam ser detectados por simples 

inspeções visuais da amostra e das suas estatísticas descritivas. Portanto, a técnica é uma 

poderosa ferramenta de análise exploratória que deve ser bem compreendida para otimizar 

suas potencialidades e conhecer suas vantagens e limitações. 

Neste trabalho o termo “observação” refere-se de uma forma geral a indivíduos, 

objetos, itens, pontos amostrais, etc., que compõem os elementos do espaço amostral das 

amostras de tamanho n , 1 2: ,..., n    , que é o conjunto de pontos que tem por coordenadas 

o conjunto dos valores, a priori considerados possíveis daquela ênupla. No contexto do banco 

de dados utilizado, “observação” refere-se aos pontos amostrados na mina. 

 

3.3 Análise de Agrupamentos 

A análise de agrupamentos é uma técnica de reconhecimento de padrões, onde, na 

maioria de suas aplicações, busca particionar os dados de modo que cada observação pertença 

a um único grupo, e que o conjunto de todos os grupos contenha todas as observações. 

Observações semelhantes são alocadas em um mesmo grupo, e aquelas 

pertencentes a diferentes grupos são consideradas dissimilares, assim a similaridade entre as 

observações é o critério básico utilizado para agrupá-las. 

Na técnica o número de estruturas de agrupamento existentes nos dados não é, 

usualmente, conhecido a priori e, portanto, ela é utilizada para identificar o agrupamento 

ótimo dos dados, ou seja, aquele em que as observações dentro de um grupo são semelhantes, 

mas os grupos são dissimilares entre si. 

Há também casos onde soluções que contenham grupos sobrepostos sejam mais 

aceitáveis, para estes existem algumas metodologias que permitem agrupar os dados 
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considerando uma justaposição de amostras ao separar os agrupamentos, determinada por um 

grau de inclusão, como o método Fuzzy K-means (FKM), discutido extensivamente por Klen 

(2015), e que não são objetivo de estudo deste trabalho. Outra solução possível é detectar que 

não é justificável agrupar os dados. 

Everitt, et al. (2011) discutem que há na literatura uma dificuldade em se definir 

formalmente o que é um grupo ou uma classe. Segundo os autores, há sugestões na literatura 

de que o melhor critério para se avaliar o significado do termo é o julgamento de quem está 

realizando a análise. Se o termo “grupo” produz uma resposta de valor ao avaliador, então isto 

é suficiente. 

Outros autores definem o que é um grupo em termos da coesão interna dos dados 

– homogeneidade – e isolamento externo – separação. Tais propriedades podem ser ilustradas 

simplificadamente na Figura 1. Este exemplo ilustra que uma única definição não é sempre 

suficiente para todas as situações, uma vez que as estruturas de agrupamentos dos dados são 

bem diferentes. Os autores ainda pontuam que isso pode explicar porque tentativas de tornar 

esses conceitos de homogeneidade e separação matematicamente precisos, em termos de 

índices numéricos, levou ao surgimento de numerosos e diversos critérios para a definição de 

grupos. 

Uma vez que não se sabe a priori a estrutura natural dos dados ou a quantidade de 

grupos, há o risco de se interpretar todas as soluções da análise de agrupamentos como sendo 

a existência de grupos (naturais) distintos, forçando uma estrutura não intrínseca aos dados ao 

invés de descobrir os agrupamentos naturais presentes. (Everitt, et al., 2011) 

Isto é muito comum, visto que as medidas de proximidade impõem uma estrutura 

ao conjunto de dados e aos grupos formados, tanto é que diferentes medidas particionam os 

dados em grupos de diferentes topologias/geometrias. Algumas técnicas são, inclusive, usadas 

para a descoberta da geometria dos grupos (como por exemplo esférica, elipsoidal, 

hiperbólica, etc.). (Evans, et al., 2014) 

Nos itens 3.3.6 e 3.3.7 as escolhas da medida de proximidade e do algoritmo de 

agrupamentos são discutidas em maiores detalhes, e algumas topologias/geometrias dos 

grupos gerados por algumas medidas são discutidas. 

Como ilustrado por Semaan (2015), um método para identificar se existe 

tendência à formação de agrupamentos é a Estatística de Hopkins (EH). O Teste de Tendência 

de Agrupamento, também descrito como um Teste de Aleatoriedade Espacial, como o próprio 

nome sugere, consiste em verificar se em uma instância existe uma tendência à formação de 
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agrupamentos de um dado conjunto de objetos Y com n unidades Y = {y1, y2,..., yn}, em um 

espaço p-dimensional, yi = { yi
1, yi

2, .., yi
p}.  

Nesse sentido, a Estatística de Hopkins (EH) utiliza um critério interno, em que 

nenhuma informação a priori é necessária para a realização das análises. Além do conjunto Y, 

dois outros conjuntos são considerados nessa abordagem, sejam eles: 

 Y*: trata-se de uma amostra do conjunto Y (Y*Y) com m objetos que são 

selecionados de maneira aleatória; 

 A: possui m objetos construídos artificialmente com valores aleatórios no espaço de 

cada uma das p-dimensões. 

Após a apresentação dos conjuntos de objetos utilizados, devem ser apresentadas 

as distâncias utilizadas: 

 
jw : distância entre um objeto y*Y* até o objeto de Y-{y*} mais próximo; 

 
ju : distância entre um objeto aA até o objeto mais próximo em Y. 

Na Equação 1, para cada objeto, são consideradas as distâncias wj e uj. Busca-se a 

maximização de H, cujo valor pertence ao intervalo [0;1]. Em uma instância em que objetos 

estão em grupos bem definidos, coesos e bem separados, a distância média entre os objetos é 

pequena. Nesse caso o somatório de wj tende a ser próximo de 0 e, consequentemente, H é 

próximo de 1. 

Já em instâncias em que os objetos estão dispersos no espaço, os somatórios de wj 

e uj são próximos, ou seja, o valor de H é próximo a 0,5. Conforme (Banerjee, 2004, apud 

Semaan, 2015), existem três classes em que a instância pode ser classificada: 

 Objetos são regularmente espaçados: instância sem tendência a formação de 

agrupamentos. Em resultados da literatura, para essa classe, o valor de H variou no 

intervalo (0;0,3]. 

 Objetos distribuídos de maneira aleatória no espaço: indica que o conjunto de objetos 

não tem uma estrutura propícia para o agrupamento (H próximo a 0,5). 

 Existe uma tendência a formação de agrupamentos: existem grupos bem definidos. Em 

resultados da literatura, para essa classe, o valor de H variou no intervalo [0,7;1). 

 

1

1 1

m

j

j

m m

j j

j j

u

máxH

u w



 







 
. (Equação 1) 
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Figura 1 - Dados contendo agrupamentos naturais, com diferentes homogeneidades e separações 

(esquerda). Dados sem agrupamentos naturais (direita). 

 

O formato básico dos dados para a maioria das aplicações da análise de 

agrupamentos é a usual matriz n p  multivariada, Y , contendo os dados relativos a p  

variáveis avaliadas em n  observações: 

 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

1 2

q p

q p

i i iq ip

n n nq np

y y y y

y y y y

y y y y

y y y y

   
   
   
   

        
   
   
   

     

1

2

(1) (q) (p)

i

n

y

y

Y y y y
y

y

, (Equação 2) 

 

em que: 

iqy  fornece o valor da q-ésima variável na observação i ; 

i
y  representa o vetor linha p-dimensional de avaliações nas p  variáveis da i-ésima 

observação; 

(q)y é o vetor coluna n-dimensional de avaliações correspondentes à j-ésima variável; 

1,2,...,i n  observações; e 

1,2,...,q p  variáveis. 

As p  variáveis podem ser contínuas, discretas, ordinais e/ou categóricas, ou ainda 

mistas, combinando diferentes tipos, ou medidas em diferentes escalas e condições. Ainda 
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alguns valores 
iqy  podem estar incompletos, ou em branco. (Everitt et al., 2011) Variáveis 

mistas, medidas em diferentes escalas ou condições, e valores incompletos necessitam de um 

pré-tratamento, antes da aplicação da técnica, que será descrito adiante. 

Em geral deseja-se agrupar as n  observações i
y , que definem as linhas da matriz 

Y , em um número de grupos k . Agrupar as p  variáveis 
(q)y , colunas de Y , como uma 

alternativa similar à análise fatorial, ao invés de agrupar observações, pode ser interessante 

em alguns casos. (Everitt & Dunn, 2001, apud Everitt et al., 2011, e Ferreira, 2018) 

Outro fator importante que deve ser destacado é que a análise fatorial visa 

descobrir agrupamentos em variáveis e métodos de agrupamento não devem ser confundidos 

com os métodos de análise discriminante, ou de classificação, por exemplo, onde os grupos 

são conhecidos a priori, e a análise visa construir regras para predizer as classes de novas 

observações, de padrões desconhecidos, em algum dos grupos conhecidos. (Everitt et al., 

2011) 

Hair Jr. et al. (2009), apresentam uma leitura agradável e mais resumida sobre a 

técnica, ideal para iniciantes na técnica de agrupamentos adquirirem uma noção mais geral do 

método. Ainda apresentam regras práticas que são importantíssimas para a correta aplicação e 

interpretação da técnica. 

 

3.3.1 Tipos de Variáveis 

Variáveis podem ser classificadas em quantitativas ou qualitativas. As 

quantitativas podem ser subdivididas em discretas e contínuas e as qualitativas em nominais e 

ordinais (Figura 2). 

As variáveis quantitativas discretas são provenientes de contagens e assumem 

valores inteiros, dentro de uma escala numerável finita ou infinita de valores. As variáveis 

quantitativas contínuas são medidas em uma escala real, sendo, em geral, mensuradas por 

algum tipo de aparelho. 

Já as variáveis qualitativas ordinais possuem realizações (respostas da variável) 

que são classificadas de acordo com alguma hierarquia, ou ordem crescente ou decrescente de 

ordenamento, e as qualitativas nominais não possuem ordenação entre as realizações. Se 

existem apenas duas realizações na variável qualitativa, como 0 e 1, denomina-se esta variável 

como binária. 
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Figura 2 - Tipos de variáveis. 

 

3.3.2 Medidas de Proximidades (ou de Associação) 

Segundo Ferreira (2018), em geral, observações muito semelhantes são ditas 

similares e aquelas menos semelhantes são denominadas dissimilares. Assim, a semelhança 

entre as observações é quantificada intuitivamente por meio de uma medida de proximidade, 

que engloba tanto as medidas de similaridade quanto as de dissimilaridade. 

Para as medidas de similaridade, quanto maior for o valor mensurado maior será a 

semelhança entre as observações e quanto mais próximo de zero for este valor menor será a 

semelhança entre as observações consideradas. Já nas medidas de dissimilaridade a 

interpretação é contrária, ou seja, quanto maior a dissimilaridade, menor o grau de 

similaridade entre as observações. 

A busca do agrupamento ótimo não é tarefa simples e requer a utilização de 

métodos específicos. Casos onde há apenas 2p   variáveis, uma alternativa para encontrar o 

agrupamento ótimo é de forma gráfica, inspecionando as observações em um gráfico 

bidimensional, em que todas elas estão representadas, conforme exemplificado na Figura 3.  

Os ruídos ilustrados na Figura 3 podem ser encontrados usando outros métodos de 

agrupamento, como, por exemplo, o Density-Based Spatial Clustering of Applications With 

Noise (DBSCAN), discutido por Krysziewicz & Lasek (2010). 

Para casos com um número 2p   variáveis, é possível utilizar gráficos em duas 

dimensões a partir da análise de componentes principais ou dos biplots. A análise de 

componentes principais permite criar projeções gráficas em menor dimensão das p  variáveis.  

É possível também analisar histogramas de uma única variável, e outros tipos de 

gráficos, para encontrar pistas sobre possíveis estruturas de agrupamentos nos dados. A 

interpretação gráfica é apenas uma ferramenta auxiliar na identificação dos agrupamentos 
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ótimos. Os métodos de agrupamentos vão além dos agrupamentos gráficos e visam identificar 

padrões de agrupamentos das observações a partir de medidas de proximidade e métodos de 

agrupamentos específicos. (Everitt et al., 2011, Ferreira, 2018) 

 

 
Figura 3 - Exemplo de um banco de dados com duas variáveis apenas, permitindo determinar o 

agrupamento ótimo dos dados de forma gráfica. 

 

Na maior parte dos métodos de agrupamento a obtenção prévia da matriz de 

proximidades entre as observações é necessária. Proximidade é o termo utilizado para indicar 

similaridade ou dissimilaridade, podendo a última ser uma medida de distância. A matriz de 

proximidade, P , refere-se a uma matriz n n  de coeficientes de proximidade entre as 

observações: 

 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

1 2

j n

j n

i i ij in

n n nj nn

p p p p

p p p p

p p p p

p p p p

 
 
 
 

  
 
 
 
  

P , (Equação 3) 

 

em que: 

ijp  é o coeficiente de proximidade entre as observações i  e j ; e 
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, 1,2,...,i j n  observações. 

Essa matriz é uma matriz geral que será substituída oportunamente pela matriz de 

dissimilaridades D , com elementos 
ij  ou 

ijd , ou pela matriz de similaridades S , com 

elementos 
ijs . 

A análise de agrupamentos requer que medidas de proximidade sejam calculadas, 

a partir das quais métodos de agrupamentos são empregados. As medidas de dissimilaridade 

possuem diferentes formas de serem mensuradas. Em contrapartida, as medidas de 

similaridade são complementares às distâncias. Deste modo, quanto menor for a distância 

entre duas observações, maior será a medida de similaridade e menor a de dissimilaridade 

entre elas. 

Como as medidas são complementares é possível migrar de um coeficiente para 

outro, com ressalvas, o que será discutido adiante. Vale destacar que as medidas de 

proximidade dependem da forma com que as observações foram medidas e das escalas, assim 

deve haver uma preocupação em descrever os tipos de medidas de proximidade associadas. 

(Ferreira, 2018) 

Landim (2011) destaca que os coeficientes de similaridade mais usuais, obtidos 

num espaço multidimensional, dividem-se em três categorias: 

a) Os que medem a distância ou a separação angular entre pares de pontos; 

b) Os que medem a correlação entre pares de valores; 

c) Os que medem a associação entre pares de caracteres qualitativos. 

Landim (2011) também cita diversas publicações que discutem esses tipos de 

medidas, como, por exemplo, Sneath & Sokal (1973), Everitt (1980), Prentice (1980), Gordon 

(1981), Greig-Smith (1983) e Pielou (1984). 

Gower & Legendre (1986) discutem extensamente as propriedades de diversas 

medidas de proximidades, para diferentes tipos de dados, e algumas delas serão resumidas a 

seguir. 

 

3.3.2.1  Medidas de Dissimilaridade Para Dados Quantitativos 

Quando todas as variáveis avaliadas são quantitativas, as proximidades entre 

observações são tipicamente quantificadas por medidas de dissimilaridade, ou de distância se 

as condições para tal forem satisfeitas: dado um conjunto 0M  , chamamos de uma métrica 

em M  uma função :d M M  , que associa a cada par ordenado ( , )i j M M  , um 
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número real 
ijd , chamado distância de i  a j , de modo que satisfaça às seguintes condições 

para dados , ,h i j M : 

a) Ser positivamente definida, 0ijd , para todas as observações i  e j , sendo 

0iid ; 

b) Ser nula apenas para pontos coincidentes, 0ijd  , se e somente se, i j ; 

c) Ser simétrica, 
ij jid d , para todo i  e j ; 

d) Obedecer à desigualdade triangular, 
ij ih hjd d d  , para quaisquer observações h , 

i  e j . 

Deste modo a medida de dissimilaridade, 
ij , só é considerada uma métrica de 

distância, 
ijd , se ela satisfaz as relações geométricas de distâncias listadas acima (Gower & 

Legendre, 1986, Cailliez & Kuntz, 1996, e Ferreira, 2018).  

Os elementos 
ijd  de uma matriz de distâncias, D , n n , onde 0iid  para todo i , 

são considerados uma métrica, se a desigualdade triangular for satisfeita para todas as 

observações tomadas três a três. Da desigualdade triangular da métrica conclui-se que a 

dissimilaridade entre as observações i  e j  é a mesma do que entre j  e i , e se dois pontos 

estão sobrepostos, 0ijd , então um terceiro ponto está a uma distância igual aos outros dois. 

Medidas de distância são, por definição, não negativas. 

Vale destacar que, segundo Ferreira (2018), a satisfação da relação de 

desigualdade triangular é uma condição suficiente para realizar o agrupamento, mas não é 

uma condição necessária, pois é possível, sem maiores consequências, realizar agrupamentos 

com medidas de dissimilaridade que não formam uma métrica de distância, sem nenhum 

prejuízo para a qualidade do resultado final. 

Na literatura foram propostas várias medidas para determinar a matriz de 

dissimilaridades a partir de um conjunto de dados multivariados contínuos. As medidas de 

dissimilaridade mais comuns estão sumarizadas na Tabela 1. 

Uma lista mais extensa pode ser encontrada em Gower (1985), Jajuga, et al. 

(2003), apud Everitt, et al. (2011), e Gower & Legendre (1986). Todas as medidas de 

distâncias são formuladas de modo a permitir uma ponderação diferenciada para cada variável 

quantitativa (na Tabela 1, o índice 
qw , 1,...,q p , denota os pesos não negativos para as p  

variáveis). 
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As medidas de dissimilaridade propostas na literatura podem ser divididas de um 

modo geral em medidas de distância e medidas de correlação. A medida de distância mais 

utilizada é a distância Euclidiana. Segundo Ferreira (2018) este tipo de distância é a mais 

apropriada para grupos de variáveis que possuem escalas similares, pois, caso contrário, 

variáveis com maior variabilidade irão dominar a classificação das distâncias. 

 

Tabela 1 - Medidas de dissimilaridades mais comuns para dados contínuos.  

Nome Fórmula 

Distância 

Euclidiana 

1/2

2 2

1
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p

ij q iq jq
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d w y y


 
  
 
  ou ( ) ( )t
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i j i j

y y y y  
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Seno2θ  2

ijd 1 .  i jy y  

Fonte: adaptado de Everitt et al. (2011). 

 

Tanto a distância Euclidiana ( 2r  ), consequentemente a distância Euclidiana ao 

quadrado, quanto a métrica de Manhattan ( 1r  ) são casos especiais da distância geral de 

Minkowski, conhecidas formalmente como normas L2, L1 e Lr respectivamente. 

Como discutido por Klen (2015), uma adaptação do espaço Euclidiano para o 

Esférico dá-se pela alteração da distância Euclidiana pela Seno2, proposta pelos autores 

Hammah & Curran (1998), permitindo que o afastamento entre dois pontos situados sob a 

mesma superfície esférica, que representam vetores de orientações no espaço, seja mensurado 

em ângulos, sendo esta uma métrica de distância. 

Algoritmos (Item 3.3.7) que usam as métricas distância Euclidiana e Seno2 como 

medida de proximidade, tendem a favorecer agrupamentos circulares (ou hiper-esféricos), ou 

agrupamentos que seja geometricamente homogêneos, como formatos de grupos que não 

exibem direções preferenciais em torno de suas médias. Como, por exemplo, no espaço 

bidimensional, agrupamentos elípticos exibem direções preferenciais (ao longo dos seus eixos 

principais) enquanto agrupamentos circulares não mostram tais preferências. Há alguns 

métodos propostos na literatura para lidar com este problema, mas a discussão está além do 

escopo deste trabalho e pode ser consultada em Hammah & Curran (1999), caso seja de 

interesse do leitor. 

Já a distância de Mahalanobis induz a grupos elipsoidais, no entanto, essa 

distância pressupõe fixa a inclinação elipsoidal, o que não é razoável em um contexto não-

supervisionado onde não se conhece a priori a distribuição espacial dos dados/grupos. A 

Métrica de Manhattan, também chamada de City Block, diminui a influência dos outliers. 

Ferreira (2018) discute que somente em casos onde as variáveis estão 

padronizadas, com mesma escala e mesmo nível médio, deve-se utilizar coeficientes de 

similaridade ou distâncias obtidas a partir do coeficiente de correlação entre duas observações 

quaisquer. 

Para os casos em que os dados não estão em uma mesma escala, não deve-se 

utilizar o coeficiente de correlação como medida de similaridade entre observações, mas 

considerar a possibilidade de normalização, se o interesse for agrupar variáveis. A 

padronização e normalização de variáveis será discutida no item 3.3.5 deste trabalho. 

Observa-se pelas equações de dissimilaridade, listadas na Tabela 1, que se houver 

algum tipo de perda de informação em uma determinada variável de determinada observação, 
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ou seja algum dado incompleto, não há como considerá-la no cálculo da distância, 

considerando um par de observações i  e j , uma vez que se para outro par de observações 

essa perda não ocorrer, as distâncias obtidas não serão comparáveis. 

 

3.3.2.2  Medidas de Similaridade Para Dados Quantitativos 

Considerando os vetores de observações i
y  e 

jy , no espaço p-dimensional, das 

observações i  e j , então uma medida de similaridade 
ijs  deve ser simétrica (

ij jis s ) e 

definida, em geral, no domínio [0, 1]. Observa-se que 1ijs   ocorrerá quando 
i jy = y . Isso 

indica que as observações terão a máxima similaridade quando forem idênticas. Por outro 

lado, se 0ijs  , as observações terão a máxima dissimilaridade. 

Se as medidas de similaridade são definidas no domínio [0, 1], as medidas de 

dissimilaridade podem ser construídas a partir de medidas de similaridade, utilizando alguma 

função monótona decrescente (função que inverte a relação de ordem). Uma função 

comumente utilizada é dada por: 

 

1ij ijs   . (Equação 4) 

 

É importante ressaltar que medidas de similaridade não devem ser obtidas a partir 

de medidas de dissimilaridade de dados não normalizados, pois as dissimilaridades não 

possuem limite superior, ou seja, variam de 0 a ∞ e as medidas de similaridades resultantes 

são definidas em 0 1ijs  , ou seja, nunca assumirão o valor 0 quando resultantes deste tipo 

de transformação. 

Se métricas com limites superiores definidos são utilizadas, como, por exemplo, a 

métrica de Gower apresentada na Tabela 1, que varia de 0 a L , uma conversão utilizada é 

dada por: 

 

1
ij

ij

d
s

L
  , (Equação 5) 

 

ou então, se variáveis normalizadas (pelo método mín-máx, apresentado na Equação 11, que 

traz a variável para o domínio [0,1]) forem utilizadas, a conversão dada pela Equação 4 pode 

ser feita livremente. 
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3.3.2.3  Medidas de Similaridade Para Dados Qualitativos 

Para dados onde todas as variáveis são categóricas, medidas de similaridade são 

mais comumente utilizadas. As medidas geralmente são escalonadas entre o intervalo [0, 1], 

podendo ser expressas em porcentagem de 0-100%. Duas observações i  e j  possuem um 

coeficiente de similaridade 
ijs  de uma unidade se ambas possuírem valores idênticos em todas 

as variáveis. Um valor de 0ijs   indica que as duas observações se diferem completamente 

em todas as variáveis. 

 

3.3.2.4  Medidas de Similaridade Para Dados Qualitativos Binários 

O tipo mais comum e simples de dados qualitativos multivariados é onde todas as 

variáveis são binárias, ou seja, as variáveis possuem apenas duas respostas possíveis: a 

presença ou a ausência de uma qualidade ou atributo em uma observação. Em todos os casos a 

resposta da q-ésima variável aleatória na i-ésima observação, 
iqy , será codificada por 1iqy   

ou por 0iqy  . 

Se considerarmos um par de observações i  e j , cujos vetores de observações i
y  

e 
jy são formados de realizações de variáveis binárias, podemos ter para cada variável uma 

concordância de seus valores nos casos (1-1) e (0-0), e discordâncias nos casos (1-0) e (0-1).  

As concordâncias dos tipos (1-1) e (0-0) são conhecidas também como 

concordâncias positivas e negativas respectivamente. O valor 1 indica a presença da 

característica na observação e o valor 0, a ausência. Assim, conta-se ao longo das p  

variáveis, em um par qualquer de observações, o número de concordâncias e discordâncias de 

cada tipo. 

Deste modo, para cada um dos ( 1) / 2n n  possíveis pares considera-se uma 

tabela de contingência que possua o total dessa contagem. Em geral representa-se o número 

de concordâncias do tipo (1-1) por a e do tipo (0-0) por d, e o número de discordâncias do 

tipo (1-0) por b e do tipo (0-1) por c. A Tabela 2 de contingência para as variáveis binárias 

resume essas informações para um determinado par de observações qualquer. 

Uma lista de algumas das medidas de similaridades propostas na literatura para 

dados binários está apresentada na Tabela 3, bem como os nomes comumente utilizados e 

uma explicação racional, quando houver, do significado dessas medidas. 
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Tabela 2 - Tabela de contingência para variáveis binárias retratando o número de concordâncias e 

de discordâncias entre duas observações quaisquer. 

 Observação i  Total 

 Realização na variável 1 0  

Observação j  
1 a b a+b 

0 c d c+d 

Total a+c b+d p=a+b+c+d 

 

Segundo Everitt et al. (2011), a razão para um número tão grande de medidas 

possíveis tem a ver com a incerteza em como lidar com a contagem das concordâncias (0-0) 

(d na Tabela 2). Em alguns casos as concordâncias (0-0) são completamente equivalentes às 

concordâncias (1-1), e, portanto, devem ser incluídas no cálculo da medida de similaridade.  

Um exemplo é o gênero feminino ou masculino, onde não há referência de qual 

dos gêneros deve ser codificado como 1 ou 0. Mas em outros casos a inclusão ou 

consideração de d é mais problemática, como, por exemplo, quando a categoria 0 corresponde 

a falta completa de uma propriedade, como presença de asas em um estudo de insetos. 

A pergunta que precisa ser feita é se as ausências mútuas dessa propriedade 

contêm uma informação útil sobre a similaridade de duas observações? Atribuir um alto grau 

de similaridade a um par de observações simplesmente porque ambas não possuem 

determinados atributos pode não ser sensível em muitos casos. Nesses casos, medidas que 

ignoram a contagem de ausência mútua, d na Tabela 2, por exemplo, o coeficiente de Jaccard 

(1908) ou o coeficiente proposto por Sneath & Sokal (1973), apud Everitt et al. (2011), 

podem ser utilizados. 

Sneath & Sokal (1973), apud Everitt et al. (2011), comentam que não há regras 

exatas para a inclusão ou consideração de concordâncias do tipo a ou d. Cada conjunto de 

dados deve ser considerado de forma independente pelo pesquisador mais familiarizado com 

os dados envolvidos. 

A escolha da medida de similaridade é de particular importância, uma vez que o 

uso de diferentes coeficientes de similaridade pode resultar em valores amplamente 

diferentes. Para exemplificar a grande diferença entre os coeficientes de similaridade 

propostos considere o exemplo a seguir, extraído de Ferreira (2018): 

 Dados de duas observações em 5p   variáveis binárias, utilizados para ilustrar a 

obtenção dos coeficientes de similaridades, são dados por: 

 Variáveis 

Observações V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 

1 1 0 0 1 1 

2 1 1 0 1 0 
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Verificamos que existem duas concordâncias do tipo (1-1), logo 2a  , e uma do tipo 

(0,0), logo 1d  . As discordâncias do tipo (1-0) e (0-1) são 1b   e 1c  , 

respectivamente. Substituindo os valores de a, b, c e d nas equações propostas na Tabela 

3 foram obtidos os resultados do cálculo de cada coeficiente de similaridade citado, para 

este caso, também indicados na Tabela 3, na coluna “Resultado do exemplo”. 

 

Tabela 3 - Coeficientes de similaridade para variáveis binárias e o resultado para o exemplo citado.  

Coeficiente Nome ij
s  Explicação racional Domínio 

Resultado 

do exemplo 

S1 
Concordância 

simples 

a d

p


 pesos iguais a 1-1 e 0-0 0 – 1 0,60 

S2 
Sokal & 

Sneath [1] 

2( )

2( )

a d

a d b c



  
 pesos duplos a 1-1 e 0-0 0 – 1 0,75 

S3 
Rogers & 

Tanimoto 2( )

a d

a b c d



  
 pesos duplos a 1-0 e 0-1 0 – 1 0,43 

S4 Russell & Rao 
a

p
 ignora 0-0 no numerador 0 – 1 0,40 

S5 Jaccard 
a

a b c 
 0-0 é irrelevante 0 – 1 0,50 

S6 Sorensen-Dice 
2

2

a

a b c 
 

0-0 é irrelevante e 1-1 

tem peso duplo 
0 – 1 0,66 

S7 
Sokal & 

Sneath [2] 2( )

a

a b c 
 

0-0 é irrelevante e 1-0 e 

0-1 têm peso duplo  
0 – 1 0,33 

S8 Kulezynski 
a

b c
 

razão entre 

concordâncias e 

discordâncias, excluindo 

0-0 

0 – (p-1) 1,00 

S9 Sem nome 
a d

b c




 

razão entre 

concordâncias e 

discordâncias, incluindo 

0-0 

0 – (p-1) 1,5 

S10 Ochiai 
( )( )

a

a b a c 
 

concordâncias positivas 

sobre adaptação da 

média geométrica de 

discordâncias 

0 – 1 0,67 

S11 
Baroni-

Urbani-Buser 

a ad

a b c ad



  
 

concordâncias positivas 

e a média geométrica de 

concordâncias positivas 

e negativas 

0 – 1 0,63 

S12 Ochiai II 
ad


 

razão entre produtos de 

concordâncias e média 

geométrica total 

0 – 1 0,33 

S13 Hamman 
( ) ( )a d b c

p

  
 

diferença entre as 

proporções de 

concordâncias e de 

discordâncias 

-1 – 1 0,20 
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S14 Yule 
ad bc

ad bc




 

diferença entre as 

proporções de ad e bc 
-1 – 1 0,33 

S15 ϕ 
ad bc


 

produto de momento de 

correlação aplicado a 

variáveis binárias 

-1 – 1 0,17 

S16 
Gower & 

Legendre [1] 
1

2

( )

( )

a d

a b c d



  

 pesos de meio a 1-0 e 0-

1 
0 – 1 0,75 

S17 
Gower & 

Legendre [2] 
1

2
( )

a

a b c 

 pesos de meio a 1-0 e 0-

1 e 0-0 é irrelevante 
0 – 1 0,67 

 ( )( )( )( )a b a c b d c d      , p a b c d      

Fonte: Adaptado de FERREIRA (2018) e EVERITT et al. (2011). 

 

3.3.2.5  Medidas de Dissimilaridade Para Dados Qualitativos Binários 

Uma simples forma de se obter a dissimilaridade para esses dados é converter a 

similaridade 
ijs  em dissimilaridade 

ij  utilizando, por exemplo, a Equação 4. Para viabilizar a 

transformação de similaridade em distância, Gower (1966) sugere construir a matriz de 

similaridades n n , S , entre as observações e verificar se essa matriz é positiva semi-definida 

(p.s.d.). 

Um conjunto de condições necessárias e suficientes para que uma configuração de 

pontos existam de modo que as propriedades de distâncias sejam preservadas é que a matriz 

de similaridades seja positiva semi-definida. Gower (1966) mostrou que as matrizes de 

similaridades e dissimilaridades podem ser transformadas para uma matriz de distância 

Euclidiana se uma matriz de similaridades, S , com elementos 
ijs , for não negativa definida, 

então a matriz D , com elementos 
ijd  definidos como 

 

1ij ijd s  , (Equação 6) 

 

é uma matriz de distâncias Euclidianas. 

A Tabela 4 contém informações sobre os coeficientes de similaridade 

Concordância Simples e Jaccard (S1 e S5 da Tabela 3, respectivamente), no que diz respeito 

às propriedades das distâncias obtidas a partir destes coeficientes, segundo Gower & 

Legendre (1986). Estes autores trazem uma extensa tabela com essas propriedades para 

diversos outros coeficientes de similaridades e também suas comprovações matemáticas, caso 

seja de interesse do leitor. 
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Tabela 4 - Propriedades de alguns coeficientes de similaridades para dados binários.  

Coef. Nome ij
s  

1( )s  1( )s  

Métrica Euclid. 
( . . .)S p s d

 
Métrica Euclid. 

( . . .)S p s d

 

S1 
Concordância 

simples 

a d

p


 Sim Não Não Sim Sim Sim 

S5 
Jaccard 

(1908) 

a

a b c 

 

Sim Não Não Sim Sim Sim 

Fonte: Adaptado de GOWER & LEGENDRE (1986). 

 

Deste modo, distâncias obtidas a partir do coeficiente de similaridade de Jaccard 

(Jaccard, 1908) podem ser dadas pelas Equações 7 e 8 a seguir, ambas métricas, porém apenas 

a distância dada pela Equação 8 é uma distância Euclidiana: 

 

1ij

a b c
d

a b c a b c


  

   
. (Equação 7) 

 

1ij

a b c
d

a b c a b c


  

   
. (Equação 8) 

 

No item 3.3.2.1 foi definido o que é uma métrica, obedecendo a 4 condições. O 

espaço métrico mais familiar é o espaço Euclidiano, sendo que a métrica é uma generalização 

das quatro propriedades conhecidas da distância euclidiana. Conforme Pizzolato (2003), a 

Métrica Euclidiana utiliza-se do princípio de que o caminho mais curto entre dois pontos é 

uma reta e a mensuração dessa reta provém da geometria básica desenvolvida por Euclides. 

Existem outros espaços métricos, por exemplo na geometria elíptica. Mesmo no 

espaço euclidiano, podemos adotar uma medida diferente de distância, como a métrica de 

Manhattan. Diferentes aplicações que envolvem medidas de distâncias podem ter métricas 

que medem com maior eficácia as distâncias entre pontos, e isto deve ser de conhecimento 

prévio do pesquisador para realizar a escolha das medidas de proximidade para a análise de 

agrupamentos. 

Na Tabela 3 a maioria das medidas refere-se a coeficientes de similaridades que se 

submetidos à conversão a partir da Equação 4, resultarão em uma métrica de distância 
ijd . No 

entanto, os coeficientes de similaridade S4, S8 e S9 possuem apenas a propriedade de 
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resultarem em uma semi-métrica, ou seja, as distâncias resultantes não obedecem a condição 

de desigualdade triangular (Timm, 2002, apud Ferreira, 2018). 

As medidas S13, S14 e S15 são diferentes tipos de coeficientes de correlação e 

devem ser transformados em medidas de similaridades tomando-se o seu valor absoluto, seu 

valor quadrático ou seu valor quadrático acrescido de 1 e este resultado dividido por dois. 

Estas medidas são especialmente úteis para agrupar variáveis em vez de observações. 

(Ferreira, 2018) 

Como visto anteriormente as dissimilaridades para dados binários podem ser 

obtidas pelas relações dadas nas Equações 4 e 6, a partir da medida de similaridade escolhida, 

se atentando para as propriedades da distância obtida, como discutido extensivamente por 

Gower & Legendre (1986) e Cailliez & Kuntz (1996). Uma investigação mais aprofundada da 

relação entre matrizes de dissimilaridades, matrizes de distâncias e matrizes euclidianas são 

feitas por Gower & Legendre (1986) e Cailliez & Kuntz (1996), caso seja de interesse do 

leitor. 

 

3.3.2.6  Medidas de Similaridade Para Dados Qualitativos Com Mais de Dois Níveis 

Dados qualitativos onde as variáveis possuem mais de dois níveis – cor dos olhos, 

por exemplo – podem ser tratadas de maneira similar às variáveis binárias, com cada nível da 

variável sendo tratado como uma variável binária independente. Essa abordagem pode não 

soar atrativa, devido ao grande número de concordâncias negativas que inevitavelmente 

estarão envolvidas. 

Um outro método é alocar um escore 
,ij qs  de zero ou um para cada variável q , 

dependendo se as duas observações i  e j  são iguais naquela variável. Esses escores são então 

divididos pelo número de variáveis p  para fornecer o coeficiente de similaridade (Everitt et 

al., 2011): 

 

,

1

1
ij q

p

ij
qp

s s


  . (Equação 9) 

 

Existem alternativas na literatura à esta medida para dados qualitativos com mais 

de dois níveis, discutidas em maiores detalhes por Everitt et al. (2011), caso seja de interesse 

do leitor. 
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3.3.2.7  Medidas de Proximidade Para Dados Contendo Variáveis Mistas 

Até agora foram apresentadas diversas medidas de proximidades para os 

diferentes tipos de variáveis, contínuas, discretas, nominais, ordinais e binárias. Em situações 

reais é comum nos depararmos com conjuntos de dados que possuem simultaneamente 

variáveis de diferentes tipos. Esses tipos de dados podem ser tratados de diferentes modos, 

que serão discutidos adiante. 

A alternativa mais simples, porém ineficaz, é realizar o agrupamento das 

observações separadamente para cada tipo de variável, porém nem sempre haverá uma 

concordância entre os agrupamentos gerados para cada tipo de variável. Caso os resultados 

forem concordantes entre si, os resultados do agrupamento realizado podem ser utilizados sem 

maiores problemas (Ferreira, 2018). 

Uma segunda alternativa seria dicotomizar (dividir em duas categorias) todas as 

variáveis e usar um dos métodos de obtenção de coeficientes de similaridades e 

dissimilaridades apresentados para dados binários. Para transformar variáveis qualitativas 

nominais ou ordinais em variáveis binárias, duas metodologias podem ser empregadas. 

A primeira é agrupar as categorias até restarem apenas dois níveis. Neste método 

há uma enorme perda de informação. O segundo método é transformar cada categoria em uma 

nova variável independente, como discutido para os dados qualitativos onde as variáveis 

possuem mais de dois níveis, e atribuir o valor 1 se a observação possui aquele atributo, ou 0 

caso contrário. Deste modo tantas novas variáveis serão criadas quantos forem os níveis das 

variáveis qualitativas ou ordinais a serem transformadas. 

Para as variáveis quantitativas discretas o mesmo pode ser feito caso o número de 

valores assumidos por elas for pequeno. Se este número for grande, o mesmo tratamento dado 

a variáveis contínuas deve ser aplicado. 

Para as variáveis contínuas há também dois métodos para dividi-las em duas 

categorias: escolher um ponto de corte para a q-ésima variável, qY
, que chamaremos de qa

, 

em geral próximo da média ou da mediana da distribuição da variável, e realizar a 

transformação em dados binários, denotando 1 para os valores maiores ou iguais a qa
 e 0 para 

os valores menores que qa
; ou realizar a distribuição de frequências para cada uma das q  

variáveis, transformando cada classe de cada variável em novas variáveis independentes. 

Assim a realização de uma variável qY
 receberá 1 na classe (nova variável) a que pertence e 0 

nas demais. 
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Este método conduz a uma menor perda de informações, mas em contrapartida 

gera um grande número de variáveis binárias. A conversão de todo o conjunto de dados em 

escala binária sempre resultará em uma grande perda de informações e não é considerado 

vantajoso (Everitt et al., 2011, Ferreira, 2018). 

Outro método consiste em reescalonar todas as variáveis de modo que elas passem 

para a mesma escala a partir do ordenamento dos valores de cada variável nas observações e 

posterior substituição de seus valores pelo número de sua posição, e então usar um dos 

métodos de obtenção de coeficientes de similaridades e dissimilaridades apresentados para 

dados contínuos (Everitt et al., 2011). 

É possível, ainda, construir uma medida de dissimilaridade para cada tipo de 

variável e somar essas medidas, inserindo ou não uma ponderação específica para cada tipo de 

variável, por meio de um coeficiente único (Everitt et al., 2011), como apresentado na 

Equação 13 adiante. 

Por último, há diversas sugestões mais complexas disponíveis na literatura para 

tratar esses dados simultaneamente, o que seria a alternativa mais eficiente, como as sugestões 

de Estabrook & Rodgers (1966), Gower (1971), Legendre & Chodorowski (1977), Lerman 

(1987) e Ichino & Yaguchi (1994), apud Everitt et al. (2011). 

A maneira mais eficiente de tratar esses conjuntos de dados mistos é realizar uma 

única análise de agrupamento envolvendo todas as variáveis simultaneamente. 

 

3.3.3 Ponderação de Variáveis 

Segundo Everitt et al. (2011), ponderar uma variável significa atribuir uma maior 

ou menor importância a ela do que outras variáveis, na determinação da proximidade entre 

duas observações em problemas não supervisionados de agrupamento, como o método k-

Médias e o FKM que serão apresentados no item 3.3.7. 

Todas as medidas de dissimilaridades apresentadas na Tabela 3 são definidas de 

modo a permitir a ponderação diferenciada de variáveis numéricas. A questão é: como os 

pesos devem ser escolhidos? 

Os autores também pontuam que a própria escolha de quais variáveis irão ser 

incluídas no estudo já representa uma forma de ponderação, uma vez que às variáveis não 

incluídas é dado efetivamente o peso zero. De maneira similar, a prática comum de se 

padronizar ou normalizar variáveis pode ser vista como um caso especial de ponderação de 

variáveis. 
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Os pesos escolhidos refletem a importância que o pesquisador atribui as variáveis 

na tarefa de agrupamento. Isso pode ser o resultado das considerações do pesquisador ou de 

características da própria matriz Y . 

No primeiro caso, o investigador pode determinar os pesos direta ou 

indiretamente. Everitt et al. (2011), citando os autores Sokal & Rohlf (1980) e Gordon (1990), 

dizem que, no caso indireto, dissimilaridades percebidas pelo pesquisador entre observações 

selecionadas são obtidas, e também os valores das variáveis para estas observações são 

tomados. Eles, então, modelam as dissimilaridades usando as variáveis e os pesos que 

indicam suas importâncias relativas. Os pesos que melhor se adequam às dissimilaridades 

percebidas a priori são então escolhidos. 

Outra maneira mais comum de se determinar pesos a partir da matriz de dados Y  

é definir os pesos 
qw  da q-ésima variável como sendo inversamente proporcionais a alguma 

medida de variabilidade dessa variável, implicando que a importância da variável diminui à 

medida que sua variabilidade aumenta. 

Como exemplos de medidas de variabilidade, tem-se mais comumente para 

variáveis contínuas o desvio padrão ou a amplitude dos dados. Millian & Cooper (1988), apud 

Everitt et al. (2011), estudaram oito abordagens para ponderação baseadas na variabilidade de 

variáveis contínuas, e concluíram que os pesos baseados na amplitude de cada variável dos 

dados amostrados foram os mais efetivos. Empregar pesos com base na variabilidade dos 

dados é o equivalente ao que é comumente conhecido como padronização de variáveis. 

Segundo Everitt et al. (2011), uma grande desvantagem em se atribuir pesos 

inversamente proporcionais à variabilidade dos dados é a diluição das diferenças entre os 

grupos de dados contidos naquelas variáveis do conjunto que são as que diferem melhor os 

grupos, ilustrada na Figura 4. 

A variabilidade total de uma variável compreende a variação tanto internamente 

aos grupos quanto entre os grupos que podem existir intrinsecamente no conjunto de 

observações, e o objetivo da análise de agrupamentos é identificar tais grupos. Ainda, a 

importância de uma variável não deveria ser reduzida devido a variabilidade intergrupos, ao 

contrário, muitas vezes é desejável atribuir maior importância a uma variável que apresenta 

uma maior variabilidade intergrupos. 

Infelizmente, no contexto da análise de agrupamentos, a estrutura de 

agrupamentos dos dados não está disponível anteriormente à análise. No entanto, tentativas 
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foram propostas para estimar a variação intergrupos sem se conhecer a estrutura de 

agrupamentos. 

Os autores Art et al. (1982), e Gnanadesikan et al. (1995), apud Everitt et al. 

(2011), propuseram algumas delas. De Soete (1986), apud Everitt et al. (2011), propôs um 

método alternativo de se determinar a importância de uma variável de um banco de dados, 

que foi utilizado por Milligan (1989), apud Everitt et al. (2011), em um estudo de simulação, 

que achou útil a utilização do método para identificar variáveis que são importantes para o 

agrupamento de observações. Everitt et al. (2011), discutem um pouco mais este assunto e 

citam outros autores e estudos, caso seja de interesse do leitor. 

 

 
Fonte: Retirado de Everitt et al. (2011). 

Figura 4 - Ilustração do problema da padronização de variáveis. (a) Dados em escala original. (b) 

Padronização indesejável: pesos baseados nos desvios padrões totais. (c) Padronização desejável: pesos 

baseados nos desvios padrões intergrupos. 

 

3.3.4 O tratamento de Variáveis Ordinais Como Variáveis Numéricas 

Dados ordinais são comumente analisados como se fossem dados métricos 

(também chamados de dados quantitativos), utilizando métodos métricos de análise. Esta 

prática corriqueira tem sido muito controversa, fomentando discussões no meio acadêmico a 

favor e contra sua realização. 

Dados ordinais não possuem informação métrica. No entanto as respostas destes 

tipos de dados podem ser numeradas como ‘1’, ‘2’, ‘3’, ..., onde os numerais apenas indicam a 

ordem e não que os intervalos entre os níveis da variável sejam iguais. Não podemos assumir 

que o incremento na variável da categoria ‘1’ para a ‘2’ seja igual ao incremento da categoria 

‘2’ para a ‘3’. (Liddell & Kruschke, 2018) 
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Os métodos métricos assumem que os dados estão em escala métrica intervalar ou 

de razão. Escala intervalar, ou de intervalos, é a escala ordinal que permite a quantificação da 

distância 1 2C C  entre duas categorias, 1C  e 2C , e exige uma unidade de medida e uma 

origem, a não ser por outro motivo, arbitrária (exemplos clássicos são as escalas 

termométricas Celsius e Fahrenheit, onde não se pode assumir um ponto 0 (ponto de 

nulidade) ou dizer que a temperatura 1T  é o dobro da temperatura 2T ). 

Escala de razão é a escala de intervalos que possui um zero absoluto, isto é, cuja 

origem coincide com a nulidade do atributo a ser medido (um exemplo clássico é a escala 

termométrica Kelvin, que não é considerada uma escala intervalar e sim uma escala de razão, 

por possuir zero absoluto). Em dados métricos, as diferenças entre os escores são cruciais. 

Assim, quando modelos métricos são aplicados a dados ordinais, fica implicitamente (e a 

princípio incorretamente) assumido que existem intervalos iguais entre os níveis das respostas 

discretas. (Liddell & Kruschke, 2018) 

A aplicação de modelos métricos a dados ordinais podem levar a interpretações 

erradas dos dados, e os autores Liddell & Kruschke (2018) apresentam em seu trabalho 

potenciais problemas que podem surgir desta prática, e comparações entre a utilização de 

modelos métricos e ordinais para descrever estes dados, caso seja de interesse do leitor. 

Apesar de existirem diversos métodos estatísticos criados apenas para as variáveis 

ordinais, o estudo dessas variáveis não se limita apenas a estes métodos. A escolha de como 

tratar estas variáveis dentro do problema a ser analisado depende das variáveis específicas 

disponíveis, das perguntas a serem respondidas e de como essas variáveis serão utilizadas. O 

pesquisador deve avaliar qual método de tratamento deste tipo de variável funciona melhor 

para as variáveis disponíveis e para as perguntas a serem respondidas, e avaliar as suposições 

que são razoáveis fazer. 

Uma opção que não faz nenhuma suposição é ignorar o ordenamento das 

categorias e tratar a variável como uma variável nominal, sendo ela uma variável dependente 

ou independente. Qualquer análise que funciona com variáveis nominais também funciona 

com ordinais: testes qui-quadrado, coeficiente phi, regressão logística multinomial, modelo 

log-linear, etc. Apesar de isso não ser errado e de que nenhuma suposição irracional é feita, há 

a perda da informação de ordem entre os níveis da variável. 

Dependendo do efeito do ordenamento, o pesquisador pode não conseguir 

responder às perguntas do problema, se elas dependerem disso. No entanto, o efeito do 
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ordenamento pode não ser tão importante para o estudo, e deste modo há uma garantia de que 

seus efeitos não estão sendo exagerados, tornando esta abordagem mais conservadora. 

Ao tratar variáveis ordinais como numéricas, a desvantagem é que, como muitos 

pesquisadores estão preocupados em não perder a informação de ordem, eles acabam indo 

para o outro extremo: ignoram o fato de que a variável ordinal não é de fato numérica e tratam 

os numerais que indicam o ordenamento entre os níveis da variável como sendo de fato 

números. Isso pressupõe que essencialmente há mais informação contida na variável do que 

realmente existe, além de assumir que a distância numérica, ou o incremento, entre cada nível 

da variável ordinal é a mesma. 

As vantagens são que isso dá ao pesquisador maior flexibilidade na escolha de 

métodos de análises e preserva a informação de ordem. Ainda mais importante para muitos 

pesquisadores é que isso permite que os dados sejam analisados através de métodos que são 

mais familiares ao público, e mais fáceis de entender. 

O argumento utilizado é que mesmo que os resultados sejam aproximações, elas 

são aproximações razoáveis e compreensíveis. Se essa suposição for próxima da realidade as 

distâncias serão aproximadamente iguais, então análises baseadas nesses números irão gerar 

resultados que são muito próximos da realidade. Essa suposição é as vezes muito próxima e as 

vezes muito distante da realidade. É imprudente assumir que ela é razoável sem alguma 

consideração preliminar. 

Outras opções de análises para variáveis ordinais, que consideram a informação 

de ordem sem fazer suposições de numerosidade, incluem estatísticas não paramétricas, 

modelos de regressão logística ordinal, transformação de classes, etc. 

 

3.3.5 Padronização e Normalização de Variáveis 

Em diversas aplicações de agrupamentos as variáveis que descrevem as 

observações a serem agrupadas não são medidas nas mesmas unidades, ou ainda podem ser de 

diferentes tipos. É claro que não seria apropriado tratar, por exemplo, peso medido em 

quilogramas, altura medida em metros e ansiedade classificada em uma escala de 4 pontos 

como equivalentes em qualquer sentido na determinação da medida de similaridade ou 

distância, pois isso geraria resultados enviesados. 

Quando todas as variáveis foram medidas em uma escala contínua, a solução 

comumente utilizada para tratar o problema de diferentes unidades é simplesmente padronizar 
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cada variável para uma variância unitária, antes da análise. Diversas medidas de variabilidade 

têm sido usadas para este propósito. 

Quando os desvios padrão calculados do conjunto completo de observações a 

serem agrupadas são utilizados, a técnica é comumente chamada de auto escalonamento, 

escore padronizado ou escore-z. Alternativas são a divisão pelos desvios médios absolutos ou 

pelas amplitudes (normalização mín-máx), com o último se mostrando mais eficiente em 

diversas aplicações de agrupamento. Ao padronizar variáveis antes da análise o investigador 

assume que a importância da variável diminui com o aumento da variabilidade. (Everitt et al., 

2011) 

A padronização mais comum utilizada na estatística, a chamada escore-z, consiste 

em subtrair de um valor de uma variável (para um conjunto de dados) a sua média e dividir o 

resultado pelo desvio padrão do conjunto de dados (para aquela variável). Assim se X  

representa uma variável com média X  e desvio padrão s , e se sobre X  fizermos a mudança 

de variável dada pela relação: 

 

i
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X X
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s


 , (Equação 10) 

 

teremos a variável padronizada Z . A nova variável ( Z ) terá média zero e desvio padrão igual 

a 1. Assim esta padronização corresponde a deslocar o centro (dado pela média) de um 

conjunto de dados para a origem do sistema cartesiano. Já a variabilidade, avaliada pelo 

desvio padrão, passa a valer 1, isto é, todo e qualquer conjunto que for submetido a 

padronização terá desvio padrão igual a um, indiferente do desvio padrão da variável original 

(X). 

Outro método muito utilizado é a normalização mín-máx, que tem como objetivo 

colocar as variáveis dentro do intervalo de [0, 1], e caso tenha resultado negativo [-1, 1]. A 

normalização mín-máx é feita segundo a fórmula: 
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. (Equação 11) 

 

Se X  representa a variável com máximo m xáX  e mínimo m ínX , e se realizarmos a mudança 

de variável dada pela Equação 11, teremos a variável normalizada N . 
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Se a distribuição não é Gaussiana ou o desvio padrão é muito pequeno, normalizar os dados é 

uma escolha a ser feita. 

Dessa forma fica simplificada e não viesada a comparação de conjuntos 

padronizados ou normalizados, uma vez que as variáveis originais não possuem mesma escala 

e possuem diferentes médias e desvios padrão. Convém salientar que padronização não é 

normalização, como erroneamente aparece em alguns textos. Se a variável é normal então 

padronizando não se altera a normalidade, contudo se a variável não é normal então a 

padronização não a tornará normal. 

Convém destacar que a padronização deve ser feita quando a escala dos valores é 

muito ampla. Como, geralmente, a medida de distância é quadrática, como a distância 

Euclidiana, diferentes gradientes de derivação são resultantes das diferentes escalas das 

variáveis. 

Os gradientes de derivação dizem respeito à minimização da função objetivo dos 

algoritmos de agrupamento que dependem de derivadas das funções, como por exemplo os 

que utilizam a heurística conhecida como Picard iterations, usada para minimizar a função 

objetivo do algoritmo, discutida no item 3.3.7. Devido à natureza descendente do gradiente, 

ele, geralmente, converge para um mínimo local, ou ponto de sela. Esse efeito é gerado pela 

diferença entre as escalas das variáveis. 

Se 
2d x  representa uma função de distância, sua derivada primeira é igual a 2x . 

Comparando-se uma distância com 1x   e uma com 10x  , tem-se que as derivadas dessas 

funções de distância são respectivamente 2d   e 20d  . Deste modo, a influência das 

distâncias de variáveis muito amplas serão maiores do que aquelas menos amplas, e 

recomenda-se nesses casos optar pela padronização, para equalizar, de certa forma, estas 

influências. 

 

3.3.6 Escolha da Medida de Proximidade 

Como discutido anteriormente há uma infinidade de medidas e coeficientes de 

similaridade e dissimilaridade propostos na literatura (algumas delas foram apresentadas nas 

Tabelas 1 e 3, por exemplo), cada uma contendo suas propriedades específicas. Infelizmente 

as propriedades não são conclusivas na escolha dos coeficientes. 

Como apontado por Gower & Legendre (1986), ‘um coeficiente precisa ser 

considerado no contexto do estudo estatístico descritivo do qual faz parte, incluindo a 
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natureza dos dados, e o tipo pretendido de análise’. No entanto, os mesmos autores sugerem 

alguns critérios para auxiliar a escolha dos coeficientes: 

1) Primeiramente a natureza dos dados deve influenciar fortemente a escolha da medida de 

proximidade. Sob determinadas circunstâncias, por exemplo, dados quantitativos podem 

ser considerados como binários, como no caso da dicotomização de variáveis 

quantitativas ruidosas, ou quando o propósito que o investigador tem em mente depende 

de um valor limite conhecido, como por exemplo, concentrações de pesticidas acima ou 

abaixo de um determinado valor considerado saudável; 

2) Em seguida a escolha da medida de proximidade deve depender da escala dos dados. 

Coeficientes de similaridade baseados na Tabela 3 devem ser usados para dados 

binários. Como mencionado anteriormente, a escolha da medida de proximidade para 

esse tipo de dados baseia-se basicamente no tratamento dado às concordâncias negativas 

(do tipo 0-0). 

Para dados contínuos, medidas de dissimilaridade dos tipos distância ou correlação 

devem ser utilizadas de acordo com a importância do “tamanho” ou “geometria” das 

observações e de suas estruturas de agrupamento (Item 3.3.2.1), e do interesse nessas 

características.  

Para dados que envolvem uma mistura de variáveis contínuas e binárias, um número de 

coeficientes foram sugeridos. Além disso, coeficientes mistos são facilmente 

construídos a partir da combinação de medidas de proximidade para dados qualitativos e 

quantitativos; 

3) Finalmente, o método de agrupamento a ser usado (que será discutido adiante) pode ter 

algumas implicações para a escolha do coeficiente. Por exemplo, a escolha entre 

diversas medidas de proximidade de propriedades similares, que também sejam 

relacionadas monotonicamente, como os coeficientes de concordância simples S3 e S16 

(Tabela 3), pode ser evitada empregando-se um método de agrupamentos que depende 

apenas da hierarquia das proximidades, não de seus valores absolutos. 

Everitt et al. (2011) dão maiores detalhes de métodos de agrupamentos que são 

invariantes sob transformações monotônicas (que preservam ou invertem a relação de 

ordem) da matriz de proximidade, como os métodos hierárquicos da ligação simples e 

da ligação completa. De modo similar, se um método de agrupamentos que seja 

invariante à escala das variáveis for empregado para agrupar variáveis quantitativas, o 

problema da ponderação/padronização de variáveis se torna irrelevante. São exemplos 
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deste último os métodos de otimização e modelos de mistura finita de densidades, 

ambos também discutidos em detalhes por Everitt et al. (2011). 

Gower & Legendre (1986) apresentam uma discussão detalhada da escolha da 

medida de proximidade e apresentam uma tabela para auxiliar na decisão, que pode ser muito 

útil no processo. No entanto eles concluem que não é possível em todas as circunstâncias dar 

uma resposta definitiva de qual medida é melhor ser usada. 

 

3.3.7 Métodos de Agrupamentos (Métodos de Reconhecimento de Padrões) 

Segundo Ferreira (2018) muitos algoritmos foram propostos com o objetivo de 

formar grupos, devido à inexistência de critérios universalmente aceitos, sendo todos eles 

baseados em duas ideias básicas: coesão interna das observações e isolamento externo entre 

os grupos. O número de maneiras N  de particionar n  observações em k  grupos é dada por: 
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, é o número binomial de ordem k  e classe g . 

Esse número é muito elevado, mesmo para valores moderados de n  e k  e é 

aproximado por 
nk k ! . O número total de combinações de grupos possíveis é dado pela soma 

de todos os valores possíveis de k , ou seja, por 
1

n

k
N n k

 ( , ) . Por exemplo, para um número 

de observações 25n   , o número total de combinações de grupos é superior a 109. 

Desse modo, encontrar em todos os possíveis agrupamentos aquele que irá 

otimizar o critério de partição é uma tarefa quase impossível de ser feita, a não ser para um 

número de observações muito pequeno. Assim, métodos de agrupamentos que possibilitem a 

obtenção de uma solução razoável, sem ser necessário realizar todas as partições possíveis, 

são muito úteis. 

Os métodos de agrupamentos podem ser classificados em diferentes categorias, 

segundo sua abordagem conceitual, no entanto duas categorias são mais amplamente 

utilizadas e encontradas na literatura, e são elas os métodos de agrupamento hierárquicos 

(MAH) e métodos de agrupamento não hierárquicos (MANH) (Tinsley & Steven, 2000). 
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Cada uma destas categorias compreende diversos métodos de agrupamentos. Everitt et al. 

(2011), apresentam métodos alternativos de agrupamentos, caso seja de interesse do leitor. 

Os métodos hierárquicos (MAH) baseiam-se na realização de sucessivas 

aglomerações (ou partições) de dados, com base em uma matriz de dissimilaridades D , de 

modo hierárquico, produzindo uma árvore de agrupamentos, os dendrogramas. 

Os dendrogramas apresentam as observações e os respectivos pontos de junção ou 

divisão dos grupos formados em cada estágio. Nos MAH, em geral, o número de grupos k  

não é conhecido e uma vez que uma observação é aglomerada, ela nunca é realocada. 

Propriedades dos métodos hierárquicos são apresentadas por Ferreira (2018) caso seja de 

interesse do leitor. 

Os métodos não-hierárquicos (MANH) produzem uma partição em um número 

fixo de classes, de modo iterativo, com sucessivas alocações e realocações das observações, 

com base em uma matriz de proximidades entre as observações, que é recalculada a cada 

iteração. 

Nos MANH as observações podem ser realocadas entre os grupos ao longo do 

processo e é necessário definir o número de grupos k  a priori. As observações são 

aglomeradas aos k  grupos, utilizando uma função objetivo como critério, cessando a 

realocação das observações quando uma regra de parada pré-especificada for contemplada. 

Esse método é muitas vezes denominado de método de otimização e não de partição, em 

função dessa característica. Os MANH serão o foco deste trabalho, e, portanto, serão 

discutidos em maiores detalhes adiante. 

Assim, o problema de agrupamento subdivide-se em duas etapas: primeiro a 

determinação da medida de proximidade mais adequada para quantificar a semelhança entre 

as observações, e segundo a escolha do método que será utilizado para construir os grupos. 

Com base nas medidas de proximidades as observações são alocadas aos grupos de tal forma 

que, teoricamente, as distâncias entre os grupos são grandes e as observações dentro dos 

grupos estão o mais próximo possível umas das outras. 

Para a escolha do melhor algoritmo de agrupamentos a ser empregado, o 

pesquisador deve buscar conhecer a geometria dos grupos naturais aos dados, além das 

médias, incluindo a variância (espalhamento ao redor da média), orientação (correlação entre 

as variáveis), formato esférico ou elipsoidal (diferença entre a variância das variáveis) e o 

tamanho dos grupos (número de observações), para determinar a medida de proximidade a ser 

adotada. 



 

42 

Deve ser destacado, novamente, que as medidas de distância usadas em um 

algoritmo de agrupamento impõe implicitamente uma topologia aos dados analisados. 

(Bezdek, 1981, Hammah & Curran, 1998) A métrica de distância pode fazer com que o 

algoritmo procure por grupos que exibem formatos/geometrias/topologias definidos pela 

métrica (exemplificado pelos trabalhos de Bezdek, 1981, Harrison, 1992 e Hammah & 

Curran, 1999). Algumas dessas geometrias foram discutidas no Item 3.3.2.1 deste trabalho. 

A escolha de um algoritmo de agrupamentos e uma medida de proximidade 

específicos para uma dada aplicação e um dado conjunto de dados não é uma tarefa fácil. 

Existem muitos fatores a serem considerados e não é possível saber a priori qual irá produzir 

os melhores resultados. 

 

3.3.7.1  Métodos de Agrupamentos Não-Hierárquicos 

Existem na literatura diversos métodos não-hierárquicos propostos, baseados em 

misturas de distribuição, estimação de densidades e partição. Os métodos de partição são os 

mais usados dentre os MANH, e deles, o método das k-Médias é o mais popular e será 

detalhado adiante. 

O K-means, segundo Jain (2010) e Vela et al. (2012), é o algoritmo de 

particionamento mais aplicado na análise de agrupamentos e sua popularidade se deve à sua 

facilidade de implementação, ao fato de não impor restrições ao conjunto de dados e de 

sempre convergir para uma solução. 

Como discutido anteriormente, o número de partições possíveis, N n k( , ) , é muito 

grande, mesmo com um número pequeno de observações, o que torna a identificação da 

partição ótima dentre as possíveis inexequível, mesmo com os mais modernos computadores. 

Métodos mais simples como o k-Médias foram propostos e simplificam parte do problema, 

embora o número de grupos k  deve ser determinado a priori. 

O método k-Médias é baseado nos seguintes passos, utilizando uma das mais 

simples dentre várias possibilidades de implementar esse algoritmo (Ferreira, 2018): 

1) Alocar arbitrariamente as n  observações aos k  grupos e calcular os centroides de cada 

grupo. Alternativamente é possível gerar os centroides de cada grupo por um processo 

aleatório qualquer. Se o centroide foi obtido por esse último processo, alocar cada uma 

das n  observações aos grupos que apresentam a menor distância com a respectiva 

observação. A distância entre as observações e o grupo é obtida, em geral, pela distância 

Euclidiana entre o vetor da observação, i
y , e o centroide do grupo; 
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2) Recalcular os centroides de cada grupo; 

3) Realocar a primeira observação de seu grupo a um outro grupo em que a distância entre 

a observação e o centroide for mínima e menor que a distância dessa observação ao o 

centroide do seu próprio grupo de origem; 

4) Repetir os passos (2) e (3) até que não ocorram mais mudanças de observações de um 

grupo para outro, ou até que o número máximo de iterações determinado seja alcançado. 

Nesse processo é realizada apenas uma transferência por iteração. 

(Devido ao seu caráter rígido, o critério de parada mais utilizado, segundo Kranen 

(2004) é a diferença da matriz de distâncias, entre amostra e centroides, em duas 

iterações seguidas. Se a diferença entre elas for igual a 0, significa que não houve 

permuta de amostras entre os agrupamentos e o algoritmo se encerra) 

Esses passos definem a Heurística conhecida como Picard iterations e são usados 

para minimizar a função objetivo do algoritmo, sendo este o critério de convergência adotado. 

Tanto o k-Médias como outros algoritmos de particionamento baseados nesses tipos de 

iterações tem na minimização de sua função objetivo um problema NP – difícil (classe de 

complexidade de algoritmos), fazendo com que, na grande maioria das vezes, o problema 

convirja para um mínimo local e apenas em situações muito restritas para um mínimo global. 

Ainda que o algoritmo convirja para um mínimo global não há garantias de que este resultado 

forneça o melhor particionamento do conjunto de dados. (Klen, 2015) 

Isto nos leva a utilizar do princípio da parcimônia e do bom senso, além do 

conhecimento do pesquisador na área de estudo e dos dados analisados, para que as amostras 

sejam agrupadas de forma coerente em relação à estrutura do conjunto de dados, independente 

se o valor final da função objetivo represente um mínimo global ou não. 

A inicialização do algoritmo é um fator de especial importância porque existe uma 

dependência entre as sementes iniciais e os grupos obtidos ao final do processamento. Uma 

boa inicialização é essencial para alocar os centroides próximos ao mínimo global nas 

técnicas de agrupamentos. Matos (2007) cita alguns trabalhos que propõem refinamentos do 

algoritmo k-Médias para corrigir estas desvantagens, caso seja de interesse do leitor. 

Processos alternativos para gerar os centroides de cada grupo são utilizar 

sementes aleatórias para representar o centroide dos k  grupos ou ainda amostrar k  

observações dentre as n  originais para representar inicialmente as sementes ou centroides dos 

grupos. 



 

44 

Além de ser sensível à escolha dos centros iniciais, como citado por Klen (2015) e 

Azar et al. (2013), o k-Médias é sensível à presença de outliers e a sobreposição entre os 

agrupamentos. 

Ferreira (2018) apresenta um exemplo de uso da técnica para o agrupamento de 6 

sistemas de uso de solos da Amazônia, com relação às variáveis areia e argila, utilizando o 

algoritmo k-Médias, caso seja de interesse do leitor. 

Devido aos pontos positivos e também negativos, o k-Médias se tornou referência 

para o desenvolvimento de diversos algoritmos de particionamento, de variantes rígidas, a 

saber os algoritmos: ISODATA, desenvolvido por Ball & Hall (1965); FORGY, desenvolvido 

por Forgy (1965); e o Partitioning Around Medoids (PAM), proposto por Kauffman & 

Rousseeuwem (1990). O k-Médias, além das variantes rígidas, também é a base para o 

desenvolvimento dos algoritmos fuzzy, que têm como objetivo tratar as incertezas 

provenientes da sobreposição entre os agrupamentos. Dentre esses algoritmos, como pontua 

Klen (2015), o Fuzzy K-Means (FKM) é o mais popular, sendo sua característica marcante a 

de relacionar cada amostra a todos os agrupamentos do conjunto de dados através de um grau 

de inclusão, permitindo quantificar e analisar as incertezas geradas pela sobreposição entre 

grupos. Estes são extensivamente discutidos por Klen (2015), caso seja de interesse do leitor. 

Ainda, devido à medida de distância utilizada no algoritmo k-Médias, o método só 

pode ser utilizado em variáveis numéricas. Devido a isto, Huang (1997a, 1998) realizou 

algumas modificações ao algoritmo k-Médias, para adequá-lo a dados categóricos: a 

discordância simples como medida de dissimilaridade, modas ao invés de médias e um 

método baseado em frequências para atualizar essas modas, chamando o método de k-Modas. 

Essas modificações são discutidas em maiores detalhes nas citadas referências, 

caso seja de interesse do leitor. Apesar de os resultados experimentais obtidos com o k-Modas 

terem sido satisfatórios, é possível apontar duas desvantagens na implementação dessa 

metodologia: a inicialização do algoritmo e a não-unicidade da moda do grupo. 

Os MANH, em geral, são sensíveis à escolha dos centroides dos grupos iniciais. 

Se as diferentes escolhas produzirem grupos finais muito diferentes ou se a convergência for 

muito lenta, pode não haver grupos naturais no conjunto de dados, ou o algoritmo sendo 

empregado na análise pode estar encontrando diferentes mínimos locais da função objetivo, e 

não um mínimo global. É aconselhável repetir todo o processo com escolhas de diferentes 

sementes iniciais, e também buscar utilizar outra técnica de otimização da função objetivo ou 

de inicialização do algoritmo. 
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Outros critérios de convergência, ou de otimização, baseiam-se na estabilização 

dos centroides dos grupos ou na minimização da variação dentro de grupos, além de algumas 

outras possibilidades não convencionais. Convém citar aqui algumas técnicas de otimização 

que podem ser empregadas em algoritmos de métodos não supervisionados de agrupamento, 

em substituição à heurística conhecida como Picard iterations, a saber: 

 Técnicas de otimização global; 

 Algoritmos genéticos: são algoritmos heurísticos de busca, que operam sobre uma 

população de candidatos em paralelo, e não com um único ponto. Assim, elas podem 

fazer a busca em diferentes áreas do espaço de solução, alocando um número de 

membros apropriado para a busca em várias regiões. Trabalham com uma codificação 

em conjunto de parâmetros e não com os próprios parâmetros, além de utilizarem 

informações de custo ou recompensa, e não derivadas ou outro conhecimento auxiliar. 

Também utilizam regras de transição probabilísticas, e não determinísticas. Estes 

algoritmos são suficientemente complexos para fornecer mecanismos de busca 

adaptativos, poderosos e robustos. Este campo de estudos foi iniciado por Holland, em 

1975, com a publicação do seu livro “Adaptation in Natural and Artificial Systems” 

(Holland, 1992).; 

 Particle Swarm Optimization - PSO: é um algoritmo de otimização evolutiva baseada 

na população e estocástico. Ao contrário dos métodos convencionais, este método é um 

método de busca global aleatória que pode encontrar o ótimo global de uma solução, e 

não é sensível aos valores iniciais, no entanto o número de iterações é geralmente 

elevado. É inicializado por uma população de soluções randômicas que buscam o ótimo 

através da atualização das gerações. Não exige conhecimento prévio do espaço de busca 

nem sobre a existência de limites e derivadas da função objetivo ou das funções de 

restrição, bastando sua aplicação a uma função de avaliação dos indivíduos da 

população (proposto por Kennedy & Eberhart, 1995, exemplificado por Li, et al., 2015);  

 Mutative Scale Chaos Optimization - MSCOA: é um algoritmo que usualmente fornece 

resultados de ótimo global, por possuir propriedades de aleatoriedade, ergodicidade e 

regularidade do movimento caótico. Essas características intrínsecas são empregadas 

pelo MSCOA para escapar do mínimo local e implementar uma otimização global 

(proposto por Zhang et al., 1999, exemplificado por Xu, et al., 2013); 

 Quantum Particle Swarm Optimization - QPSO: é um método de busca de convergência 

global garantida, o qual introduz a teoria quântica ao algoritmo básico do PSO. O QPSO 
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performa de maneira mais eficiente que o PSO básico em vários problemas de 

otimização (proposto por Yang, et al., 2004, exemplificado por Song, et al., 2016); 

 Algoritmos de propagação de afinidades - AP: é um algoritmo originalmente 

desenvolvido como uma alternativa ao k-Médias. Vendo cada item como um nó de uma 

rede ele identifica exemplares entre um conjunto de itens e gera grupos de itens ao redor 

desses exemplares. Isto ocorre considerando simultaneamente todos os itens como 

possíveis exemplares e ocorrendo a troca mensagens entre os itens até emergir 

conjuntos de exemplares e seus respectivos grupos. Espera como entrada uma coleção 

de similaridades entre os itens, ao invés do número de grupos (originalmente proposto 

por Frey & Dueck, 2007, exemplificado por Liu, et al., 2017); e  

 Fast Searches and find of density peaks – FSFDP: algoritmo originalmente criado 

baseado na ideia de que os centros dos grupos são caracterizados por uma densidade 

maior de pontos do que seus vizinhos. Essa informação é resumida no chamado gráfico 

de decisão no qual para cada ponto de dado a densidade é plotada como função da 

distância mínimo do ponto de dado com maior densidade (proposto por Rodriguez & 

Laio, 2014). 

 

3.3.8 Método de Agrupamento k-Protótipos 

O método k-Protótipos foi proposto por Huang (1997a, 1998) como sendo uma 

combinação dos métodos k-Médias e k-Modas, e que usa uma medida de proximidade 

combinada, que considera os diferentes tipos de variáveis, para comparar e agrupar 

observações tanto de variáveis qualitativas quanto de quantitativas ou mistas. 

Como bem pontuado por Hamman (1998), um protótipo (ou centroide) é o vetor 

mais representativo do grupo, como por exemplo a média geométrica de todos os vetores 

pertencentes àquele grupo. 

 

3.3.8.1  Medida de Proximidade 

Sejam duas observações i
y  e 

jy , da matriz Y  definida na Equação 2. A medida 

de proximidade combinada entre as observações é dada por: 

 

1 1

y y
pr

comb i j iq jq iq jq

q q r

d y y y y
  

    ( , ) ( , ) ( , )  (Equação 13) 
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em que: 

iq jq
y y ( , )  refere-se à medida de proximidade adotada para as variáveis qualitativas; 

iq jq
y y( , )  à medida de proximidade adotada para as variáveis quantitativas;  

  é o peso usado para ponderar um ou outro tipo de variável; 

1,2, , , ,q r p  variáveis. 

Huang (1998) discute com maiores detalhes a influência do parâmetro   na 

análise, no entanto de forma resumida se 1  , haverá um favorecimento das variáveis 

quantitativas, se 1   as medidas de cada tipo de variável terão o mesmo peso, e finalmente 

se 1  , haverá um favorecimento das variáveis qualitativas. 

Como discutido no item 3.3.3 há ainda a possibilidade de se atribuir pesos 

diferentes a cada uma das variáveis individualmente, caso seja de interesse do pesquisador, 

que também será discutido adiante. 

 

3.3.8.2  Algoritmo de Agrupamento k-Protótipos 

Segundo Szepannek (2018), o algoritmo k-Protótipos pertence à família dos 

algoritmos de agrupamento não-hierárquicos de partição (MANH), e sua função objetivo é 

dada por: 

 

1 1

n k

is comb

i s

E d
 

  i s
(y ,u ) , (Equação 14) 

 

onde: 

is
  são os elementos da matriz binária de partição n×k

U , dada pela Equação 15, satisfazendo 

1

1
k

is

s

  , i , ou seja, uma observação só pode pertencer a um único grupo, não havendo 

sobreposições nos agrupamentos gerados, sendo uma matriz de partição rígida; 

s
u , 1s k , ,  são os protótipos dos k  grupos, dados pela Equação 16, sendo estes 

observações do próprio banco de dados (Equação 2) escolhidas aleatoriamente ou informadas 

pelo usuário; 

comb
d

i s
(y ,u )  é a medida de distância combinada entre cada observação da amostra e cada 

protótipo dos grupos e é dada pela Equação 17; 

1,2,...,s k  protótipos; e 
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1,2,...,i n  observações. 

Quanto maior for o valor de k , menor é o valor da função objetivo calculada, para 

uma mesma amostra. 

 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

1 2

s k

s k

i i is ik

n n ns nk

    
 
   
 
 

  
    
 
 
     

n×kU , (Equação 15) 

 

em que: 

{0,1}is  , e indica o grau de pertinência da i-ésima observação ( i
y ) ao s-ésimo grupo ( s

u ); 

1,2,...,s k  protótipos; e 

1,2,...,i n  observações. 

 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

1 2

k-protótipos

q p

q p

s s sq sp

k k kq kp

u u u u

u u u u

u u u u

u u u u

   
   
   
   

        
   
   
   

     

1

2

(1) (q) (p)

s

k

u

u

u u u
u

u

, (Equação 16) 

 

em que: 

squ  fornece o valor da q-ésima variável no s-ésimo protótipo; 

s
u  representa o vetor linha p-dimensional de variáveis do s-ésimo protótipo; 

(q)u , é o vetor coluna k-dimensional, correspondente à q-ésima variável dos k  protótipos; 

1,2, ,s k  protótipos; e 

1,2, ,q p  variáveis. 

 

1 1

pr

comb iq sq iq sq

q q r

d y u y u
  

     i s
(y ,u ) ( , ) ( , ) , (Equação 17) 
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em que: 

iq sq
y u ( , )  refere-se à medida de proximidade adotada para as variáveis qualitativas; 

iq sq
y u( , )  à medida de proximidade adotada para as variáveis quantitativas; 

  é o peso usado para ponderar cada tipo de variável, assim comb
d

i s
(y ,u )  passa a ser uma 

soma ponderada das medidas de proximidade adotadas; 

1,2,...,i n  observações; 

1,2,...,s k  protótipos; 

1,2, , , ,q r p  variáveis, onde as r  primeiras variáveis são qualitativas e as p r  

variáveis restantes são numéricas. 

O algoritmo k-Protótipos baseia-se no algoritmo para o método k-Médias 

(explicitado no item 3.3.7.1) e se for aplicado a observações de variáveis contínuas, 

exclusivamente, é idêntico a esse último. 

Ele utiliza um método que atualiza de forma dinâmica os k  protótipos, tentando 

maximizar a similaridade das observações em um mesmo grupo. A função objetivo (Equação 

14) também busca minimizar cada uma dessas parcelas de somatórios de distâncias (Equação 

17). 

Para aquela referente à parte qualitativa, 
iq sq

y u ( , ) , utiliza-se o critério 

apresentado no k-Modas e para a parte numérica, 
iq sq

y u( , ) , o que se usa no k-Médias. A 

metodologia pode ser descrita desta forma, segundo Matos (2007) e Szepannek (2018): 

1) Selecionar os k  protótipos (“centroides”) iniciais, de forma aleatória ou não; 

2) Fazer para cada observação: 

a) Alocar cada observação ao protótipo mais próximo, levando em consideração a 

medida de proximidade combinada comb
d

i s
(y ,u )  (Equação 17); e 

b) Atualizar os protótipos dos grupos a partir das médias/modas para todas as 

variáveis, específicas de cada grupo; 

3) Realocar a primeira observação de seu grupo a um outro grupo em que a distância 

combinada, entre a observação e o protótipo, for mínima, e menor que a distância 

combinada dessa observação para o protótipo do seu próprio grupo de origem; 

4) Repetir os passos (2) e (3) até que não ocorram mais mudanças de observações de um 

grupo para outro, ou até que o número máximo de iterações permitido seja atingido. 

Em Huang (1998) dois bancos de dados reais foram usados para comparar o 

desempenho dos métodos k-Modas e k-Protótipos. Os resultados experimentais obtidos 
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indicam que os algoritmos são acurados e eficientes na análise de uma grande e complexa 

massa de dados. O k-Modas é, entretanto, mais rápido que o k-Protótipos por necessitar de 

menos iterações para convergir. Uma desvantagem do método k-Protótipos apontada pelo 

autor é a escolha do peso  . Em Huang (1997a) sugere-se que a média dos desvios padrões 

das variáveis contínuas pode ser usada como o peso  , porém isso não é uma regra geral. 

 

3.3.8.3  Extensões ao Algoritmo Original 

Como discutido nos itens 3.3.3 e 3.3.8.1-2, para problemas não supervisionados 

de agrupamento, o usuário normalmente precisa especificar o impacto de variáveis específicas 

na solução desejada de agrupamento, o qual é controlado pelo parâmetro  . 

Geralmente, pequenos valores de   ( 0 ) enfatizam as variáveis numéricas e 

levarão a resultados similares ao algoritmo k-Médias padrão, enquanto grandes valores de   

levam a um aumento na influência das variáveis qualitativas. 

Szepannek, 2018, e Huang, 1997b, sugerem como um guia para o valor de   o 

desvio padrão médio   das variáveis numéricas. 

Originalmente   é um valor real (  ), mas para aumentar ou reduzir o peso 

ou a relevância de variáveis separadamente, em contextos específicos de aplicações, a função 

de distância entre cada observação da amostra e cada protótipo dos grupos (Equação 17) pode 

ser estendida para aceitar um vetor, λ  (Equação 18), como valor de entrada de  , onde cada 

elemento corresponde ao peso específico de cada variável, 
q
 . (Szepannek, 2018) 

 

1 q p
     λ . (Equação 18) 

 

onde: 

q
  , 1 2q p , , ,  variáveis, são os pesos usados para ponderar cada variável 

individualmente. 

A função para a distância entre cada observação da amostra e cada protótipo dos 

grupos é modificada para: 

 

1 1

pr

comb q iq sj q iq sq

q q r

d y u y u 
  

    i s
(y ,u ) ( , ) ( , ) . (Equação 19) 
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Deste modo, uma modificação do algoritmo original apresentado no item 3.3.8 a 

3.3.8.2 permite o cálculo vetorial das etapas de iteração, reduzindo o tempo de computação. A 

atualização dos protótipos não é feita após cada nova atribuição de grupo, ou realocação de 

observação ao protótipo mais próximo, mas sim após todo o conjunto de dados ser realocado. 

O algoritmo k-Protótipos modificado consiste nas seguintes etapas, segundo 

Szepannek (2018): 

1) Selecionar os k  protótipos (“centroides”) iniciais, de forma aleatória ou não; 

2) Alocar todas as observações ao protótipo mais próximo, levando em consideração a 

medida de proximidade combinada comb
d

i s
(y ,u )  (Equação 19); 

3) Atualizar os protótipos dos grupos a partir das médias/modas para todas as variáveis, 

específicas de cada grupo; 

4) Repetir os passos (2) e (3) até que não ocorram mais mudanças de observações de um 

grupo para outro, ou até que o número máximo de iterações permitido seja atingido. 

Tanto o vetor de pesos λ  quanto o número de grupos k  devem ser especificados 

antecipadamente. 

 

3.3.9 Escolha do Número Ótimo de Grupos 

Ferreira (2018) e Everitt et al. (2011), apresentam diversas metodologias e índices 

propostos na literatura para a escolha do número ótimo de grupos, caso seja de interesse do 

leitor. No entanto, neste trabalho serão detalhadas apenas as metodologias que foram de fato 

utilizadas para auxiliar na escolha do número de grupos k . 

Foram utilizados neste trabalho alguns índices estatísticos para a determinação do 

melhor número de grupos. Esses cálculos podem ser encontrados em Nazareth (2020), 

arquivo “k-Prototypes Clustering.r”, nas linhas de código 264 a 333. 

Com auxílio do pacote factoextra (Kassambara & Mundt, 2017) foram utilizados 

os métodos do “cotovelo” e da “silhueta”, considerando apenas as variáveis numéricas 

normalizadas (Tabela 19): 

 O método do “cotovelo” olha para o total da soma dos quadrados das distâncias 

intergrupos das observações aos respectivos centroides (total within sum of square - 

wss), como uma função do número de grupos. 

O número de grupos deve ser escolhido de modo que a adição de um outro grupo não 

aumente consideravelmente o wss. O número ótimo de grupos pode ser definido da 

seguinte maneira: primeiro é rodado um algoritmo de agrupamento (como o k-Médias 
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ou o k-Protótipos) nos dados, para diferentes valores de k  (por exemplo k  variando de 

1 a 10 grupos). 

Para cada k , a soma dos quadrados das distâncias intergrupos (wss) é calculada. Uma 

curva do wss em função do número de grupos k  é plotada. A localização da dobra 

(“cotovelo”) no gráfico é geralmente considerada um indicador do número apropriado 

de grupos. O método pode ser ambíguo e não deve ser utilizado sozinho. 

 Já o método da “silhueta” (average silhouette width) mede a qualidade do agrupamento, 

ou seja, determina o quão bem cada objeto está dentro de seu grupo, e estima a distância 

média entre os grupos. 

O método computa a silhueta média das observações para diferentes números de grupos 

k . O número ótimo de grupos é aquele que maximiza a silhueta média dentro de uma 

faixa de valores possíveis de k . 

Uma largura média alta da silhueta (próximo de 1) indica um bom agrupamento. Uma 

largura baixa (próximo de 0) indica que a observação pode pertencer a dois grupos. 

Observações com largura negativa provavelmente estão alocadas erroneamente em um 

grupo. 

O algoritmo é similar ao do método do “cotovelo”: um algoritmo de agrupamento 

(como o k-Médias ou o k-Protótipos) é rodado com os dados, para diferentes valores de 

k  (por exemplo k  variando de 1 a 10 grupos). 

Para cada k , a silhueta média das observações é calculada. Uma curva da silhueta 

média em função do número de grupos k  é plotada. A localização do ponto máximo no 

gráfico é considerada o número apropriado de grupos. (Kaufman & Rousseauw, 1990) 

Também foi utilizada função fviz_nbclust( ), do pacote NbClust (Charrad, M., et 

al., 2015), que utiliza 30 diferentes índices, para determinar o número ótimo de grupos em um 

banco de dados. Neste método vale a “regra da maioria” onde o número k  é escolhido como 

sendo aquele o qual a maioria dos 30 índices indicam ser o número ótimo. O pacote varia 

todas as combinações de número de grupos, medidas de distâncias e métodos de 

agrupamentos possíveis. Também foram utilizadas apenas as variáveis numéricas 

normalizadas. 

Outro método foi avaliar as cargas nas duas primeiras componentes principais 

(CPs), das variáveis numéricas normalizadas. Em resumo a análise de componentes principais 

é um método que transforma as variáveis, em um banco de dados multivariado, em novas 
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variáveis, as quais são não correlacionadas entre si, e responsáveis por explicar proporções 

decrescentes da variância total das variáveis originais. 

Cada nova variável definida é uma combinação linear particular das variáveis 

originais. Este método permite utilizar projeções de menor dimensão que os dados 

multivariados, permitindo criar representações gráficas dos dados em duas ou três dimensões, 

correspondentes às coordenadas das observações nas duas e três primeiras componentes 

principais respectivamente. 

Não é escopo deste trabalho detalhar os conceitos envolvendo o método das 

componentes principais, para isto, caso seja de interesse do leitor, consultar Davis (2002), 

Everitt et al. (2011), Ferreira (2018), Johnson (2018), Landim (2011) e Tinsley & Steven 

(2000). 

Ainda com auxílio do pacote factoextra (Kassambara & Mundt, 2017) foi 

utilizada a estatística de Hopkins, onde um valor de H próximo a zero indica que os dados 

originais são diferentes dos dados aleatórios, portanto os grupos são significativos, e uma 

abordagem visual (proposta por Bezdeck & Hathaway, 2002), a partir de um mapa de calor da 

matriz de distâncias (Visual Assesssment of Cluster Tendency – VAT), para determinar se os 

dados são agrupáveis. 

As observações são reordenadas e a matriz reordenada de dissimilaridades entre 

pares de observações é mostrada como uma imagem de intensidade. Os grupos são indicados 

por blocos de pixels escuros ao longo da diagonal da imagem. Apenas as variáveis numéricas 

normalizadas foram consideradas. 

Por fim foi confeccionado um gráfico de declividade (scree plot) da função 

objetivo do algoritmo k-Protótipos (Equação 14), em função do número de grupos k , 

utilizando todas as variáveis (Tabela 19). Este método permite determinar graficamente o 

número ótimo de k , a partir do qual há uma mudança brusca na declividade do gráfico, 

indicando que a adição de um novo grupo acarreta numa baixa diminuição das distâncias 

intragrupos, ou numa baixa variação da função objetivo, não justificando este aumento de 

mais um grupo. Observa-se, portanto, que o aumento do número de grupos, k , acarreta na 

diminuição da função objetivo. 

Como exemplo, a Figura 5 ilustra um “joelho” no melhor número de grupos para 

um determinado banco de dados, 4k  , segundo este teste. A partir deste número de grupos a 

função objetivo não sofre reduções significativas com o aumento de k  e assume uma 

tendência linear. 
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Figura 5 - Exemplo de um gráfico de declive (scree plot). 

 

Vale destacar que ainda que há na literatura uma diversidade de métodos para 

auxiliarem na definição do número ótimo de grupos em um conjunto de dados, esta escolha 

continua sendo de natureza subjetiva, e cabe ao pesquisador tomar esta decisão considerando 

também seus conhecimentos prévios sobre o assunto e o problema a ser estudado. 

 

3.3.10 Interpretação e Validação Estatística dos Agrupamentos Gerados 

Após a determinação do número de grupos k , o pesquisador deve realizar a 

análise e interpretação dos agrupamentos formados, e validá-los a posteriori. Como pontua 

Hair Jr. et al. (2009), dada a natureza subjetiva da análise de agrupamentos na seleção de uma 

solução ótima, o pesquisador deve ter muito cuidado na validação e na garantia de 

significância prática da solução final. 

Apesar de não haver qualquer método para garantir a validade e significância 

prática, diversos métodos foram propostos para fornecer alguma base para a avaliação do 

pesquisador. Ainda, segundo Hair Jr. et al. (2009), a validação inclui tentativas de garantir 

que a solução de agrupamentos seja representativa da população geral, e assim seja 

generalizável para outros objetos e estável com o passar do tempo. Também enfatizam que a 

validação é essencial em análise de agrupamentos uma vez que os grupos são descritivos de 

estrutura e demandam um suporte adicional quanto à sua relevância. 

Hair Jr. et al. (2009), apresentam alguns métodos de validação, como a validação 

cruzada (uma abordagem mais direta que valida empiricamente uma solução pela criação de 

duas subamostras de modo aleatório, e então compara as duas soluções quanto a consistência 

relativa ao número de agrupamentos e os perfis dos mesmos), e o estabelecimento de validade 

de critério (onde o pesquisador pode tentar estabelecer alguma forma de validade de critério 
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ou preditiva, utilizando variáveis não usadas para formar agrupamentos, mas que se sabe que 

têm variação ao longo dos grupos, e que possuem forte apoio teórico e prático para tal). 

Segundo os autores é essencial que o pesquisador realize todos os testes possíveis 

para confirmar a validade da solução de agrupamentos enquanto também garante que a 

solução tenha significância prática. Os pesquisadores que minimizam ou pulam esse passo 

correm o risco de aceitar uma solução que é específica apenas para aquela amostra e que tem 

generalidade limitada ou até mesmo pouco uso além de sua mera descrição dos dados sobre as 

variáveis de agrupamento. 

Os autores pontuam que o centroide de agrupamento, um perfil médio do 

agrupamento sobre cada variável, é particularmente útil no estágio de interpretação: 

 Interpretação envolve o exame de características de diferenciação do perfil de cada 

agrupamento e a identificação de diferenças substanciais entre os grupos; 

 Soluções que não conseguem mostrar variação significativa indicam que outras 

soluções devem ser examinadas; 

 O centroide de agrupamento também deve ser avaliado quanto à correspondência com 

as expectativas anteriores do pesquisador com base em teoria ou experiência prática. 

Nos métodos não hierárquicos ainda é possível realizar um comparativo entre os 

resultados obtidos com a utilização de sementes aleatórias, e os obtidos com o uso de 

sementes especificadas. Assim, caso haja compatibilidade dos resultados, pode-se afirmar, 

com maior segurança, sobre a validade da análise e força das estruturas de agrupamentos 

geradas. 

Visto que a técnica de agrupamentos busca maximizar a homogeneidade de 

objetos dentro de grupos, ao mesmo tempo em que se maximiza a heterogeneidade entre os 

grupos, uma vez formados os agrupamentos é preciso verificar o quão heterogêneos são esses 

grupos entre si, testando a existência ou não de diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos. Para isto o pesquisador pode recorrer ao teste estatístico da Análise de Variância 

Multivariada (MANOVA). Esta técnica é discutida a seguir. 

Vale destacar que o pesquisador deve estar atento à quantidade de observações 

contidas em cada grupo. Grupos com uma única observação, ou uma quantidade bem pequena 

delas, podem indicar dados atípicos cabendo ao pesquisador analisar estes dados e decidir 

pela eliminação ou não dessas observações e refazer a análise. 
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3.3.10.1  Análise Multivariada de Variância (MANOVA) – teste de igualdade de médias 

para k  grupos  

Segundo Johnson (2018), é comum que mais de duas populações precisem ser 

comparadas. Amostras aleatórias, coletadas de cada uma das h  populações, avaliadas em p  

variáveis, podem ser arranjadas como: 

 

População 1: , , , , ,

População 2: , , , , ,

População g: , , , , ,

População h: , , , , ,

1

2

g

h

11 12 1j 1n

21 22 2j 2n

g1 g2 gj gn

h1 h2 hj hn

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

 (Equação 20) 

 

onde: 

gjY  corresponde à j-ésima amostra tomada da g-ésima população (ou grupo / tratamento);  

1,2, , hj n  amostras; e 

1,2, ,g h  populações. 

A análise multivariada de variância (MANOVA – multivariate analysis of 

variance) é utilizada primeiro para investigar se os vetores de médias das populações são 

estatisticamente iguais e, se não o forem, quais vetores de médias se diferem 

significativamente dos outros. (Johnson, 2018) 

Segundo Hair Jr. et al. (2009), a MANOVA é uma técnica estatística que pode ser 

usada para explorar simultaneamente as relações entre diversas variáveis categóricas 

independentes (normalmente chamadas de tratamentos) e duas ou mais variáveis dependentes 

métricas. Ela é uma extensão da análise univariada de variância (ANOVA – univariate 

analysis of variance). 

Vale destacar que na análise MANOVA o termo multivariado se aplica ao uso de 

múltiplas variáveis dependentes, diferentemente de outros métodos estatísticos, como a 

regressão múltipla, onde o termo multivariado refere-se à quantidade de variáveis 

independentes associadas. 

As técnicas univariadas para análise de diferenças de grupos são o teste t (2 

grupos) e a ANOVA para 2 ou mais grupos. Os procedimentos multivariados equivalentes são 
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o T2 de Hotelling e a MANOVA, respectivamente. As relações entre os procedimentos 

univariado e multivariado são como se segue: 

 

Tabela 5 - Correspondências entre procedimentos de análise de variância univariados e 

multivariados. 

 Número de variáveis dependentes 

Número de grupos em 

variável independente 

Uma 

(univariada) 

Duas ou mais 

(multivariada) 

Dois grupos 

(caso especializado) 
Teste t T2 de Hotelling 

Dois ou mais grupos 

(caso generalizado) 

Análise de variância 

(ANOVA) 

Análise multivariada de variância 

(MANOVA) 

 

Tanto as técnicas univariadas (teste t e ANOVA) quanto suas extensões 

multivariadas (T2 de Hotelling e MANOVA) são utilizadas para avaliar a significância 

estatística de diferenças entre grupos. No teste t e ANOVA, a hipótese nula testada é a 

igualdade das médias de uma variável dependente ao longo dos grupos. 

Nas técnicas multivariadas, a hipótese nula testada é a igualdade dos vetores de 

médias sobre múltiplas variáveis dependentes ao longo dos grupos. A distinção entre as 

hipóteses testadas em ANOVA e MANOVA é ilustrada nas Equações 21 e 22. 

No caso univariado, uma única medida dependente é testada quanto à igualdade 

ao longo de grupos. No caso multivariado, uma variável estatística é testada quanto a 

igualdade. 

Variável estatística é a combinação linear de variáveis formada na técnica 

multivariada determinando-se pesos empíricos aplicados a um conjunto de variáveis 

especificado pelo pesquisador. (Hair Jr. et al., 2009) 

Para a ANOVA: hipótese nula ( 0H ) – todas as médias dos grupos são iguais, ou 

seja, elas se originam da mesma população: 

 

0 1 2: g hH          (Equação 21) 

 

onde: 

g  é a média da variável na g-ésima população. 

Para a MANOVA: hipótese nula ( 0H ) – todos os vetores de médias (das p  

variáveis) dos grupos são iguais, ou seja, eles se originam da mesma população: 
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1 111 12

21 22 2 2
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 (Equação 22) 

 

onde: 

qg  é a média da q-ésima variável na g-ésima população. 

De acordo com Johnson (2018), as premissas sobre a estrutura dos dados para a 

MANOVA são: 

1) , , ,
gg1 g2 gn

Y Y Y , é uma amostra de tamanho aleatório 
gn  proveniente de uma 

população com média 
g , 1,2, ,g h  populações. As amostras aleatórias de 

diferentes populações são independentes; 

2) Todas as populações possuem uma matriz de covariância   comum; 

3) Cada população é multivariada normal. Esta condição pode ser omitida recorrendo-se ao 

teorema do limite central quando os tamanhos das amostras 
gn  são grandes. 

A MANOVA inclui quatro testes multivariados principais (os que mais aparecem 

em pacotes computacionais), para testar a hipótese nula 0H  (Equação 22), sendo eles os testes 

de Wilk (razão de verossimilhança), Lawley-Hotelling, Pillai, e maior raiz de Roy. Todos os 

quatro testes são baseados em duas matrizes SSCP (somas dos quadrados e produtos 

cruzados). 

A formulação matemática completa do modelo estatístico, das matrizes utilizadas 

e dos testes para testar a hipótese nula, são detalhadamente apresentados em Hand & Taylor 

(1987) e Johnson (2018), e não serão explicitados aqui. Apenas a interpretação de cada teste 

para rejeitar ou não a hipótese nula será discutida. 

a) Teste de Wilk (estatística = Lambda de Wilk): quanto maior for a semelhança entre os 

grupos, mais próximo de 1 será a estatística. De maneira oposta, se as diferenças entre 

os grupos forem elevadas quando comparadas com a variabilidade intragrupos, o valor 

da estatística tenderá a 0. O teste de Wilk é o teste mais comumente utilizado porque foi 

o primeiro teste a ser extraído e tem uma aproximação F bem conhecida; 
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b) Teste de Lawley-Hotelling (estatística = Traço Lawley-Hotelling): quanto maior for a 

estatística do teste, maior será a diferença entre os grupos. Também é conhecido como 

estatística T2 generalizada de Hotelling; 

c) Teste de Pillai (estatística = Traço de Pillai): maiores valores para a estatística do teste 

indicam a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. É o 

melhor teste a ser usado na maioria das situações. Dá resultados semelhantes aos testes 

de Wilk e Lawley-Hotelling; e 

d) Teste de maior raiz de Roy (estatística = Maior autovalor, λ1): maiores valores para a 

estatística do teste também indicam a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. É o melhor quando os vetores médios são colineares. Não 

tem uma aproximação F satisfatória. 

Analogamente à ANOVA, a rejeição da hipótese nula 0H  (Equação 22) não 

indica quais grupos são diferentes entre si. Uma maneira de identificar isto é realizar a 

MANOVA para cada par de variáveis e avaliar os pares que são diferentes entre si pelas 

estatísticas citadas. Os resultados de cada teste são exemplificados na tabela abaixo: 

O p-valor indica o nível de significância dos testes, ou seja, a probabilidade de 

rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (conhecido como erro do tipo I). É o menor 

nível de significância para o qual se rejeita a hipótese nula. Por exemplo, a hipótese nula é 

rejeitada a 5% de significância (ou 95% de confiança) quando o p-valor é menor que 5%. 

 

Tabela 6 - Exemplo de resultado dos testes estatísticos da MANOVA. 

 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de 

liberdade (GF) 
Estatística 

F 

aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 2 0.79914 15.126 8 1020 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 2 0.20726 14.769 8 1022 < 2.2e-16 

Pillai 2 0.24333 15.482 8 1018 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 2 0.20406 26.069 4 511 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 513  

 

No exemplo da Tabela 6, todos os testes são significativos a um nível de 

confiança maior que 99,9%, para rejeitar-se H0. É possível afirmar, com pelo menos 99,9% de 

confiança, que pelo menos duas populações, do banco de dados utilizado no exemplo, são 

diferentes entre si (em relação aos seus respectivos vetores de médias). 

No uso da MANOVA para a validação dos resultados de agrupamentos a variável 

categórica independente (tratamento) é o grupo ao qual cada observação pertence, e as duas 
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ou mais variáveis dependentes métricas são as p  variáveis em que foram observados cada 

ponto amostral. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo tem por objetivo a apresentação da metodologia utilizada no 

presente trabalho, abordando os materiais utilizados, os métodos aplicados durante a pesquisa 

e fluxogramas. 

 

4.1 Mina Estudada 

4.1.1 Localização e Breve Histórico da Mina 

A mina em estudo localiza-se no município de Conselheiro Lafaiete, no estado de 

Minas Gerais, a aproximadamente 100 km da capital, Belo Horizonte. 

Produtora de minérios de manganês, possui operações de mineração a céu aberto e 

usina de concentração (Figuras 6 e 7). O Brasil é o quarto país que mais possui reservas do 

bem mineral, atrás apenas da Ucrânia (24%), África do Sul (22%) e Austrália (16%).  

A mina produz minérios de sílico-carbonato de manganês de médio e baixo teor 

(teor médio de 30% de manganês), que passam por processos DMS/HMS de separação em 

meio denso-pesado, britagem e peneiramento, produzindo granulados para usinas de ferroliga 

localizadas em outros municípios. 

Em 2018 sua produção totalizou aproximadamente 0,1 milhões de toneladas 

métricas, correspondentes a aproximadamente 5% da produção total de minério de manganês 

da empresa. Tem sua reserva de minério sílico-carbonatado estimada em torno de 8,5 milhões 

de toneladas métricas, e teor médio de 26,7%, de ROM, de acordo com os últimos dados de 

atualização do cálculo de reserva, realizados em 2018. 

 

4.1.2 Aspectos Fisiográficos e Estruturais 

4.1.2.1  Geologia Local 

A mina geologicamente engloba complexos metamórficos de rochas cristalinas, 

sequências vulcano-sedimentares do tipo greenstone belt de idade Arqueana (Supergrupo Rio 

das Velhas), coberturas sedimentares plataformais de idade Proterozóica Inferior (Supergrupo 

Minas e Grupo Itacolomi) e coberturas sedimentares Fanerozóicas, constituídas por bacias 

interiores terciárias de ocorrência restrita (Figura 8). 
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Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa. 

Figura 6 - Vista geral de sudeste para noroeste da cava da mina. Data da imagem: 08/2011. 

 

 
Figura 7 - Mapa de localização e acessos à área da mina. 

da Mina 

Mina 
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O minério de manganês da mina em estudo encontra-se na porção central da cava 

(Figura 9), e é descrito como uma rocha sílico-carbonatada, fornecendo o suporte estrutural da 

mina. Esta rocha apresenta-se compacta, com textura afanítica, tendo os seguintes minerais 

principais: rodocrosita (MnCO3), quartzo (SiO2), espessartita [Mn3Al2(Si3O12)], rodonita 

(Mn3Si3O9), tefroíta [Mn2(SiO4)], sulfetos (pirrotita, pirita, calcopirita e galena). 

Trata-se de uma rocha originalmente sedimentar, pertencente a uma sequência de 

rochas verdes (Greenstone Belt) que sofreu metamorfismo do tipo dinâmico ou cataclástico. O 

cenário deposicional original é interpretado como o de uma bacia de fundo oceânico, evoluída 

a partir de uma margem divergente e com suposta contribuição vulcanogênica. 

Antes de o minério sílico-carbonatado ser lavrado, a mina explotava o minério de 

manganês oxidado, que é composto pelos minerais pirolusita (MnO2), psilomelano [Ba Mn8 

O16(OH)4], criptomelana (KMn8O16), e manganita [MnO(OH)]. Este apresenta maior 

concentração de manganês que o sílico-carbonatado. 

As principais rochas encaixantes do minério são metaplutônicas (anfibolito, 

granodiorito, metagranodiorito e granitoides) e rochas clásticas metassedimentares (biotita 

xistos grafitosos, biotita-feldspato-quartzo xistos, biotita-feldspato-granada-quartzo-anfibólio 

xisto e subordinadamente ocorrem filitos) (Figura 8). 

 

 
Fonte: Adaptado de mapa disponibilizado pela empresa. 

Figura 8 - Mapa geológico simplificado da mina. 



 

64 

 
Fonte: Adaptado de mapa disponibilizado pela empresa. 

Figura 9 - Corpos de minério da mina, na porção central da cava. 

 

4.1.2.2  Feições Estruturais 

As principais feições estruturais presentes na mina, estão descritas abaixo: 

 A xistosidade é penetrativa e observada em todas as rochas mapeadas na área da mina. 

É bem desenvolvida nos xistos encaixantes da mineralização, onde define uma 

xistosidade de cristalinidade fina a média, marcada por um arranjo planar dos minerais 

micáceos e prismáticos. Nos corpos manganesíferos essa estrutura não é perceptível na 

escala de amostra de mão. E menos desenvolvida ou ausente nos granitoides félsicos; 

 A clivagem de crenulação, não penetrativa, é observada em alguns locais da mina, 

normalmente no clorita xisto e no biotita xisto carbonoso. Ocorrem associadas com 

zonas de maiores magnitudes de deformação, porém por apresentar orientações diversas 

não foi possível estabelecer o seu real significado. Algumas vezes, percebe-se apenas 

lineações de crenulação, sem planos associados; 

 As zonas de cisalhamento são de extrema importância na configuração dos corpos 

mineralizados de manganês. Apresentam-se com portes diversificados, com espessuras 

variáveis de milimétricas a métricas. As zonas mais marcantes são aquelas que 

apresentam orientação levemente transversal ao trend principal, NNW-SSE; 
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 Algumas famílias de falhas e fraturas são encontradas na cava da mina, e a família com 

maior densidade de falha/fratura apresenta o seu desenvolvimento subparalelo ao 

bandamento e às superfícies de xistosidade, entretanto alguns conjuntos transversais 

também estão presentes. 

 

4.1.3 Setorização Geotécnica Atual da Cava 

Em 2013 foi realizado um estudo geotécnico, apresentado em um relatório interno 

da empresa, onde alguns dos objetivos foram a “revisão do modelo geomecânico (cava 

operacional e final) e laudo de segurança dos taludes” e o “dimensionamento de planos de 

fogo”. 

As atividades para a revisão do modelo geomecânico (cava operacional e final) e 

laudo de segurança dos taludes foram subdivididas em cinco etapas, sendo elas: 

1) Trabalhos de campo, montagem e análise de um banco de dados geotécnico; 

2) Revisão e atualização do modelo geológico-geomecânico da mina; 

3) Análises de estabilidade e emissão de laudo de segurança dos taludes; 

4) Setorização geomecânica e analises de estabilidade da cava atual à data do estudo, de 

duas cavas intermediárias e da cava final; 

5) Consolidação dos estudos. 

Segundo o relatório, a setorização geotécnica proposta foi baseada apenas nos 

litotipos, nas feições estruturais, classes de alteração e direções dos taludes de bancada e 

taludes globais. Deste modo foram definidos 6 setores, que foram subdivididos em subsetores 

A e B que correspondem respectivamente a regiões de domínio de cobertura terrosa 

(subsetores A) e domínio de maciços rochosos (subsetores B), conforme ilustrado na Figura 

10. Para cada subsetor B foram realizadas análises cinemáticas com o intuito de avaliar o 

potencial para o desenvolvimento de rupturas planares, por tombamento e em cunha. 

Os subsetores A não apresentam rupturas condicionadas por estruturas geológicas 

por ser composto por material terroso. Para os setores onde ocorrem litotipos na condição de 

maciço rochoso (subsetores B), a etapa de análise cinemática demonstrou a possibilidade de 

ocorrência de cunhas entre falhas em escala de talude global, incidindo essencialmente nos 

setores norte da cava (1B, 2B e 6B). As rupturas por tombamento na escala de talude global 

foram constatadas exclusivamente no setor 4B (setor norte). Não foi evidenciada a 

possibilidade de ocorrência de rupturas planares, no âmbito global, para o cenário de cava 

atual. 
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Na escala de talude de bancada, a partir da análise cinemática, constatou-se a 

probabilidade de formação de rupturas por cunha associadas a falhas, falhas versus 

descontinuidades de foliação, fraturas versus falhas ou somente por fraturas. A possibilidade 

de ocorrência de rupturas planares, no cenário de cava atual, na escala de talude de bancada, 

encontra-se associada principalmente a falhas e, em menor probabilidade, agregados a 

descontinuidades de foliação e fraturas. 

A Tabela 7 apresenta uma breve descrição de cada um dos 06 setores geotécnicos 

atuais da cava (Figura 10), segundo o relatório interno disponibilizado pela empresa. 

 

4.1.4 Plano de Fogo Atual Proposto para os Setores Geotécnicos 

De acordo com o relatório interno disponibilizado, na mina em estudo, os 

seguintes aspectos operacionais com potencial efeito no comportamento geotécnico dos 

taludes merecem destaque: 

a. A geometria das escavações. Ou seja, a geometria dos taludes executados nas diferentes 

áreas da cava; 

b. O método de escavação utilizado, que no caso da mina se restringe a escavação 

mecanizada nas áreas constituídas por materiais terrosos e ao uso de explosivos para 

desmonte das áreas em que ocorrem materiais rochosos; e 

c. O nível de manutenção empregado nos taludes escavados, especialmente no que se 

refere ao controle dos escoamentos superficiais e no tratamento de riscos associados 

com a ocorrência de blocos soltos. 

Um novo plano de fogo para os setores definidos foi proposto para corrigir os 

problemas diagnosticados em fogos acompanhados durante a realização do estudo citado. Os 

problemas observados e suas possíveis causas diagnosticadas, segundo o relatório interno, 

foram: 

 Ocorrência de repés (Figura 11): furos entupidos ou com a cota fora do projetado; 

afastamento muito grande devido a irregularidade da face da bancada; e desvios dos 

furos ocorridos durante a perfuração; 

 Ocorrência de matacões (Figura 12): furos entupidos; blocos pré-formados; afastamento 

muito grande devido a face irregular; e utilização de explosivo granulado em rochas 

duras; 

 Fragmentação irregular da rocha (Figura 13): a fragmentação da rocha é muito 

influenciada pela orientação e mergulho das descontinuidades em relação à face da 
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bancada, bem como pela litologia da rocha; o uso de explosivo tipo granulado não 

fragmenta bem em rochas duras; e os furos entupidos contribuem para a ocorrência de 

grandes blocos (matacões). 

 Sobreescavação da rocha (Figuras 14 e 15): presença de falhas, formando cunhas; 

tempo de retardo curto conforme observado em campo; utilização de uma única linha de 

furos; e excesso de explosivo na última linha. 

De posse dos dados do diagnóstico realizado e dos dados gerados fez-se, a partir 

de simulações com o aplicativo FRAGMENT – desenvolvido na linguagem DELPHI, que 

utiliza a distribuição granulométrica bem como o tamanho médio da fragmentação – a 

proposição de novos planos de fogo tanto para o estéril quanto para o minério para os 

diferentes setores da cava, definindo-se os tamanhos máximos para os fragmentos rochosos 

em função do destino final do material fragmentado (estéril, para a pilha de deposição 

controlada; e minério, para o britador). 

A partir dos estudos desenvolvidos concluiu-se que modificações no então atual 

plano de fogo utilizado pela mina, tanto no minério quanto no estéril, eram necessárias, na 

busca pela redução de ocorrência de matacões, repés e sobreescavação. 

A partir do diagnóstico realizado e dos dados geológico-geotécnicos levantados 

fez-se a proposição de novas malhas para o desmonte no minério e no estéril para os 

diferentes setores da cava. O relatório indicou que as malhas propostas estavam adequadas e 

com possibilidade de otimização dos desmontes de rochas através do aumento das mesmas 

para a redução dos custos dos desmontes de rochas por explosivos. 

Esta setorização geotécnica da cava (Figura 101) é utilizada até a data atual, bem 

como os planos de fogo para o desmonte propostos nos relatórios internos disponibilizados. 

Na elaboração dos planos de fogo, os seguintes setores da mina foram 

contemplados: setores 1 e 2 (Norte); setores 3, 4 e 5 (Sul), e setor 6 (Eixo central da mina). 

Em função das similaridades geotécnicas (espaçamento entre as descontinuidades, resistência 

à compressão uniaxial da rocha e módulo de elasticidade ou de deformação da rocha), os 

planos de fogo para o material minério e estéril foram agrupados nos seguintes setores: 

setores 1, 2 e 4; setores 3 e 6; e, setor 5. 
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Fonte: Adaptado de mapa disponibilizado pela empresa. 

Figura 10 - Mapa de setorização geotécnica atual da cava da mina estudada. 
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Tabela 7 - Breve descrição dos atuais setores geotécnicos, segundo o relatório interno da empresa. 

Setor Subsetor 

Direção/Mergulho 

médio 

Afloramento Classe de alteração Análise cinemática* 
Talude 

global 

Taludes 

de 

bancada 

1 

1A 216/17 216/25 
Saprolito de 

granodiorito 
W5 - 

1B 216/39 216/68 

Granodiorito 
W4 com núcleos de W2 

(bancos superiores), e W3 

(bancos intermediários) 

Probabilidade de rupturas 

por cunhas entre falhas, em 

escala global. Em escala de 

bancada há grande 

probabilidade de rupturas 

em cunha acompanhadas, 

em menor proporção, por 

rupturas planares e por 

tombamentos. 

Quartzo-biotita 

xisto 
W3 e W2 

Monzogranito W2 

Minério sílico-

carbonatado 
W2 

2 

2A 212/19 212/21 

Saprolito de 

granodiorito 
W5 

- Saprolito de 

quartzo-biotita 

xisto 

W5 

2B 212/38 212/61 

Granodiorito 
W4 com núcleos de W3 e 

W2 (bancos superiores e 

intermediários) 

Probabilidade de rupturas 

por cunhas entre falhas, em 

escala global, e também 

ocorrência de mecanismos 

de ruptura planar. Em 

escala de bancada há 

grande probabilidade de 

rupturas em cunha 

acompanhadas, em menor 

proporção, por rupturas 

planares e por 

tombamentos. 

Quartzo-biotita 

xisto 

W4 com níveis de W3 e 

W2 (bancos 

intermediários) e de W2 

(bancos inferiores) 

Minério sílico- 

carbonatado 
W2 

3 

3A 20/30 20/36 

Saprolito de 

quartzo-biotita 

xisto 

W5 

- Saprolito de 

monzogranito 
W5 

Saprolito de 

xisto-grafitoso 
W5 

3B 20/39 20/59 

Quartzo-biotita 

xisto 

W4 e W3 com núcleos de 

W2 (bancos superiores e 

intermediários), e W2 

(bancos inferiores) 

Ausência de rupturas em 

escala global. Em escala de 

bancada há grande 

probabilidade de rupturas 

em cunha acompanhadas, 

em menor proporção, por 

rupturas planares e por 

tombamentos. 

Xisto-grafitoso W4 e W3 

Monzogranito W3 

Minério sílico- 

carbonatado 

W4 e W3 (bancos 

superiores e 

intermediários), e W2 

(bancos inferiores) 

4 

4A 45/23 45/25 

Saprolito de 

quartzo-biotita 

xisto 

W5 

- 

Saprolito de 

monzogranito 
W5 

4B 45/33 45/61 

Quartzo-biotita 

xisto 

W4 e W3 com níveis de 

W2 (bancos superiores e 

intermediários), e W2 

(bancos inferiores) 

Probabilidade de 

ocorrência de rupturas por 

tombamento em escala 

global. Em escala de 

bancada há probabilidade Xisto-grafitoso W3 e W2 
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Monzogranito 
W3 (bancos 

intermediários) e W2 

(bancos inferiores) 

de rupturas em cunha 

acompanhadas, em menor 

proporção, por rupturas 

planares e por 

tombamentos. 
Minério sílico- 

carbonatado 

W3 (bancos 

intermediários) e W2 

(bancos inferiores) 

5 

5A 79/30 79/36 

Saprolito de 

quartzo-biotita 

xisto 

W5 

- 

Saprolito de 

monzogranito 
W5 

Saprolito de 

xisto-grafitoso 
W5 

Saprolito de 

anfibolito 
W5 

5B 79/38 79/61 

Quartzo-biotita 

xisto 
W2 e W3 

Ausência de rupturas em 

escala global, com 

predomínio em escala de 

bancada de rupturas em 

cunha acompanhadas, em 

menor proporção, por 

rupturas planares e por 

tombamentos. 

Monzogranito W4, W3 e W2 

Anfibolito 
W4 e W3 com núcleos de 

W2 

Minério sílico- 

carbonatado 
W2 

6 

6A 116/16 116/32 

Saprolito de 

granodiorito 
W5 

- 

Saprolito de 

quartzo-biotita 

xisto 

W5 

Saprolito de 

monzogranito 
W5 

Saprolito de 

xisto-grafitoso 
W5 

Saprolito de 

anfibolito 
W5 

6B 116/43 116/62 

Quartzo-biotita 

xisto 

W4 e W3 (bancos 

intermediários), e W2 

(bancos intermediários e 

inferiores) 
Probabilidade de rupturas 

por cunhas entre falhas, em 

escala global. Em escala de 

bancada podem ocorrer 

rupturas em cunha 

acompanhadas, em menor 

proporção, por rupturas 

planares e por 

tombamentos. 

Monzogranito  

Xisto-grafitoso 

W4 e W3 (bancos 

superiores e 

intermediários), e W2 

(bancos inferiores) 

Granodiorito W4 

Minério sílico- 

carbonatado 

Lentes de W3 (bancos 

intermediários), e W2 

(bancos inferiores) 

* Não foi realizada análise cinemática em nenhum subsetor de domínio terroso (subsetores A) devido 

aos mesmos serem compostos integralmente por afloramentos de classe de alteração W5, material 

friável e alterado, estando propensos apenas à ocorrência de rupturas circulares. 
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Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa. 

Figura 11 - Carregamento do repé próximo ao banco. 

 
Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa. 

Figura 12 - Carregamento dos matacões. 
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Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa. 

Figura 13 - Material bem fragmentado no Banco do nível 910 Sul. 

 

 
Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa. 

Figura 14 - Ocorrência de sobreescavação no Banco do nível 910 Sul após a detonação. 
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Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa. 

Figura 15 - Presença de uma falha contribuindo para a queda de blocos deixando a face da bancada 

irregular. 

 

4.2 Banco de Dados Geológico-Geotécnico da Mina 

Após a realização dos estudos descritos nos relatórios, foi dado continuidade à 

alimentação do banco de dados geológico-geotécnico da mina e desde 2014 foram coletadas 

3504 observações em 862 novos pontos ao longo da cava (Figura 17) (foram realizadas várias 

observações em um único ponto geográfico). As variáveis contempladas no banco de dados 

totalizam 28, e estão indicadas na Tabela 8, bem como o tipo de cada uma. 

Zhang (2005) discute em detalhes grande parte destas variáveis, e suas influências na 

qualidade do maciço rochoso e nas classificações geomecânicas mais utilizadas, caso seja de interesse 

do leitor. Uma extração de algumas observações do banco de dados utilizado está apresentada 

no Anexo A. Um exemplo de um ponto amostrado na mina está ilustrado na Figura 16, que 

corresponde ao ponto 80/17 apresentado no Anexo A. 

Um fator limitante para a alimentação do banco de dados é o acesso muitas vezes 

limitado aos locais necessários para realizar as medidas, causados principalmente por rupturas 

em bancadas, impossibilitando o acesso pessoal. Assim, portanto, há áreas da cava com 

carência de pontos, principalmente no atual setor 6 (Figuras 10 e 17). 

Foi utilizado neste trabalho apenas o banco de dados construído após os estudos 

de 2013, alimentado a partir de 2014, uma vez que os dados utilizados no estudo de 2013 

apresentam muitas observações incompletas e inconsistências. 
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Tabela 8 - Variáveis presentes no banco de dados e seus tipos. 

Variável Tipo da Variável 

Setor Qualitativa Nominal 

Banco da cava Qualitativa Nominal 

Litotipo Qualitativa Nominal 

Tipo da estrutura de descontinuidade Qualitativa Nominal 

Família da estrutura de descontinuidade Qualitativa Nominal 

Coordenadas UTM (Datum SAD 69 / Fuso 23S) X Quantitativa Contínua 

Coordenadas UTM (Datum SAD 69 / Fuso 23S) Y Quantitativa Contínua 

Altitude Z Quantitativa Contínua 

Direção da estrutura de descontinuidade Vetorial 

Direção de mergulho da estrutura de descontinuidade (DD) Vetorial 

Mergulho da estrutura de descontinuidade Vetorial 

Grau de resistência da rocha intacta (R) Qualitativa Ordinal 

Grau de alteração da rocha intacta (W) Qualitativa Ordinal 

Grau de fraturamento do maciço rochoso (GF) Qualitativa Ordinal 

Frequência de fraturas (F/m) Quantitativa Contínua 

Número de famílias de descontinuidades que passam pelo ponto Quantitativa Discreta 

Influência do número de famílias de descontinuidades (JN) Qualitativa Ordinal 

Influência da rugosidade das paredes (JR) Qualitativa Ordinal 

Influência da alteração das paredes (JA) Qualitativa Ordinal 

Contador volumétrico de juntas (JV) Quantitativa Contínua 

Índice de qualidade da rocha (RQD) Quantitativa Contínua 

Espaçamento da estrutura de descontinuidade Quantitativa Contínua 

Persistência da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Abertura da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Rugosidade da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Preenchimento da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Alteração das paredes da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Condições de água no maciço rochoso (JW) Qualitativa Ordinal 

 

 

Figura 16 - Exemplo de um ponto amostrado na 

cava (Ponto 80/17, Anexo A), onde mais de uma 

observação é realizada. 

Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa. 
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Fonte: Adaptado de mapa disponibilizado pela empresa. 

Figura 17 - Mapa da cava da mina indicando os novos pontos amostrados após a conclusão do estudo de setorização atual da cava. 
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4.3 Materiais e Metodologia 

A metodologia proposta e os materiais utilizados foram definidos baseando-se no 

banco de dados disponibilizado pela empresa, e no objetivo do trabalho de propor uma nova 

setorização geotécnica para a mina com base nesses dados, a partir da análise de 

agrupamentos. 

Esta técnica foi selecionada com o objetivo de gerar a partir do banco de dados, 

que possui variáveis qualitativas e quantitativas, um número específico de grupos compostos 

por pontos amostrados na mina que sejam o mais similares possível entre si, que então serão 

utilizados para a delimitação espacial dos setores geotécnicos. 

Além do banco de dados geológico-geotécnico da mina, descrito no item 4.2, 

foram utilizados, para a aplicação da técnica estatística multivariada de agrupamentos, e 

demais testes estatísticos, a linguagem R (R Core Team, 2018) e o ambiente de 

desenvolvimento integrado RStudio® (RStudio Team, 2015). A organização e preparação do 

banco de dados e os cálculos complementares foram realizados no software Excel® 

(Microsoft, 2013). Também foram utilizados o aplicativo desenvolvido por Klen & Lana 

(2014), detalhado em Klen (2015), para reavaliação de famílias de descontinuidades, e o 

software DIPS® (Rocscience INC., 2019) para a construção de projeções estereográficas de 

estruturas de descontinuidades. O software AutoCAD® (Autodesk INC., 2020) foi utilizado na 

confecção dos mapas apresentados neste trabalho e/ou modificação dos mapas fornecidos pela 

empresa.  

A Figura 18 apresenta a metodologia empregada para a realização deste trabalho, 

detalhada nos itens 4.4 a 4.10 a seguir. 

 

4.4 Estudo Teórico e Prático da Técnica Multivariada de Agrupamentos 

Nesta etapa foi realizado um estudo aprofundado da técnica e suas aplicações, o 

que deu origem à revisão bibliográfica deste trabalho (item 3).  

 

4.5 Pré-Tratamento do Banco de Dados 

Primeiramente, para selecionar os dados pertinentes ao estudo e adequar o banco 

de dados à análise estatística multivariada de agrupamentos, foi necessário realizar um pré-

tratamento do banco de dados geológico-geotécnico da mina. A metodologia do pré-
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tratamento dos dados está apresentada no fluxograma da Figura 19 e cada etapa é explicada 

em maiores detalhes adiante. 

 

 
Figura 18 - Metodologia utilizada para o projeto. 

 

 
Figura 19 - Metodologia do pré-tratamento do banco de dados para a aplicação da análise 

multivariada de agrupamentos. 
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4.5.1 Verificação dos Setores aos quais Pertencem as Observações com a Variável Setor 

Incompleta 

Como discutido no item 4.1.3, os atuais setores da mina são subdivididos em 

subsetores A e B (Figura 10) que correspondem respectivamente a regiões de domínio de 

cobertura terrosa (subsetores A) e domínio de maciços rochosos (subsetores B). 

Uma vez que, comumente, análises diversas são realizadas separadamente para 

porções rochosas e porções não rochosas da crosta, por possuírem comportamentos mecânicos 

distintos, fez-se necessário a retirada dos pontos amostrados nos subsetores A. Além disso, 

como o objetivo é uma nova setorização geotécnica da mina com vista à reavaliação do plano 

de fogo existente, a porção não rochosa não têm influência no desmonte a fogo, visto que é 

escavada totalmente de forma mecânica, como discutido no item 4.1.4. 

Como muitas observações do banco de dados possuíam a informação de setor 

incompleta, foi necessário identificar os setores aos quais essas observações pertencem, para 

que na etapa seguinte fosse possível retirar do banco de dados todas as observações realizadas 

nos subsetores A. Isto foi feito por meio do software AutoCAD®, plotando no mapa da mina, 

com os limites entre os setores e subsetores, as coordenadas geográficas dessas observações e 

identificando o respectivo setor e subsetor de cada uma, e completando a planilha de dados 

com essa informação. 

 

4.5.2 Retirada de Dados em Porção Não Rochosa da Mina 

Após a conclusão da etapa anterior, foi retirado do banco de dados aqueles dados 

em porção não rochosa da mina, mantendo apenas aqueles dados coletados nos atuais 

subsetores B (Figuras 10 e 17). 

 

4.5.3 Retirada de Variáveis Redundantes ou Irrelevantes 

Quanto às variáveis redundantes foram identificadas algumas variáveis no banco 

de dados que carregam o mesmo tipo de informação e, portanto, estas foram consideradas 

redundantes para a análise de agrupamentos. Algumas variáveis, além de serem redundantes, 

são também irrelevantes para a análise, como as variáveis setor e banco da cava. Na Tabela 9 

as variáveis que possuem mesmas cores carregam o mesmo tipo de informação, e foram 

mantidas aquelas variáveis destacadas em negrito. 
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Tabela 9 - Variáveis que foram mantidas e retiradas do banco de dados nesta etapa e seus tipos. 

Variável Tipo da Variável 

Setor Qualitativa Nominal 

Banco da cava Qualitativa Nominal 

Litotipo Qualitativa Nominal 

Tipo da estrutura de descontinuidade Qualitativa Nominal 

Família da estrutura de descontinuidade Qualitativa Nominal 

Coordenadas UTM (Datum SAD 69 / Fuso 23S) X Quantitativa Contínua 

Coordenadas UTM (Datum SAD 69 / Fuso 23S) Y Quantitativa Contínua 

Altitude Z Quantitativa Contínua 

Direção da estrutura de descontinuidade Vetorial 

Direção de mergulho da estrutura de descontinuidade (DD) Vetorial 

Mergulho da estrutura de descontinuidade Vetorial 

Grau de resistência da rocha intacta (R) Qualitativa Ordinal 

Grau de alteração da rocha intacta (W) Qualitativa Ordinal 

Grau de fraturamento do maciço rochoso (GF) Qualitativa Ordinal 

Frequência de fraturas (F/m) Quantitativa Contínua 

Número de famílias de descontinuidades que passam pelo ponto Quantitativa Discreta 

Influência do número de famílias de descontinuidades (JN) Qualitativa Ordinal 

Influência da rugosidade das paredes (JR) Qualitativa Ordinal 

Influência da alteração das paredes (JA) Qualitativa Ordinal 

Contador volumétrico de juntas (JV) Quantitativa Contínua 

Índice de qualidade da rocha (RQD) Quantitativa Contínua 

Espaçamento da estrutura de descontinuidade Quantitativa Contínua 

Persistência da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Abertura da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Rugosidade da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Preenchimento da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Alteração das paredes da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Condições de água no maciço rochoso (JW) Qualitativa Ordinal 

 

Assim as variáveis utilizadas para a análise estão apresentadas na Tabela 10, 

totalizando 17 variáveis: 

 

Tabela 10 - Variáveis finais do banco de dados e seus tipos. 

Variável Tipo da Variável 

Litotipo Qualitativa Nominal 

Tipo da estrutura de descontinuidade Qualitativa Nominal 

Família da estrutura de descontinuidade Qualitativa Nominal 

Coordenadas UTM (Datum SAD 69 / Fuso 23S) X Quantitativa Contínua 

Coordenadas UTM (Datum SAD 69 / Fuso 23S) Y Quantitativa Contínua 

Altitude Z Quantitativa Contínua 

Direção de mergulho da estrutura de descontinuidade (DD) Vetorial 

Mergulho da estrutura de descontinuidade Vetorial 

Grau de resistência da rocha intacta (R) Qualitativa Ordinal 

Grau de alteração da rocha intacta (W) Qualitativa Ordinal 

Espaçamento da estrutura de descontinuidade Quantitativa Contínua 

Persistência da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Abertura da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Rugosidade da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Preenchimento da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Alteração das paredes da estrutura de descontinuidade Qualitativa Ordinal 

Condições de água no maciço rochoso (JW) Qualitativa Ordinal 



 

80 

4.5.4 Reavaliação das Famílias de Descontinuidades 

Para a realização deste trabalho fez-se necessário reavaliar as estruturas de 

descontinuidades presentes na mina, na porção rochosa (subsetores B – Figura 10), uma vez 

que muitos dos pontos do banco de dados não apresentavam essa informação, e também para 

transformar as variáveis vetoriais “mergulho” e “direção de mergulho” na variável nominal 

“família da estrutura de descontinuidade”. 

Como foi discutido no item 3.3.2.1, para a execução da análise de agrupamentos, 

pontos amostrados com algum valor incompleto precisariam ser retirados da análise, sendo 

assim muitos pontos do banco de dados seriam perdidos, ou a variável “família da estrutura de 

descontinuidade” precisaria ser removida, fazendo-se necessário este passo para evitar a perda 

de informações, tanto pela exclusão de observações como pela exclusão de uma variável, que 

é considerada importante para a setorização de minas a céu aberto. 

Para isto foi utilizado um aplicativo, com um algoritmo proposto por Klen & Lana 

(2014), detalhado em Klen (2015), que é uma técnica numérica de agrupamento de 

descontinuidades, a partir de uma abordagem estatística baseada na metodologia de 

agrupamentos fuzzy k-means, para alocar todos os pontos observados, por meio das medidas 

de direção de mergulho e mergulho das estruturas de descontinuidades, em alguma família de 

descontinuidade e completar o banco de dados. Segundo Klen (2015, p. v): 

 

“O agrupamento de descontinuidades em famílias nem sempre é uma tarefa trivial, 

particularmente quando se utiliza apenas o diagrama de frequência de polos, 

método clássico. Este, em alguns casos, apresenta caráter subjetivo, uma vez que o 

tamanho da área da célula de contagem, a sobreposição entre os agrupamentos e a 

presença de outliers dificultam a definição visual das famílias. Nestes casos, é útil a 

aplicação de métodos numéricos em conjunto com o método clássico. Para isso, este 

trabalho propõe um algoritmo baseado no método Fuzzy K-means que permite 

agrupar as descontinuidades em famílias sem a influência das fontes de erro do 

método clássico.” 

 

Os parâmetros para a execução do algoritmo são o número máximo de famílias, 

que deve estar entre 2 e 10, o limite de inclusão, entre 0 e 0,7, e se escolhe entre a métrica 

seno ao quadrado (1) ou de Mahalanobis (2), sendo que, quando esta última (2) é selecionada 

não há análise gráfica. 

 Número máximo de famílias: para o caso específico de se agrupar descontinuidades em 

famílias, tem-se a referência de Xu et al. (2012), apud Klen (2015), que afirmam, de modo 

geral, que o número máximo de famílias é menor do que oito. O aplicativo fornece os 

resultados de agrupamentos para todos os possíveis números de famílias entre 2 e o 
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número máximo de famílias fornecido, bem como medidas de validação para cada um dos 

resultados para auxiliar a escolha do resultado final; 

 Limite mínimo de inclusão: segundo Klen (2015), o método Fuzzy considera a 

sobreposição entre os agrupamentos formados, ocorrência comum no mapeamento de 

famílias de descontinuidades, onde a determinação da família de determinada 

descontinuidade é incerta, por estar localizada em região de sombreamento em uma 

projeção estereográfica ou por ser um outlier. 

Segundo Hammah & Curran (1998), apud Klen (2015), o grau de inclusão pode ser 

interpretado como a probabilidade de a amostra pertencer a cada um dos agrupamentos. 

Ele confere a cada observação um valor dentro do intervalo de [0,1], a partir de uma 

função de inclusão dependente da distância das observações aos centros dos agrupamentos. 

Portanto, quanto mais perto uma amostra está do centro de determinado conjunto, mais 

próximo de 1 é o seu grau de inclusão em relação a este e vice-versa, expressando o quanto 

esta pertence a um ou a outro conjunto, o que possibilita estabelecer critérios que reflitam 

as incertezas nos agrupamentos formados. 

Deste modo é possível identificar os outliers e as amostras da região de sobreposição, 

estabelecendo um valor limite para o grau de inclusão, acima do qual as amostras são 

alocadas nos agrupamentos sem ambiguidade. Esse valor limite é chamado no aplicativo 

de limite mínimo de inclusão e varia de 0 a 0,7. Quando o limite é igual a 0, a presença de 

outliers ou sobreposições é desconsiderada. Em contrapartida, quando esse valor tende a 

0,7 o critério de classificação se torna mais rigoroso. 

Valores razoáveis para o limite mínimo de inclusão se encontram no intervalo de [0,6; 0,7], 

pois estes permitem identificar os outliers e as sobreposições. As amostras com grau de 

inclusão a partir de 0,6 são, segundo Zalik (2010), apud Klen (2015), fortemente 

associadas aos seus agrupamentos. 

Para o aplicativo, somente as amostras com graus de inclusão acima do limite mínimo 

estabelecido pelo usuário são alocadas nos agrupamentos (Klen, 2015); e 

 Escolha da métrica de distância: essa métrica é utilizada para mensurar o afastamento entre 

dois vetores, representados pelos polos das descontinuidades. Hammah & Curran (1998, 

1999), apud Klen (2015) apontam a importância de se utilizar a métrica de distância 

adequada ao espaço no qual as descontinuidades são descritas e propõem a distância seno 

ao quadrado. 

Esta métrica é utilizada na maioria dos trabalhos de referência sobre o agrupamento 

automático de descontinuidades, devido à sua facilidade de implementação e por 
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apresentar resultados consistentes mesmo quando as famílias apresentam formatos 

elípticos. 

É sabido que a métrica de distância é a chave para a técnica de agrupamento, pois impõe a 

sua topologia aos grupos formados. (Klen, 2015). Pontos positivos e negativos de cada 

uma das métricas são discutidos em maiores detalhes por Klen (2015), caso seja de 

interesse do leitor. 

Todas as observações completas, já existentes para essa variável, foram 

substituídas pelo resultado da análise realizada e os dados ausentes foram completados, a 

partir dos resultados obtidos com o limite de inclusão igual a 0,1 (como discutido 

anteriormente, quando o limite é igual a 0, a presença de outliers ou sobreposições é 

desconsiderada, alocando cada descontinuidade a algum grupo, sem ocorrência de 

sobreposições, evitando que alguma observação tenha essa informação em branco) e métrica 

seno. Já as atitudes médias das famílias de descontinuidades foram obtidas com os resultados 

obtidos com o limite de inclusão igual a 0,6 e métrica seno. O número apropriado de famílias 

foi escolhido com base na análise visual dos estereogramas gerados e das diferentes medidas 

de validação fornecidas pelo algoritmo utilizado. 

Os resultados desta análise foram plotados em uma projeção de igual ângulo, ou 

hemisférica, utilizando o software DIPS®. 

A título de informação, o trabalho de Tokhmechi, et al. (2011), que investiga a 

validade dos métodos convencionais de determinação de famílias de descontinuidades 

(agrupamento de descontinuidades), argumenta que para atingir uma determinação mais 

precisa das famílias de descontinuidades, propriedades adicionais das descontinuidades, além 

das variáveis convencionais mergulho e direção de mergulho, devem ser consideradas. 

Os autores utilizam dois métodos bem definidos de classificação e de 

agrupamentos: classificação pela janela de Parzen e o k-Médias, para avaliar a importância de 

se utilizar todas as propriedades mensuráveis de descontinuidades quando da definição de 

suas famílias. Foram analisados oito famílias de descontinuidades geradas sinteticamente e 

também dados reais coletados em campo. 

Esta abordagem estendida resulta na identificação das famílias de 

descontinuidades em um espaço nD dimensional, onde n é o número das propriedades de 

descontinuidades medidas em campo, que chegam geralmente a 10 propriedades, ou 

variáveis. 

Os autores concluíram que a metodologia proposta foi capaz de diferenciar todas 

as 8 famílias sintéticas de descontinuidades, enquanto os métodos convencionais (isto é 
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utilizar apenas mergulho e direção de mergulho das descontinuidades) revelaram um máximo 

de três famílias. De modo similar, a metodologia proposta foi capaz de identificar famílias em 

dados reais de descontinuidades que não foram reconhecidas usando os métodos 

convencionais. 

Nesta dissertação, todas as propriedades de descontinuidades medidas em campo, 

exceto as variáveis mergulho e direção de mergulho, transformadas em família de 

descontinuidade pela metodologia proposta por Klen (2015), foram utilizadas diretamente 

como variáveis independentes na análise de agrupamentos pelo método k-Protótipos, 

juntamente com demais variáveis geotécnicas do maciço rochoso. 

A metodologia proposta por Tokhmechi, et al. (2011) poderia ser utilizada para 

transformar todas as variáveis relativas a descontinuidades em uma única variável nominal, 

família da estrutura de descontinuidade. Isso faria com que essas variáveis, presentes no 

banco de dados utilizado na análise, apresentadas na Tabela 19, fossem transformadas em 

famílias de descontinuidades. Assim, as variáveis da Tabela 19 poderiam contar com um 

número diferenciado de famílias da estrutura de descontinuidade e não contaria com as 

variáveis espaçamento, persistência, abertura, rugosidade, preenchimento e alteração das 

paredes da estrutura de descontinuidade. 

Esta é uma metodologia alternativa interessante a ser investigada e comparada 

com a atual metodologia proposta neste trabalho, a fim de comparar se os resultados de 

agrupamentos gerados, apresentados no item 5.3, sofreriam grandes alterações se as variáveis 

de descontinuidades fossem todas transformadas em famílias de descontinuidade, ao invés de 

serem utilizadas como variáveis independentes na análise de agrupamentos. 

 

4.5.5 Transformação dos Valores de Espaçamento das Descontinuidades em Faixas 

Propostas Pelo Sistema de Classificação Geomecânica Rock Mass Rating (RMR) 

A discretização dos valores de espaçamento das descontinuidades (variável 

quantitativa contínua) em faixas (variável qualitativa ordinal), propostas pelo sistema de 

classificação de maciços rochosos RMR (Bieniawski, 1989), foi realizada conforme a Tabela 

11 abaixo: 

Esta medida foi tomada devido ao fato da variável ter uma amplitude muito 

grande de valores, o que pode interferir negativamente na análise de agrupamentos, e também 

para se adequar às outras variáveis que também foram apresentadas em faixas de valores 
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propostos por este e outros sistemas de classificação geomecânica (apresentados em Zhang, 

2005). 

 

Tabela 11 - Condições das Descontinuidades - Espaçamento (Bieniawski, 1989). 

Categoria Espaçamento Médio (cm) Descrição 

L1 > 200 Muito afastadas 

L2 200-60 Afastadas 

L3 60-20 Medianamente afastadas 

L4 20-6 Próximas 

L5 <6 Muito próximas 

 

4.5.6 Substituição dos Valores das Variáveis Qualitativas Nominais em Índices Numéricos e 

Discretização das Variáveis Ordinais em Variáveis Numéricas 

Para as variáveis nominais essa transformação apenas facilita a manipulação do 

banco de dados (conforme apresentado na Tabela 13), e para as variáveis ordinais ela 

funciona como uma forma de discretização (discutido no item 3.3.4), que permite que as 

variáveis ordinais sejam manipuladas como variáveis numéricas, com base em seus valores 

numéricos atribuídos, seguindo a hierarquia dos dados (conforme apresentado na Tabela 14).  

Foi assumido que o incremento entre as categorias da variável ordinal, ao serem 

transformadas em variáveis numéricas, é de uma unidade. A Tabela 12, a seguir, ilustra esta 

etapa para a variável rugosidade da estrutura de descontinuidade: 

 

Tabela 12 - Exemplo da discretização das categorias das variáveis ordinais em valores numéricos. 

Rugosidade 

Faixa Valor Numérico 

Polida (estriada) 1 

Lisa 2 

Levemente rugosa 3 

Rugosa 4 

Muito rugosa 5 

 

A seguir estão apresentadas as tabelas para as variáveis qualitativas nominais e 

ordinais com seus níveis e índices, dentro do contexto do banco de dados estudado: 
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Tabela 13 - Níveis e seus índices, das variáveis qualitativas nominais, dentro do contexto do banco de 

dados geológico-geotécnico. 

Variáveis Qualitativas Nominais 

Variável Níveis Índice 

Litotipo 

IGD 1 

IGD_A/XQB 2 

IGD_A 3 

XQB 4 

XQB_A 5 

MSC 6 

IGT 7 

IAF 8 

MAO 9 

XGT 10 

XQB/IGT 11 

IGT/XQB 11 

XQB/MSC 12 

MSC/XQB 12 

MSC/IGT 13 

IGT/MSC 13 

XQB/XGT 14 

XGT/XQB 14 

XGT/IGD 15 

IGD/XGT 15 

XQB/IGD 16 

IGD/XQB 16 

XGT/XQB_A 17 

XQB_A/XQB 18 

XQB/XQB_A 18 

MSC/XGT 19 

IGT/XGT 20 

Tipo da estrutura de descontinuidade * 

Contato 1 

Falha 2 

Falha/Contato 2 

Descontinuidade de Foliação 3 

Foliação/Contato 3 

Fratura 4 

Veio - 

Fratura/Falha - 

Família da estrutura de descontinuidade ** 

Contato 1 

Falha1 2 

Falha2 3 

Falha3 4 

Foliação 5 

Fratura1 6 

Fratura2 7 

Fratura3 8 
* As observações de estruturas tipo veio e fratura/falha foram eliminadas do banco de dados. 

A primeira por não ser estrutura de descontinuidade e a última por ser um caso de incerteza na 

identificação da estrutura. Foliação/contato e falha/contato foram consideradas como 

estruturas de foliação e falha respectivamente. 

** As famílias da estrutura de descontinuidade foram reavaliadas como parte da metodologia 

deste trabalho, e os resultados foram inseridos no banco de dados. A metodologia do 

procedimento está destacada no item 4.5.4. Foram identificadas um total de 8 famílias de 

descontinuidades (considerando foliação e contato como famílias de descontinuidades, que 

não foram reavaliadas utilizando a metodologia descrita no item 4.5.4). 
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Tabela 14 - Níveis e valores numéricos atribuídos, das variáveis qualitativas ordinais, dentro do 

contexto do banco de dados geológico-geotécnico. 

Variáveis Qualitativas Ordinais 

Variável Níveis Valor * 

Grau de resistência da rocha intacta (R) 

Extremamente baixa (R0) 1 

Muito baixa (R1) 2 

Baixa (R2) 3 

Mediana (R3) 4 

Elevada (R4) 5 

Muito elevada (R5) 6 

Extremamente elevada (R6) 7 

Grau de alteração da rocha intacta (W) 

Sã (W1) 5 

Pouco alterada (W2) 4 

Medianamente alterada (W3) 3 

Muito alterada (W4) 2 

Decomposta (W5) 1 

Persistência da estrutura de descontinuidade 

< 1 m 5 

1 a 3 m 4 

3 a 10 m 3 

10 a 20 m 2 

> 20 m 1 

Abertura da estrutura de descontinuidade 

Fechada 5 

< 0,1 mm 4 

0,1 a 1 mm 3 

1 a 5 mm 2 

> 5 mm 1 

Rugosidade da estrutura de descontinuidade 

Polida (estriada) 1 

Lisa 2 

Levemente rugosa 3 

Rugosa 4 

Muito rugosa 5 

Preenchimento da estrutura de descontinuidade 

Nenhum 4 

Duro; < 5 mm 3 

Macio; < 5 mm / Duro; > 5 mm 2 

Macio; > 5 mm 1 

Alteração das paredes da estrutura de descontinuidade 

Completamente alterada 1 

Muito alterada 2 

Moderadamente alterada 3 

Levemente alterada 4 

Inalterada 5 

Espaçamento da estrutura de descontinuidade 

Muito afastadas 5 

Afastadas 4 

Medianamente afastadas 3 

Próximas 2 

Muito próximas 1 

Condições de água no maciço rochoso (JW) 
Seco 2 

Água 1 
* A hierarquia dos níveis foi atribuída da seguinte forma: à classe mais prejudicial para a competência do maciço 

rochoso foi atribuído o menor valor, 1, e assim somou-se 1 consecutivamente às classes adjacentes, e à classe 

mais benéfica para a competência do maciço foi atribuído o maior valor, igual ao número total de classes para 

aquela variável (por exemplo R6 e W1 são índices que indicam um maciço rochoso mais competente do que R0 e 

W5 e, portanto, receberam um valor numérico maior). Zhang (2005) discute em detalhes cada uma destas 

propriedades, e suas influências na qualidade do maciço rochoso e nas classificações geomecânicas mais 

utilizadas, caso seja de interesse do leitor. 
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4.5.7 Transformação de Variáveis Qualitativas Nominais em Variáveis Binárias 

Como discutido no item 3.3.2.6, uma das formas de incluir variáveis nominais, 

com mais de dois níveis, na análise de agrupamentos é transformando-as em variáveis 

binárias fictícias, ou dummy, sendo o número de variáveis fictícias criadas igual ao número de 

níveis da variável original (apresentados na Tabela 13). 

A Tabela 15 contém uma exemplificação desta transformação, para a variável 

nominal “Tipo da estrutura de descontinuidade” que contém 4 níveis: 

 

Tabela 15 - Exemplo da transformação de variáveis qualitativas nominais em variáveis binárias 

fictícias. 

Observações PONTO 
Variável original Variáveis fictícias (dummy) 

ESTRUTURA ESTRUTURA 1 ESTRUTURA 2 ESTRUTURA 3 ESTRUTURA 4 

1 1 1 1 0 0 0 

2 1 1 1 0 0 0 

3 1 2 0 1 0 0 

 

Para a execução desta etapa no banco de dados foi utilizado o pacote fastDummies 

(Kaplan, 2018), que contém funções para a criação de variáveis binárias fictícias (dummy), a 

partir de uma matriz de dados (Nazareth (2020), arquivo “k-Prototypes Clustering.r”, nas 

linhas de código 49 a 56). 

 

4.5.8 União das Linhas de Diferentes Observações Realizadas em Um Mesmo Ponto 

O banco de dados original é estruturado de forma que diversas linhas, ou 

observações, apresentam informações coletadas em um mesmo ponto geográfico, conforme 

discutido no item 4.2. Deste modo foi necessário realizar a transformação das diferentes 

observações coletadas em um mesmo ponto, em uma única observação. 

Nesta etapa, um código em linguagem de programação Visual Basic for 

Applications – VBA, implementado no Excel®, foi desenvolvido para automatizar o processo 

e evitar erros humanos. A união em cada tipo de variável se deu da seguinte forma: 

 

 Variáveis quantitativas contínuas: as únicas variáveis deste tipo restantes no banco de 

dados após as etapas anteriores, foram as coordenadas geográficas dos pontos. Uma vez 

que para um mesmo ponto as diferentes observações realizadas possuem mesmas 

coordenadas geográficas, foi apenas mantido o valor da coordenada do ponto, conforme 

exemplo abaixo: 
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Tabela 16 - Exemplo da junção de diferentes observações em um mesmo ponto, para as variáveis 

quantitativas contínuas. 

Observações PONTO X Y Z 

1 1 628284 7718059 1004.27 

2 1 628284 7718059 1004.27 

3 1 628284 7718059 1004.27 

 

PONTO X Y Z 

1 628284 7718059 1004.27 

 

 Variáveis qualitativas ordinais: após as etapas anteriores, este tipo de variável passou a 

compreender apenas variáveis que contribuem para a qualidade do maciço rochoso 

(Tabela 10). Para essas variáveis, como o intuito da análise é realizar uma setorização 

geotécnica para posterior reavaliação do plano de fogo da mina, foram mantidos aqueles 

valores, dentre as diferentes observações realizadas no ponto, que são os piores em 

termos de qualidade do maciço rochoso (conforme apresentado na Tabela 14), visto que 

de forma geral é o que determina os parâmetros de um desmonte a fogo, conforme 

exemplo abaixo: 

 

Tabela 17 - Exemplo da junção de diferentes observações em um mesmo ponto, para as variáveis 

qualitativas ordinais (variáveis apresentadas em termos dos níveis definidos na Tabela 14). 

Observações PONTO RUGOSIDADE PREENCHIMENTO 

1 1 4 5 

2 1 4 5 

3 1 3 2 

 

PONTO RUGOSIDADE PREENCHIMENTO 

1 3 2 

 

Variáveis binárias: as linhas de observações foram unidas mantendo 1 para os atributos 

presentes naquele ponto em pelo menos uma observação e 0 para os ausentes, ou seja, 

que não foram identificados em nenhuma das observações realizadas no ponto. 
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Tabela 18 - Exemplo da junção de diferentes observações em um mesmo ponto, para as variáveis 

binárias. 

Observações PONTO 
Variável original Variáveis fictícias 

ESTRUTURA ESTRUTURA 1 ESTRUTURA 2 ESTRUTURA 3 ESTRUTURA 4 

1 1 1 1 0 0 0 

2 1 1 1 0 0 0 

3 1 2 0 1 0 0 

 

PONTO ESTRUTURA 1 ESTRUTURA 2 ESTRUTURA 3 ESTRUTURA 4 

1 1 1 0 0 

 

4.5.9 Retirada de Observações Inconsistentes ou Incompletas 

Conforme discutido no item 3.3.2.1, observa-se pelas equações de dissimilaridade 

que se houver algum tipo de perda de observação de uma determinada variável, considerando 

um par de observações i  e j , não há como considerá-la no cálculo da distância, uma vez que, 

se para outro par de observações essa perda não ocorrer, as distâncias obtidas não serão 

comparáveis. Deste modo a retirada de dados incompletos foi necessária para realizar a 

análise de agrupamentos corretamente. Também foram retiradas linhas de dados 

inconsistentes, como, por exemplo, com algum erro de digitação no valor de alguma variável 

ou valores fora dos limites lógicos para alguma variável. 

 

4.5.10 Normalização das Variáveis Numéricas 

Neste caso optou-se por realizar uma normalização mín-máx, e não uma 

padronização escore-z das variáveis, devido ao fato de que as medidas de similaridade 

(Tabela 3), em sua grande maioria, apresentam limites iguais a [0,1], para assim, de certa 

forma, equiparar os limites das distâncias entre os diferentes tipos de variáveis. 

A normalização realizada nas variáveis numéricas, que agora compreendem as 

variáveis qualitativas e as variáveis ordinais que foram discretizadas (conforme item 4.5.6), 

foi feita segundo a Equação 11, discutida no item 3.3.5. 

Ao final das dez etapas de pré-tratamento, as variáveis presentes no banco de 

dados e seus tipos estão indicados na Tabela 19, totalizando 44 variáveis. Uma extração do 

banco de dados final, utilizado nas etapas seguintes, é apresentado no Apêndice A. Os pontos 

mostrados no extrato correspondem aos pontos do banco de dados original apresentados no 

Anexo A. 
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Tabela 19 - Variáveis presentes no banco de dados, e seus tipos, após as etapas de pré-tratamento. 

Variável Tipo Final da Variável 

Litotipo 1 a 20 Binárias 

Tipo da estrutura de descontinuidade 1 a 4 Binárias 

Família da estrutura de descontinuidade 1 a 8 Binárias 

Coordenadas UTM (Datum SAD 69 / Fuso 23S) X Numérica 

Coordenadas UTM (Datum SAD 69 / Fuso 23S) Y Numérica 

Altitude Z Numérica 

Grau de resistência da rocha intacta (R) Numérica 

Grau de alteração da rocha intacta (W) Numérica 

Espaçamento da estrutura de descontinuidade Numérica 

Persistência da estrutura de descontinuidade Numérica 

Abertura da estrutura de descontinuidade Numérica 

Rugosidade da estrutura de descontinuidade Numérica 

Preenchimento da estrutura de descontinuidade Numérica 

Alteração das paredes da estrutura de descontinuidade Numérica 

Condições de água no maciço rochoso (JW) Numérica 

 

4.6 Estatística Descritiva, Confecção de Gráficos e Análise do Número Apropriado 

de Grupos 

Após o tratamento dos dados, foram realizados: 

 Estatística descritiva dos dados; 

 Determinação da correlação entre as variáveis numéricas, por meio da correlação de 

Spearman, que avalia a relação monotônica entre duas variáveis contínuas ou ordinais (em 

uma relação monotônica, as variáveis tendem a mudar juntas mas não necessariamente a 

uma taxa constante), baseando-se nos valores classificados de cada variável, em vez dos 

dados brutos, visto que existem variáveis numéricas e ordinais misturadas (Tabela 19); 

 Criação de histogramas e boxplots para avaliar o comportamento das variáveis numéricas e 

originais e normalizadas; e 

 Análises e gráficos para a identificação do número apropriado de grupos, discutidos no 

item 3.3.9. 

Para a confecção do gráfico de declividade (scree plot) da função objetivo do 

algoritmo k-Protótipos (Equação 14) foi utilizado um número de 30 inicializações diferentes 

do algoritmo, em observação aos seguintes aspectos e conceitos matemáticos: 

 Lei dos Grandes Números: que declara que a proporção amostral tende a ficar mais 

próxima da proporção da população à medida que o número de amostras aumenta; e 

 Teorema do Limite Central – TLC: que descreve a distribuição da média ( ) de uma 

amostra aleatória de uma população com qualquer distribuição e variância finita ( 2 ). 

Quando o tamanho amostral ( n ) é suficientemente grande, a distribuição amostral da 
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média aproxima-se de uma distribuição normal com média µ e variância σ2/n. Se 30n   e 

a população tem qualquer distribuição então a distribuição das médias amostrais pode ser 

aproximada por uma distribuição Normal. Se 30n   e a população tem distribuição 

Normal, então as médias amostrais têm distribuição Normal. Se 30n   e a população não 

tem distribuição Normal, então o TLC não se aplica. 

 Tempo de processamento do algoritmo: para cada valor de k , o algoritmo foi rodado 30 

vezes (sementes iniciais), totalizando 600 resultados diferentes calculados para a confecção 

do gráfico. O tempo gasto aproximado foi de 16,5 minutos para esta configuração. A título 

de comparação, para 5, 10, 15, 20 e 25 sementes iniciais o tempo gasto no cômputo do 

gráfico foi de, respectivamente, 2,6, 5,7, 8,0, 10,8 e 13,7, minutos aproximadamente, 

seguindo uma tendência linear. 

O algoritmo em R utilizado nesta etapa encontra-se em Nazareth (2020), arquivo 

“k-Prototypes Clustering.r”, nas linhas de código 105 a 261. 

 

4.7 Modificação de Funções em R 

Inicialmente foi utilizado o pacote clustMixType (Szepannek, 2018), que contém 

funções para a realização, análise e interpretação do agrupamento, com base no algoritmo k-

Protótipos (discutido no item 3.3.8, baseado em Huang, 1998). Na função kproto( ) incluída 

no pacote, que realiza o agrupamento no banco de dados, estão disponíveis apenas as medidas 

de distância Euclidiana ao quadrado (Tabela 1) e distância a partir do coeficiente de 

concordância simples (S1, na Tabela 3), dada pela relação da Equação 4, para as variáveis 

numéricas e binárias (qualitativas nominais) respectivamente. 

É de interesse, neste trabalho, utilizar como medidas de proximidade, para 

variáveis numéricas, a distância Euclidiana ao quadrado (para otimização do tempo de 

computação, Tabela 1) e, para as variáveis binárias fictícias (qualitativas nominais), a 

distância a partir do coeficiente de similaridade de Jaccard, dada pela Equação 7. 

Optou-se por utilizar este coeficiente por ele desconsiderar as concordâncias 

negativas (do tipo 0-0), o que parece ser mais sensato para os dados utilizados e seu contexto 

(como por exemplo pontos que não contenham um determinado litotipo não podem ser 

considerados semelhantes, portanto, a concordância 0-0 neste ponto para este litotipo 

específico deve ser desconsiderada nos cálculos de similaridade). 
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Para isto algumas funções do pacote clustMixType foram modificadas para 

realizar e analisar os agrupamentos, utilizando estas duas medidas, e também para permitir a 

escolha de uma diversidade de outras medidas de similaridades para as variáveis qualitativas. 

As funções modificadas para a realização deste trabalho encontram-se em 

Nazareth (2020), no arquivo “clustMixType modified functions.r”. As funções 

kproto.modif( ), clprofiles.modif( ) e summary.kproto.modif( ) foram modificadas a partir das 

funções kproto( ), clprofiles( ) e summary.kproto( ) respectivamente, do pacote clustMixType, 

desenvolvido por Szepannek (2018), para aplicar a análise de agrupamentos ao banco de 

dados e estudar a homogeneidade dos grupos gerados. 

A função dist.binary( ) do pacote ade4, desenvolvido por Dray & Dufour (2017), 

também foi utilizada no desenvolvimento da função kproto.modif( ), para acrescentar novas 

opções de medidas de similaridade ao algoritmo. 

A função fviz_cluster.modif( ) foi modificada a partir da função fviz_cluster( ) do 

pacote factoextra, desenvolvido por Kassambara & Mundt (2017), para auxiliar na 

determinação do número apropriado de grupos (discutido no item 3.3.9). 

Vale destacar que na função kproto.modif( ) os pesos podem ser dados às 

variáveis numéricas individualmente, no entanto, para as variáveis nominais, apenas um peso 

único para distância computada entre as mesmas, a partir do coeficiente de similaridade 

escolhido, pode ser dado. Além disso a função modificada permite a utilização de grande 

parte das medidas de similaridade apresentadas na Tabela 3, ou de qualquer medida de 

similaridade baseada na contagem de concordâncias e discordâncias de variáveis binárias. 

 

4.8 Aplicação da Técnica de Agrupamentos Através do Algoritmo k-Protótipos em 

Linguagem R 

O próximo passo foi realizar uma análise de agrupamentos nos dados, variando: 

 os parâmetros da função kproto.modif( ): vetor de pesos, λ , e o número de grupos, k ; e 

 o conjunto de pontos do banco de dados utilizado: como discutido no item 3.3.7.1, os 

resultados são influenciados pelas sementes iniciais utilizadas, e por este motivo foram 

realizadas análises considerando diferentes conjuntos de pontos do banco de dados, 

e utilizando as distâncias Euclidiana ao quadrado (Tabela 1) e a partir do coeficiente de 

Jaccard (Equação 7), para as variáveis quantitativas e qualitativas respectivamente. 

Ainda buscando eliminar o problema da influência das sementes iniciais nos 

resultados, o algoritmo foi configurado para computar cada um dos diferentes resultados 100 
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vezes, ou seja repetir os cálculos com 100 sementes aleatórias iniciais diferentes (Nazareth, 

2020, arquivo “k-Prototypes Clustering.r”, nas linhas de código 382 a 391), e escolher o 

melhor (menor valor da função objetivo – Equação 14) dentre todos eles como o resultado 

final. 

Este número de vezes que o algoritmo é rodado é um parâmetro da função 

kproto( ) que foi mantido na função kproto.modif( ) utilizada. As modificações realizadas na 

função foram feitas buscando manter um tempo computacional baixo, permitindo usar deste 

artifício sem maiores desconfortos para o pesquisador. 

As diferentes análises realizadas, e seus parâmetros e conjuntos de pontos 

considerados estão indicados na Tabela 20. Buscou-se identificar os padrões de agrupamentos 

das observações, nos diferentes cenários estudados. 

O algoritmo utilizado para a realização deste trabalho encontra-se em Nazareth 

(2020), no arquivo “k-Prototypes Clustering.r”. Neste algoritmo são realizadas as operações 

de obtenção e manipulação da matriz de dados, estatística descritiva dos dados, determinação 

do melhor número de grupos, agrupamentos pelo método k-protótipo, e validação estatística 

dos agrupamentos gerados pela MANOVA. Também é apresentado um exemplo utilizando o 

banco de dados Íris, contido no software R, e muito utilizado para exemplificar e validar 

algoritmos desenvolvidos em linguagem R. 

 

Tabela 20 - Resultados produzidos na etapa da aplicação da técnica de agrupamentos. 

Resultado k  λ * Conjunto de Pontos Observação 

RES00 3 1 Dados completos 
 

RES01 4 1 Dados completos 
 

RES02 5 1 Dados completos 
 

RES03 6 1 Dados completos 
 

RES04 7 1 Dados completos 
 

RES05 8 1 Dados completos 
 

RES06 3 X, Y e Z = 0 Dados completos 
 

RES07 4 X, Y e Z = 0 Dados completos 
 

RES08 5 X, Y e Z = 0 Dados completos 
 

RES09 6 X, Y e Z = 0 Dados completos 
 

RES10 7 X, Y e Z = 0 Dados completos 
 

RES11 8 X, Y e Z = 0 Dados completos 
 

RES12 3 1 Atuais setores 1 e 6 Setores mais problemáticos no desmonte a fogo 

RES13 4 1 Atuais setores 1 e 6 Setores mais problemáticos no desmonte a fogo 

RES14 5 1 Atuais setores 1 e 6 Setores mais problemáticos no desmonte a fogo 

RES15 3 X, Y e Z = 0 Atuais setores 1 e 6 Setores mais problemáticos no desmonte a fogo 

RES16 4 X, Y e Z = 0 Atuais setores 1 e 6 Setores mais problemáticos no desmonte a fogo 

RES17 5 X, Y e Z = 0 Atuais setores 1 e 6 Setores mais problemáticos no desmonte a fogo 

RES18 3 1 Exceto atuais setores 1 e 6 
 

RES19 4 1 Exceto atuais setores 1 e 6 
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RES20 5 1 Exceto atuais setores 1 e 6 
 

RES21 3 X, Y e Z = 0 Exceto atuais setores 1 e 6 
 

RES22 4 X, Y e Z = 0 Exceto atuais setores 1 e 6 
 

RES23 5 X, Y e Z = 0 Exceto atuais setores 1 e 6 
 

RES24 3 1 Metade NW da cava Direção do avanço da lavra 

RES25 4 1 Metade NW da cava Direção do avanço da lavra 

RES26 5 1 Metade NW da cava Direção do avanço da lavra 

RES27 3 X, Y e Z = 0 Metade NW da cava Direção do avanço da lavra 

RES28 4 X, Y e Z = 0 Metade NW da cava Direção do avanço da lavra 

RES29 5 X, Y e Z = 0 Metade NW da cava Direção do avanço da lavra 

* Quando apenas “1” é indicado, significa que todas as variáveis receberam o mesmo peso, igual a 1. 

Quando as variáveis são especificadas e igualadas a algum valor (ex. “X, Y e Z = 0”), significa que 

todas as variáveis receberam peso 1, exceto as variáveis indicadas, que receberam o valor ao qual 

foram igualadas. 

 

4.9 Validação e Interpretação dos Resultados 

Szepannek (2018) destaca que do ponto de vista de um pesquisador, uma solução 

apropriada requer grupos que são bem representados pelos seus protótipos. Por esta razão, a 

escolha do número de grupos deve ainda levar em consideração a homogeneidade dos grupos, 

como retornado pelas funções summary.kproto.modif( ) e clprofiles.modif( ), ou o elemento 

withinss do objeto de saída da função kproto.modif( ). 

Os gráficos gerados pela função clprofiles.modif( ) e a estatística descritiva dos 

grupos gerados pela função summary.kproto.modif( ) foram confeccionados nesta etapa, ao 

final de cada resultado de agrupamento, para auxiliar a escolha do resultado final, discutido 

no item 3.3.10. 

Cada resultado gerado (Tabela 20) foi validado estatisticamente por meio da 

análise MANOVA, para investigar se os grupos gerados são estatisticamente diferentes, como 

discutido no item 3.3.10.1. 

O método de validação, discutido no item 3.3.10, que envolve realizar um 

comparativo entre os resultados obtidos com a utilização de sementes aleatórias, e os obtidos 

com o uso de sementes especificadas, é contornado pela computação de 100 diferentes 

resultados para o mesmo cenário (Tabela 20) e escolha do resultado que apresenta o menor 

valor para a função objetivo, como discutido no item anterior. Além disso, diferentes 

conjuntos de dados foram selecionados para verificar o quão similar são os resultados, 

espacialmente, considerando os diferentes conjuntos de pontos. 

Cada resultado de agrupamento gerado (Tabela 20), foi, então, plotado em um 

mapa em planta da mina (através das coordenadas X, Y e Z de cada observação), onde cada 

ponto representa um dos pontos restantes ou observações, após o pré-tratamento dos dados, e 
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o grupo a que cada ponto pertence é indicado pela cor do ponto no mapa, criando uma fácil 

visualização espacial do resultado. 

Os diversos resultados obtidos no item 4.8 foram, então, analisados e 

interpretados no contexto atual da mina, escolhendo-se assim aquele que melhor se adequa às 

necessidades e realidade da operação e do desmonte vivida atualmente, considerando também 

as técnicas de validação dos agrupamentos, realizadas no item 4.9. 

 

4.10 Proposição de Nova Setorização Geotécnica da Mina 

A identificação das estruturas de agrupamentos, e plotagem das mesmas no mapa 

em planta da mina, é seguida pela subdivisão da área de investigação, e culmina na 

regionalização ou mapeamento da classificação no plano, definindo os setores geotécnicos. As 

regiões são subdivisões da área do mapa que são espacialmente contíguas e relativamente 

homogêneas em suas propriedades geológico-geotécnicas. 

Regiões com alta densidade de pontos de um mesmo grupo foram definidas como 

setores, e regiões com alta heterogeneidade de grupos também foram definidas como setores, 

indicando serem regiões onde não há um grupo bem definido ali, logo são regiões 

espacialmente muito heterogêneas, que também é uma característica importante a ser 

conhecida. 

O resultado que melhor se adequa à realidade da mina, exibindo de maneira 

satisfatória as regiões que apresentam comportamentos distintos na mina, principalmente no 

desmonte, foi escolhido e uma proposição de nova setorização geotécnica da mina foi feita 

com base neste resultado. Os parâmetros do algoritmo que levaram àquele resultado foram 

especificados e um mapa em planta com os setores propostos delimitados foi criado. 

A escolha daquele resultado que se assemelha às condições experimentadas 

atualmente na mina foi feita em conjunto com a empresa, que contribuiu para esclarecer quais 

as regiões mais problemáticas no desmonte. 

 



 

96 

5 RESULTADOS 

5.1 Pré-Tratamento do Banco de Dados 

Os setores aos quais pertencem as observações com a variável setor incompleta 

foram identificados, os dados em porção não rochosa da mina foram retirados e as variáveis 

redundantes ou irrelevantes foram retiradas (as variáveis restantes no banco de dados estão 

indicadas na Tabela 10). 

Na reavaliação das famílias de descontinuidades, foram identificadas as famílias 

de estruturas de descontinuidades para completar o banco de dados com a família de 

descontinuidade de cada observação, transformando as variáveis vetoriais mergulho e direção 

de mergulho na variável nominal “família da estrutura de descontinuidade” (conforme 

discutido no item 4.5.4). 

As Figuras 20, 21 e 22 apresentam as estruturas de descontinuidades presentes na 

porção rochosa da mina, bem como suas atitudes médias, utilizando o parâmetro de limite 

mínimo de inclusão igual a 0,6, para falhas e fraturas. É possível observar nas Figuras 20 e 21 

que as descontinuidades presentes em regiões de sobreposição (ou também chamas de 

outliers, representadas pela família “0” na projeção), não incluídas em nenhuma família e que 

podem ser aleatórias, são muitas. 

Destaca-se ainda que as atitudes médias das famílias resultantes da análise pela 

metodologia proposta mantiveram-se similares àquelas provenientes do banco de dados 

original, cujos valores foram substituídos pelo resultado da análise realizada.  

As foliações são consideradas como sendo apenas uma família, não sendo 

necessária sua divisão em famílias através do método fuzzy k-means. As atitudes médias das 

famílias de descontinuidades estão apresentadas na Tabela 21. Observa-se que as atitudes 

médias totais das fraturas e das falhas não sofrem grandes alterações quando se considera ou 

não pontos em região de sombreamento, definido pelo limite de inclusão da análise. 

Como o intuito desta etapa é completar o banco de dados com as famílias de 

descontinuidades, para evitar perda de informação, fez-se necessário classificar as 

descontinuidades presentes nesses pontos em alguma família pelo método. Para alocar todos 

os pontos em uma família de descontinuidade, foram ignoradas as regiões de sobreposição ou 

de presença de outliers das projeções hemisféricas dos pontos, fazendo com que todas as 

descontinuidades de cada ponto amostrado fossem incluídas em uma família (Figuras 23 e 
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24). Isso foi feito utilizando o parâmetro de limite mínimo de inclusão igual a 0,1, conforme 

discutido no item 4.5.4. 

 

Tabela 21 - Atitudes médias das famílias de descontinuidades presentes na porção rochosa da mina. 

Limite de Inclusão 0,6 * Limite de Inclusão 0,1 ** 

Atitudes Médias Totais 

(Mergulho \ Direção de Mergulho) 

Atitudes Médias Totais 

(Mergulho \ Direção de Mergulho) 

Foliação Foliação 

88 228 Foliação 88 228 Foliação 

Fratura Fratura 

15 349 Fratura1 12 348 Fratura1 

25 129 Fratura2 24 130 Fratura2 

84 132 Fratura3 98 314 Fratura3 

Falha Falha 

30 236 Falha1 28 240 Falha1 

82 241 Falha2 84 241 Falha2 

45 93 Falha3 38 108 Falha3 

* Referente ao apresentado nas figuras 20 a 22. 

**Referente ao apresentado nas figuras 23 e 24. 

 

 
Figura 20 - Projeção hemisférica das falhas presentes na mina, com limite de inclusão de 0,6. 
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Figura 21 - Projeção hemisférica das fraturas presentes na mina, com limite de inclusão de 0,6. 

 

 
Figura 22 - Projeção hemisférica das foliações presentes na mina. 

 

Isto implicou no aumento significativo da variabilidade das orientações dentro das 

famílias definidas, uma vez que o número de famílias foi mantido (Figuras 21 e 24 por 
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exemplo), fato já esperado visto que há na prática, no dia a dia da mina, uma certa dificuldade 

em identificar corretamente essas famílias. Todas as medidas descritas acima foram realizadas 

utilizando-se a métrica seno. 

Os valores de espaçamento das descontinuidades foram discretizados em faixas 

propostas pelo sistema de classificação geomecânica Rock Mass Rating (RMR), os valores 

das variáveis qualitativas nominais foram substituídos por índices numéricos, as variáveis 

ordinais foram discretizadas em variáveis numéricas, e todos os níveis das variáveis nominais 

foram transformados em variáveis binárias fictícias. 

As diferentes observações realizadas em um mesmo ponto foram unidas, de modo 

que cada ponto fosse representado por apenas uma observação, e ao fim deste processo as 

observações que apresentaram alguma variável incompleta foram retiradas do banco de dados. 

 

 
Figura 23 - Projeção hemisférica das falhas presentes na mina, com limite de inclusão de 0,1. 
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Figura 24 - Projeção hemisférica das fraturas presentes na mina, com limite de inclusão de 0,1. 

 

Por fim as variáveis numéricas foram normalizadas, deste modo deixando o banco 

de dados pronto para a aplicação da técnica de agrupamentos, e demais análises, conforme 

descrito na metodologia (itens 4.5 a 4.5.10). 

Assim, o banco de dados analisado com o auxílio do software R foi composto de 

44 variáveis e 675 observações em 675 pontos (Tabela 22). Os pontos do banco de dados 

final, utilizados na análise, podem ser visualizados no mapa da Figura 25. É possível perceber 

por comparação do mapa de pontos restantes após o pré-tratamento (Figura 25) com o mapa 

dos pontos do banco de dados original (Figura 17) que as amostras mantêm seu padrão de 

distribuição ao longo da cava. 

 

Tabela 22 - Resumo das exclusões realizadas no banco de dados em termos do número de 

observações, pontos e variáveis contidas antes, durante e após o pré-tratamento dos dados. 

Banco de Dados Observações Pontos Variáveis 

Original 3504 862 28 

Após a exclusão de dados em porção não 

rochosa da mina 
2883 692 28 

Após exclusão de variáveis redundantes e 

irrelevantes 
2883 692 17 

Após transformação das variáveis vetoriais 2883 692 15 

Após transformação dos níveis de variáveis 

nominais em binárias 
2883 692 44 

Após união das linhas de diferentes 

observações em um mesmo ponto 
692 692 44 

Após exclusão de observações incompletas 675 675 44 

BANCO DE DADOS FINAL 675 675 44 
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5.2 Estatística Descritiva, Confecção de Gráficos e Análise do Número Apropriado 

de Grupos 

Os efeitos da padronização pelo método mín-máx das variáveis numéricas podem 

ser observados nos boxplots da Figura 26, onde todas as variáveis são trazidas para uma 

mesma escala de intervalo [0;1]. As distribuições de densidades das variáveis numéricas, 

originais e normalizadas, podem ser observadas nos histogramas da Figura 26. 

Foi possível observar uma diluição da variabilidade dos dados após a 

normalização das variáveis, fato já esperado como consequência desta normalização, 

conforme discutido no item 3.3.5, uma vez que a variabilidade, avaliada pelo desvio padrão, é 

reduzida em relação à variável original, conforme comprovado nas Tabelas 23 e 24, que 

mostram as estatísticas descritivas das variáveis antes e após a normalização. 

A estatística descritiva dos dados originais e normalizados são apresentadas nas 

Tabelas 23 e 24, respectivamente. Convém destacar que, para os dados normalizados, obteve-

se um desvio padrão médio das variáveis numéricas de 0,23, com valor máximo de 0,36, para 

a variável preenchimento, e mínimo de 0,17 para a variável espaçamento, uma diferença de 

11,8% da maior para a menor . Esta variável indica o espalhamento ao redor da média dos 

dados e variáveis, a compacidade, e também o formato esférico ou elipsoidal dado pela 

diferença entre a variância das variáveis, que não são tão significativas, indicando um formato 

mais esférico dos dados.  

Correlações de Spearman significativas entre algumas variáveis foram obtidas 

(Figura 27), como entre grau de alteração da rocha (W) e grau de resistência da rocha (R) 

(0,85), grau de resistência da rocha (R) e alteração das paredes das descontinuidades (0,66), e 

grau de alteração da rocha (W) e alteração das paredes das descontinuidades (0,59), indicando 

o quanto resistência e alteração estão ligadas. Estas correlações também dão indícios da 

orientação espacial dos grupos, que orientam-se em direção às variáveis de maior correlação 

entre si. 
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Fonte: Adaptado de mapa disponibilizado pela empresa. 

Figura 25 - Mapa da cava da mina indicando os pontos restantes no banco de dados final. 
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As fracas correlações entre as demais variáveis podem ter se dado pelo fato de que 

os valores do banco de dados estavam discretizados em faixas propostas por sistemas de 

classificação geomecânica e não em valores reais medidos em campo, além do fato de que as 

observações do banco de dados final são junções de observações do banco de dado original, 

realizadas em um mesmo ponto. Algumas relações são contra intuitivas, como uma relação 

positiva entre R e W, mas a resistência diminui sensivelmente com o aumento do grau de 

alteração, conferindo a elas uma relação negativa. Isto se explica pelo modo como as 

categorias dessas variáveis foram codificadas para a realização da análise, mantendo o pior 

valor de cada variável em relação à qualidade do maciço rochoso, indicado na Tabela 14. 

O gráfico de declive, ou scree plot, foi confeccionado (Figura 28), para k  

variando de 1 a 20, a partir de 30 inicializações diferentes do algoritmo para cada um dos 20 

grupos, ou seja, para cada valor de k  o agrupamento a partir da função kproto.modif( ) foi 

realizado 30 vezes, com protótipos iniciais aleatórios diferentes em cada vez, e o melhor 

resultado dentre os 30 foi escolhido (aquele com função objetivo mínima dentre as 30 

inicializações). Lembrando que foram utilizadas as distâncias Euclidiana ao quadrado e a 

partir do coeficiente de Jaccard, para as variáveis quantitativas e qualitativas respectivamente, 

e o método de agrupamento k-Protótipos. O peso 
q  utilizado foi de 1 para todas as variáveis, 

1,2, ,q p . 

Observa-se pelo gráfico de declive dos dados que um valor apropriado para o 

número de grupos é entre 5 e 8, no entanto ficou difícil identificar um “joelho” bem definido, 

mas, aparentemente, a partir de 5 grupos não há mudanças significativas na função objetivo 

com a adição de um novo grupo, e o gráfico adquire uma tendência linear. 

Utilizando apenas as variáveis numéricas (Tabela19), foram confeccionados os 

gráficos do método do “cotovelo”, da “silhueta”, a computação de várias estatísticas, a 

avaliação das cargas nas duas primeiras componentes principais, estatística de Hopkins e 

mapa de calor das distâncias entre as observações (descritos no item 3.3.9), para a 

determinação do melhor número de grupos. Os gráficos estão apresentados nas Figuras 29, 

30, 31, 32 e 33 respectivamente. 

A Figura 29, que apresenta o resultado do método do “cotovelo”, para variáveis 

numéricas, indicou que o total da soma dos quadrados das distâncias intergrupos, das 

observações aos seus respectivos centroides, sofre mudanças menos expressivas a partir de 

quatro grupos aproximadamente, indicando ser este um número apropriado de grupos 

contidos nos dados. 
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Figura 26 - Boxplots e histogramas de densidades das variáveis numéricas originais (acima) e 

normalizadas (abaixo). 

 

 
Figura 27 - Gráfico de correlações de Spearman entre as variáveis numéricas, indicando com cores 

apenas as correlações acima do nível de significância de 0,05. 



 

105 

Tabela 23 - Estatística descritiva das variáveis numéricas do banco de dados final. 

Variável Média Desvio Padrão Máximo Mínimo Amplitude 
Amplitude 

Interquartil 
#outlier Curtose Assimetria Moda 25% 50% 75% 

X 628280.41 153.12 628601.73 627955.09 646.64 282.14 0.00 -1.16 0.15 628549.42 628138.89 628273.68 628421.00 

Y 7717918.08 102.40 7718165.41 7717731.58 433.82 157.16 0.00 -0.65 0.36 7717835.94 7717836.55 7717906.48 7717993.78 

Z 934.25 31.15 1032.97 891.96 141.01 39.49 13.00 0.39 1.01 943.51 910.69 922.36 950.21 

R 5.68 1.25 7.00 2.00 5.00 2.00 0.00 -0.14 -0.82 6.00 5.00 6.00 7.00 

W 3.96 0.99 5.00 1.00 4.00 1.00 61.00 1.86 -1.35 4.00 4.00 4.00 5.00 

ESPAÇAMENTO 2.86 0.69 5.00 1.00 4.00 1.00 5.00 -0.22 0.22 3.00 2.00 3.00 3.00 

PERSISTÊNCIA 1.36 0.80 5.00 1.00 4.00 0.00 122.00 2.75 2.02 1.00 1.00 1.00 1.00 

ABERTURA 1.69 1.07 5.00 1.00 4.00 1.00 49.00 2.64 1.78 1.00 1.00 1.00 2.00 

RUGOSIDADE 3.07 0.56 5.00 2.00 3.00 0.00 200.00 0.80 0.23 3.00 3.00 3.00 3.00 

PREENCHIMENTO 3.20 1.07 4.00 1.00 3.00 2.00 0.00 -0.56 -0.95 4.00 2.00 4.00 4.00 

ALTERAÇÃO_PAREDES 3.72 0.86 5.00 1.00 4.00 1.00 1.00 -0.57 -0.19 4.00 3.00 4.00 4.00 

JW 1.96 0.19 2.00 1.00 1.00 0.00 24.00 23.08 -5.01 2.00 2.00 2.00 2.00 
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Tabela 24 - Estatística descritiva das variáveis numéricas do banco de dados final, após a normalização dos dados. 

Variável Média Desvio Padrão Máximo Mínimo Amplitude 
Amplitude 

Interquartil 
#outlier Curtose Assimetria Moda 25% 50% 75% 

X 0.50 0.24 1.00 0.00 1.00 0.44 0.00 -1.16 0.15 0.92 0.28 0.49 0.72 

Y 0.43 0.24 1.00 0.00 1.00 0.36 0.00 -0.65 0.36 0.24 0.24 0.40 0.60 

Z 0.30 0.22 1.00 0.00 1.00 0.28 13.00 0.39 1.01 0.37 0.13 0.22 0.41 

R 0.74 0.25 1.00 0.00 1.00 0.40 0.00 -0.14 -0.82 0.80 0.60 0.80 1.00 

W 0.74 0.25 1.00 0.00 1.00 0.25 61.00 1.86 -1.35 0.75 0.75 0.75 1.00 

ESPAÇAMENTO 0.47 0.17 1.00 0.00 1.00 0.25 5.00 -0.22 0.22 0.50 0.25 0.50 0.50 

PERSISTÊNCIA 0.09 0.20 1.00 0.00 1.00 0.00 122.00 2.75 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABERTURA 0.17 0.27 1.00 0.00 1.00 0.25 49.00 2.64 1.78 0.00 0.00 0.00 0.25 

RUGOSIDADE 0.36 0.19 1.00 0.00 1.00 0.00 200.00 0.80 0.23 0.33 0.33 0.33 0.33 

PREENCHIMENTO 0.73 0.36 1.00 0.00 1.00 0.67 0.00 -0.56 -0.95 1.00 0.33 1.00 1.00 

ALTERAÇÃO_PAREDES 0.68 0.21 1.00 0.00 1.00 0.25 1.00 -0.57 -0.19 0.75 0.50 0.75 0.75 

JW 0.96 0.19 1.00 0.00 1.00 0.00 24.00 23.08 -5.01 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Figura 28 - Gráfico de declive, ou scree plot, dos dados, a partir do algoritmo k-Protótipos e de todas 

as variáveis. 

 

A Figura 30, que apresenta o método da silhueta aplicado às variáveis numéricas, 

indicou que três grupos são o número ótimo de grupos presentes nos dados, sendo o número 

que maximiza a silhueta média das observações, ou seja, a qualidade do agrupamento em 

termos das distâncias médias entre os grupos é melhor. 

A Figura 31 indicou que, dentre 30 índices analisados, a grande maioria deles 

indicaram que três é o número ideal de grupos contidos nos dados, considerando apenas as 

variáveis numéricas. 

A Figura 32, que apresenta as cargas nas duas primeiras componentes principais 

das variáveis numéricas, e a projeção em duas dimensões de cada observação em relação às 

componentes, permitiu visualizar a divisão dos dados em três grupos, como apontado como 

número ótimo por outras técnicas. Apenas o grupo 3 está, aparentemente, bem separado, 

havendo uma sobreposição maior entre os grupos 1 e 2, sendo o 2 quase inteiramente inserido 

no grupo 1. 

A Figura 33 mostra o mapa de calor da estatística de Hopkins (H) aplicada entre 

pares de observações. Nela, valores de H próximos de zero, representados pela cor vermelha, 

indicam que os dados originais são diferentes dos dados aleatórios, e, portanto, os grupos 

formados por elas são significativos. Assim, foram formados três grandes grupos de dados, 

que são os quadrados ao redor da linha vermelha central, indicando que este seria o número 

apropriado de grupos contidos nos dados, considerando apenas as variáveis numéricas. 

Considerando apenas as variáveis numéricas, os métodos indicaram que o melhor 

número de grupos é 3, no entanto este valor não é representativo de todo o banco de dados, 



 

108 

visto que ele também possui variáveis nominais (como litologia e tipo de estrutura de 

descontinuidade) e que o método que utilizado para agrupar os dados, e gerar o mapa de 

setorização geotécnica, é o algoritmo k-Protótipos (que considera variáveis numéricas e 

nominais simultaneamente), diferente dos métodos utilizados para confeccionar os gráficos 

das Figuras 29 a 33 (discutidos no item 3.3.9), considerando apenas as variáveis numéricas. 

 

 
Figura 29 - Determinação do número ótimo de grupos, a partir do método do “cotovelo”, 

considerando apenas as variáveis numéricas. 

 

 



 

109 

 

 

Figura 30 - Determinação 

do número ótimo de grupos, a 

partir do método da 

“silhueta” (acima), e plotagem 

das silhuetas do número ótimo 

de grupos determinado 

(abaixo), considerando apenas 

as variáveis numéricas. 

  

 

Figura 31 - Determinação 

do número ótimo de grupos, a 

partir de 30 índices diferentes, 

considerando apenas as 

variáveis numéricas. 
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Figura 32 - Cargas nas duas primeiras componentes principais dos dados, considerando 3k   e 

apenas as variáveis numéricas. 

 

 
Figura 33 - Determinação do número ótimo de grupos, a partir do mapa de calor das distâncias entre 

as observações, considerando apenas as variáveis numéricas. A estatística de Hopkins para as variáveis 

numéricas foi de 0.189, indicando que os agrupamentos são significativos. 
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5.3 Agrupamentos A Partir do Algoritmo k-Protótipos 

Os parâmetros do algoritmo utilizados, para os diferentes resultados obtidos, estão 

indicados na Tabela 20. Os valores de k  empregados para os agrupamentos variaram de 3 a 8, 

conforme foi indicado nas análises do número ótimo de grupos a ser adotado (Figuras 28 a 

33). 

O valor de λ  empregado foi de 1 para todas as variáveis numéricas e 1 para a 

distância entre as variáveis nominais (visto que o algoritmo utilizado não possibilita a 

ponderação individual de variáveis nominais), no entanto também buscou-se estudar o 

agrupamento dos dados desconsiderando as variáveis de localização espacial (X, Y e Z = 0) 

em alguns resultados, para maximizar os efeitos das variáveis que contribuem para o 

dimensionamento de planos de fogo, na distribuição espacial dos grupos gerados. 

Os resultados obtidos foram plotados em um mapa em planta da mina onde cada 

ponto representa um dos 675 pontos restantes no banco de dados (Figura 25), e o grupo ao 

qual cada ponto foi agrupado está indicado pelas cores dos pontos nos mapas. Os mapas dos 

30 resultados obtidos (descritos na Tabela 20) estão apresentados no Apêndice B. 

 

5.4 Validação e Interpretação dos Resultados 

O Apêndice B contém cada resultado de agrupamento (Tabela 20) plotado em um 

mapa em planta da mina (através das coordenadas X, Y e Z de cada observação), onde cada 

ponto representa um dos pontos restantes ou observações, após o pré-tratamento dos dados, e 

o grupo a que cada ponto pertence é indicado pela cor do ponto no mapa, permitindo uma 

fácil visualização espacial do resultado. 

Como discutido nos itens 3.3.10 e 4.9, a utilização de 100 sementes aleatórias 

iniciais diferentes e a escolha do melhor resultado dentre estes, permite afirmar, com maior 

segurança, sobre a validade da análise e força das estruturas de agrupamentos geradas em 

cada resultado. 

No Apêndice C encontram-se os resultados das análises de variância multivariada 

(MANOVA) dos diferentes resultados obtidos (Tabela 20), considerando apenas as variáveis 

numéricas. Em todas as análises a hipótese nula (Equação 22) foi rejeitada com pelo menos 

99% de nível de confiança, indicando que pelo menos dois grupos são significativamente 

distintos entre si. 

Os perfis médios (centroides), bem como os perfis das variáveis nos grupos 

gerados, dos resultados RES05 e RES11, que foram utilizados como base para o delineamento 
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dos setores geotécnicos no item 5.5, encontram-se no Apêndice D, e permitem visualizar o 

quão diferente os grupos são entre si, em relação a cada variável, e a identificação de 

diferenças substanciais entre os grupos, nos diferentes resultados. 

 

5.5 Proposição de Nova Setorização Geotécnica da Mina 

Para o delineamento dos setores propostos foi considerado pela pesquisadora, 

como mapas base, os mapas dos resultados RES05 e RES11 (Tabela 20, Apêndice B), por 

constituirem-se de 8 grupos, dois a mais que os atuais setores da mina (Figura 10), e por 

representarem particularidades observadas nos demais mapas dos resultados confeccionados. 

Foi discutido juntamente com a empresa que um número prático apropriado de 

setores geotécnicos seria maior do que o atual total de 6 setores. Também foram escolhidos 

estes resultados frente ao que foi apresentado no gráfico de declive (Figura 28), indicando que 

um número apropriado de grupos contidos no banco de dados é entre 5 e 8, conforme 

discutido no item 5.2. 

Conforme Tabela 20, o resultado RES05 apresenta vetor de pesos λ  igual a 1 para 

todas as variáveis, e o resultado RES11 apresenta λ  igual a 1 para todas as variáveis, exceto 

para as coordenadas espaciais X, Y e Z, que possuem peso 0, maximizando a importância das 

demais variáveis, por isso, também, ambos foram considerados. É possível observar pelos 

mapas dos resultados onde os pesos de X, Y e Z são 0 (como o mapa do RES11, Apêndice B), 

que as regiões da mina ficam mais heterogêneas em comparação aos resultados onde essas 

variáveis foram consideradas (como o mapa do resultado RES05, Apêndice B). 

No entanto pode-se observar que os limites entre as regiões (relativamente 

homogêneas e contíguas) são consistentes considerando ou não as variáveis de localização 

espacial, apesar das áreas definidas serem mais heterogêneas (em termos de densidades de 

pontos de um mesmo grupo) quando essas variáveis não são consideradas na análise. Por isso 

foi importante considerar todos os resultados gerados para obter indicativos dos limites entre 

os setores, e reduzir a subjetividade da análise. 

Os demais mapas apresentados no Apêndice B também foram utilizados para 

auxiliar no delineamento dos setores propostos, uma vez que também dão indícios das fortes 

estruturas espaciais de agrupamentos contidas no banco de dados, revelando regiões 

específicas da mina com altas densidades de pontos que se repetem em diferentes resultados. 

Além disso, os perfis das variáveis, apresentados no Apêndice D, também foram 

considerados, para auxiliar na decisão da união de alguns grupos em um mesmo setor. 
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Como o objetivo desta nova setorização é permitir a reavaliação do desmonte a 

explosivo, a exclusão dos pontos de levantamento em regiões de material friável fez-se 

necessária (item 4.5.1). Como essas regiões possuem características diferentes das regiões de 

domínio rochoso, as linhas dos limites entre os setores propostos foram limitadas pela linha 

limite entre material friável (“solo”) e material rochoso (“porção rochosa”). Deste modo esta 

setorização geotécnica proposta se limita apenas às regiões de domínio de maciços rochosos 

(atuais subsetores B), e uma extensão dessa setorização para as regiões de material friável 

deve ser fruto de trabalhos futuros. 

A Figura 34 ilustra o processo de delineamento dos setores com base nos mapas 

de agrupamentos confeccionados. Considerando o que foi citado acima, a área de 

investigação, que contém pontos amostrados, possibilitando a aplicação da técnica de 

agrupamentos, foi subdividida em 7 áreas (Figura 34), resultando na regionalização ou 

mapeamento da classificação no plano, definindo os setores geotécnicos propostos (Figura 

35). 

As regiões são subdivisões da área do mapa que são espacialmente contíguas e 

relativamente homogêneas em suas propriedades geológico-geotécnicas, segundo os 

resultados da técnica. Regiões com alta densidade de pontos de um mesmo grupo foram 

definidas como setores mais homogêneos (setores 1, 2, 3, 5 e 7), e regiões com alta 

heterogeneidade de grupos também foram definidas como setores, indicando serem regiões 

onde não há um grupo espacialmente bem definido ali, logo são regiões mais heterogêneas 

(setores 4 e 6), que também é uma característica importante a ser conhecida. 

No Apêndice E pode-se observar que os setores 4 e 6 possuem em seus pontos 

amostrados uma variedade maior de litotipos do que os demais setores, fato este que talvez 

possa justificar esta alta heterogeneidade de pontos de um mesmo grupo nestas áreas. O 

oposto vale para os setores 1, 2, 3, 5 e 7, mais homogêneos, onde observa-se uma 

predominância de um determinado litotipo. No entanto não é fácil identificar, pelos 

histogramas e boxplots apresentados no Apêndice E, quais variáveis são mais homogêneas ou 

heterogêneas dentro dos setores propostos. 

Outro fator observado foi que os resultados que consideraram apenas partes do 

banco de dados (RES12 a RES29, Tabela 20, Apêndice B) apresentaram estruturas espaciais 

de agrupamentos muito similares aos resultados que consideraram todos os pontos (RES00 a 

RES11, Tabela 20, Apêndice B). Isto pode ser explicado pelo uso de 100 sementes aleatórias 

iniciais, realizando a análise 100 vezes, e escolha do melhor resultado dentre eles, para cada 

cenário estudado, como discutido nos itens 3.3.7.1 e 4.8. Essa convergência dos resultados é 
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um indício de que existem grupos naturais no conjunto de dados e que os centroides dos 

grupos são estáveis. 

As regiões da mina que não possuem pontos amostrados foram delimitadas por 

uma linha pontilhada. Esses limites entre as regiões amostradas e não amostradas indica que a 

partir dali não é possível realizar uma proposição de setorização geotécnica pelo método 

proposto, assim a proposição dos setores geotécnicos da mina ficou condicionada apenas às 

áreas que contêm pontos amostrados em material rochoso. 

A Figura 35 apresenta a setorização geotécnica proposta para a mina, objetivo 

deste trabalho, que consiste em 7 setores geotécnicos, e as regiões não amostradas foram 

chamadas de “setores não amostrados da mina”, e devem ser fruto de futuras investigações 

para refinar a setorização geotécnica da mina pelo método proposto. 

Os perfis das variáveis numéricas nos setores propostos, do banco de dados após o 

pré-tratamento, encontram-se no Apêndice E. Os perfis das variáveis numéricas, do banco de 

dados anterior à etapa de união das linhas de diferentes observações em um único ponto (item 

4.5.8), e os estereogramas das descontinuidades, nos setores propostos, encontram-se no 

Apêndice F. Estes perfis dão indícios do quão diferente cada setor é dos demais, além da 

forma e compacidade dos dados nos setores propostos em termos das variáveis numéricas, e 

fornecem uma descrição de cada setor, juntamente com os estereogramas e o mapa geológico 

da mina (Figuras 8 e 36). 

A Figura 36 mostra o mapa geológico simplificado da mina, juntamente com os 

limites entre os setores propostos. Foi possível observar uma grande aderência do resultado 

proposto à geologia da mina, como por exemplo o setor 7, que é composto 

predominantemente de minério sílico-carbonatado, sendo este o suporte estrutural da mina 

(como discutido no item 4.1.2). 

Os setores 1, 2 e 3 propostos, também captaram bem as heterogeneidades dos 

atuais setores 1 e 6 (Figura 10), tidos hoje como as regiões mais problemáticas na mina, com 

relação ao desmonte por explosivos. Isto pode ser observado pelos mapas das Figuras 34 e 36. 

Esta aderência indica boa representatividade prática dos resultados de agrupamentos obtidos, 

e da setorização geotécnica proposta. 
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Figura 34 - Delineamento dos setores geotécnicos, com base nos mapas de agrupamentos confeccionados. 
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Figura 35 - Setorização geotécnica proposta para a mina estudada. 
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Figura 36 - Mapa geológico simplificado e os limites entre os setores propostos. 
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6 DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

A técnica multivariada de agrupamentos, aplicada ao banco de dados geológico-

geotécnico da mina estudada, foi capaz de captar algumas particularidades geológicas e 

geomecânicas da mina. Os limites entre os setores propostos, ao serem colocados sob o mapa 

geológico da mina, demonstraram-se bem aderentes aos diferentes domínios geológicos 

existentes na mina, indicando que a aplicação da técnica tem uma validade prática, ainda que 

seu resultado final seja de certa forma subjetivo, dependendo do conhecimento do pesquisador 

da área de estudo. 

O setor 7, por exemplo, que se restringiu à região de afloramento do minério, que 

é o suporte estrutural da mina e a região mais competente da cava, é um bom exemplo de 

como a metodologia proposta conseguiu distinguir bem as regiões de comportamento 

geomecânico distintos. Outra observação interessante é que, em discussão com a empresa, foi 

informado que os atuais setores 1 e 6 apresentam os maiores problemas com relação ao 

desmonte a explosivo, e que havia uma necessidade de que essas áreas fossem divididas em 

mais do que dois setores geotécnicos. Nos resultados obtidos pela técnica de agrupamentos 

ficou evidente que nessas regiões existem pelo menos três setores geotécnicos distintos. 

Ainda que a setorização geotécnica proposta neste trabalho precise ser revista para 

se adequar melhor à pratica da mina, ela fornece um bom ponto de partida, visto os 

argumentos apresentados. 

Foi observado durante a execução deste trabalho que a exclusão das observações 

incompletas, do banco de dados, após a união das linhas de diferentes observações, e não 

antes, acarretou numa menor perda de informações, permitindo realizar a análise com mais 

observações e informação do que de outra forma. 

Após a interpretação e validação dos resultados obtidos, foram propostos 7 setores 

geotécnicos para as regiões de domínio de maciços rochosos da mina, com o banco de dados 

disponível. É possível ainda que este número mude com a adição de pontos amostrados nas 

regiões onde não foi possível propor uma setorização geotécnica. 

Não foram consideradas as direções de talude global para a proposição dos 

setores, que devem ser consideradas para a realização de análises de estabilidade dos taludes. 

Os setores propostos pela análise de agrupamentos são setores frutos da homogeneidade (ou 

de grande variabilidade) em relação às variáveis consideradas. A setorização em função das 

direções de talude global visa identificar os modos de ruptura e geometrizar a cava de modo a 

minimizar essas ocorrências. 
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A técnica multivariada de agrupamentos, aplicada à setorização geotécnica de 

minas a céu aberto neste trabalho, demonstrou-se aplicável e capaz de gerar resultados 

práticos, e não apenas teóricos. A técnica tem a vantagem de não demandar a realização de 

inferências estatísticas sobre as variáveis, baseando-se apenas no conceito simples de 

semelhanças e distâncias, podendo ser considerados diferentes conjuntos de variáveis segundo 

o objetivo e aplicação do pesquisador, sendo uma técnica muito versátil neste sentido. Outro 

ponto positivo é a existência de programas computacionais gratuitos capazes de realizar a 

técnica, como os utilizados neste trabalho, e da existência de códigos prontos e uma extensa 

literatura para tal. 

Um ponto negativo é que a determinação do resultado final da técnica é subjetiva, 

demandando um sólido conhecimento do tema e da aplicação em estudo, por parte do 

pesquisador, tanto para escolher, por exemplo, as medidas de similaridade e o número de 

grupos a serem empregados na técnica, como para definir e ajustar o resultado final. Existem, 

porém, diferentes maneiras de reduzir a subjetividade do pesquisador sobre os resultados, 

como a utilização de um grande número de sementes iniciais aleatórias e escolha do melhor 

resultado, facilmente possível com os programas e aparelhos computacionais modernos, ou 

outras técnicas de otimização da Função Objetivo e de inicialização do algoritmo, bem como 

a confecção de gráficos que indicam o número apropriado de grupos existentes na estrutura de 

um banco de dados, dentre outras. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Algumas sugestões de trabalhos futuros para aprimorar os resultados obtidos e o 

entendimento da região estudada são: 

 A realização de amostragens nas regiões da mina onde não existem pontos amostrados, 

para que seja possível aplicar a técnica de agrupamentos estendendo os limites entre os 

setores propostos para estas áreas, e refinar os limites entre os setores propostos; 

 Realização da setorização geotécnica da porção não rochosa da mina (atuais subsetores 

A), pela metodologia proposta, considerando as particularidades dos materiais friáveis e 

alterados; 

 Realização de análises de estabilidade dos taludes em cada setor proposto, para 

identificar os potenciais mecanismos de ruptura, e estudar a segurança e geometria dos 

mesmos; 

 Analisar os resultados para uma gama maior de pesos dados às variáveis, ou número 

menor de variáveis, ou ainda medidas de similaridades e distâncias diferentes, 

dependendo da aplicação; 

 Realizar análises comparativas entre diferentes algoritmos e medidas de proximidade, 

afim de avaliar a aplicabilidade e representatividade prática de cada uma; 

 Como discutido no item 4.5.4, testar qual o impacto de transformar as variáveis 

relativas a descontinuidades na variável família de descontinuidade (segundo 

metodologia proposta por metodologia proposta por Tokhmechi, et al., 2011), nos 

agrupamentos gerados. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – EXTRAÇÃO DE ALGUMAS OBSERVAÇÕES DO BANCO DE DADOS FINAL UTILIZADO 

 

PONTO Litotipo_1 Litotipo_2 Litotipo_3 Litotipo_4 Litotipo_5 Litotipo_6 Litotipo_7 Litotipo_8 Litotipo_9 Litotipo_10 Litotipo_11 

386 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

387 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

388 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

389 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

PONTO Litotipo_12 Litotipo_13 Litotipo_14 Litotipo_15 Litotipo_16 Litotipo_17 Litotipo_18 Litotipo_19 Litotipo_20 
Tipo da 

estrutura_1 

Tipo da 

estrutura_2 

386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

PONTO 
Tipo da 

estrutura_3 

Tipo da 

estrutura_4 

Família da 

estrutura_1 

Família da 

estrutura_2 

Família da 

estrutura_3 

Família da 

estrutura_4 

Família da 

estrutura_5 

Família da 

estrutura_6 

Família da 

estrutura_7 

Família da 

estrutura_8 

386 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

387 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

388 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

389 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 

PONTO X Y Z R W Espaçamento Persistência Abertura Rugosidade Preenchimento Alteração das Paredes JW 

386 628137.7 7717858.6 949.918 6 4 3 1 1 4 2 4 2 

387 628142.3 7717854 950.477 5 4 4 1 2 3 4 4 2 

388 628147.7 7717848.1 950.934 6 4 3 1 2 4 3 4 2 

389 628154.8 7717843.7 950.605 5 4 3 1 1 4 1 3 2 
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APÊNDICE B – MAPAS DOS DIFERENTES RESULTADOS DE 

AGRUPAMENTOS OBTIDOS E SEUS PERFIS MÉDIOS 

 

Os parâmetros utilizados em cada resultado estão apresentados na Tabela 20. Os 

perfis médios de cada resultado (protótipos de cada grupo) estão indicados nas tabelas 

apresentadas após os mapas. 
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APÊNDICE C – RESULTADOS DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIA 

MULTIVARIADA (MANOVA) 
 

Os modelos para os resultados RES04, RES05, RES09, RES10, RES11, RES20, 

RES23, RES26 e RES29 não foram possíveis de serem estimados. Isso se deu pelo fato de 

que os resultados apresentaram deficiência de posto nas matrizes de resíduos (para uma 

tolerância de 1e-7), que pode ser causada por diferentes motivos, impedindo a realização dos 

cálculos necessários. Um dos modos de superar este problema é transladar o banco de dados 

ao longo dos eixos das variáveis dependentes, somando 1e+12 a todos os valores (Nazareth 

(2020), arquivo “k-Prototypes Clustering.r”, na linha de código 435), mantendo a forma dos 

dados. Feito isso foi possível obter as estatísticas dos testes para estes resultados. 

 

RES00 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 2 0.13804 93.177 24 1322 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 2 3.4675 95.357 24 1320 < 2.2e-16 

Pillai 2 1.2453 91.025 24 1324 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 2 2.2123 122.05 12 662 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 672  
 

RES01 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 3 0.052197 93.016 36 1950.8 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 3 5.3857 98.539 36 1976 < 2.2e-16 

Pillai 3 1.8216 85.275 36 1986 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 3 2.4849 137.08 12 662 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 671  
 

RES02 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 4 0.037257 71.409 48 2540.6 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 4 5.8223 79.754 48 2630 < 2.2e-16 

Pillai 4 2.1071 61.412 48 2648 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 4 2.8847 159.14 12 662 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 670  
 

RES03 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 5 0.016743 71.727 60 3084.9 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 5 7.2421 79.229 60 3282 < 2.2e-16 

Pillai 5 2.6267 61.056 60 3310 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 5 3.0767 169.73 12 662 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 669  
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RES04 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 6 9.8552e-05 221.27 72 3580.3 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 6 248.18 2258.9 72 3932 < 2.2e-16 

Pillai 6 3.443 74.283 72 3972 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 6 241.79 13339 12 662 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 668  
 

RES05 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 7 0.00010649 165.48 84 4025.7 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 7 247.85 1930.5 84 4580 < 2.2e-16 

Pillai 7 3.4945 54.994 84 4634 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 7 241.91 13345 12 662 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 667  
 

RES06 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 2 0.13482 127.16 18 1328 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 2 4.09 150.65 18 1326 < 2.2e-16 

Pillai 2 1.179 106.1 18 1330 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 2 3.4068 251.72 9 665 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 672  
 

RES07 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 3 0.066495 109.74 27 1936.9 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 3 5.0642 124.11 27 1985 < 2.2e-16 

Pillai 3 1.6623 91.822 27 1995 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 3 2.8713 212.16 9 665 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 671  
 

RES08 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 4 0.073649 69.362 36 2482.6 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 4 4.5016 82.593 36 2642 < 2.2e-16 

Pillai 4 1.6827 53.654 36 2660 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 4 2.2208 164.09 9 665 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 670  
 

RES09 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 5 0.00032599 330.09 45 2959.9 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 5 240.07 3517.9 45 3297 < 2.2e-16 

Pillai 5 2.6448 82.973 45 3325 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 5 235.62 17410 9 665 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 669  
 

RES10 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 6 0.00024931 255.2 54 3369.9 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 6 239.19 2916 54 3950 < 2.2e-16 

Pillai 6 2.939 70.946 54 3990 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 6 234.65 17338 9 665 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 668  
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RES11 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 7 0.00021516 205.27 63 3717.6 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 7 241.59 2520.5 63 4601 < 2.2e-16 

Pillai 7 2.9228 52.968 63 4655 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 7 236.12 17447 9 665 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 667  
 

RES12 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 2 0.090576 37.357 24 386 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 2 5.0244 40.195 24 384 < 2.2e-16 

Pillai 2 1.3638 34.653 24 388 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 2 3.6502 59.011 12 194 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 204  
 

RES13 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 3 0.03528 33.16 36 568.01 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 3 8.3043 43.982 36 572 < 2.2e-16 

Pillai 3 1.8213 24.979 36 582 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 3 6.2209 100.57 12 194 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 203  
 

RES14 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 4 0.020198 26.958 48 737.79 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 4 8.387 33.111 48 758 < 2.2e-16 

Pillai 4 2.29 21.65 48 776 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 4 5.2126 84.271 12 194 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 202  
 

RES15 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 2 0.15806 32.999 18 392 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 2 3.6358 39.387 18 390 < 2.2e-16 

Pillai 2 1.1092 27.255 18 394 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 2 3.0883 67.599 9 197 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 204  
 

RES16 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 3 0.084103 28.175 27 570.14 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 3 4.0928 29.357 27 581 < 2.2e-16 

Pillai 3 1.6433 26.513 27 591 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 3 2.2793 49.893 9 197 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 203  
 

RES17 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 4 0.060254 22.595 36 728.75 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 4 4.8038 25.687 36 770 < 2.2e-16 

Pillai 4 1.8476 18.788 36 788 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 4 2.5793 56.458 9 197 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 202  
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RES18 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 2 0.09603 84.254 24 908 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 2 4.6705 88.155 24 906 < 2.2e-16 

Pillai 2 1.3594 80.468 24 910 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 2 3.1781 120.5 12 455 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 465  

 

RES19 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 3 0.054069 62.656 36 1339.2 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 3 5.1145 64.169 36 1355 < 2.2e-16 

Pillai 3 1.8376 59.939 36 1365 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 3 2.2613 85.74 12 455 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 464  
 

RES20 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 4 2.6773e-05 522.24 48 1743.2 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 4 2013.9 18901 48 1802 < 2.2e-16 

Pillai 4 2.8088 89.406 48 1820 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 4 2008.6 76160 12 1820 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 463  
 

RES21 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 2 0.11366 99.836 18 914 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 2 4.4766 113.41 18 912 < 2.2e-16 

Pillai 2 1.2638 87.367 18 916 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 2 3.5378 180.04 9 458 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 465  
 

RES22 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 3 0.11478 54.208 27 1332.4 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 3 3.7147 62.554 27 1364 < 2.2e-16 

Pillai 3 1.4225 45.888 27 1374 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 3 2.497 127.07 9 458 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 464  
 

RES23 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 4 5.6108e-05 598.61 36 1706.8 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 4 1992.2 25097 36 1814 < 2.2e-16 

Pillai 4 2.404 76.649 36 1832 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 4 1988.3 101183 9 458 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 463  
 

RES24 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 2 0.10811 64.815 24 762 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 2 5.1092 80.896 24 760 < 2.2e-16 

Pillai 2 1.2315 51.008 24 764 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 2 4.3944 139.89 12 382 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 392  
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RES25 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 3 0.069017 45.922 36 1123.5 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 3 5.1689 54.37 36 1136 < 2.2e-16 

Pillai 3 1.6471 38.754 36 1146 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 3 3.5788 113.92 12 382 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 391  

 

RES26 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 4 8.457e-06 601.35 48 1462 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 4 9119.8 71723 48 1510 < 2.2e-16 

Pillai 4 2.5688 57.135 48 1528 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 4 9114.8 290153 12 382 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 390  
 

RES27 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 2 0.11759 81.758 18 768 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 2 4.5248 96.277 18 766 < 2.2e-16 

Pillai 2 1.2328 68.733 18 770 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 2 3.7249 159.34 9 385 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 392  
 

RES28 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF  

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 3 0.066681 63.312 27 1119.2 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 3 5.0776 71.775 27 1145 < 2.2e-16 

Pillai 3 1.6691 53.65 27 155 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 3 3.1067 132.9 9 385 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 391  
 

RES29 Ajuste Geral do Modelo 

Teste 
Graus de liberdade 

(GF) 
Estatística F aproximado 

Num. 

GF 

Den. 

GF 
p-valor 

Wilk 4 1.2047e-05 778.06 36 1433.3 < 2.2e-16 

Lawley-Hotelling 4 8847.6 93515 36 1522 < 2.2e-16 

Pillai 4 2.4277 66.05 36 1540 < 2.2e-16 

Maior raiz de Roy 4 8843.7 378312 9 385 < 2.2e-16 

Resíduos (erro) 390  
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APÊNDICE D – PERFIS DOS RESULTADOS RES05 E RES11 

 RES05 

Protótipos de cada agrupamento gerado: 

Protótipo Lito. 1 Lito. 2 Lito. 3 Lito. 4 Lito. 5 Lito. 6 Lito. 7 Lito. 8 Lito. 9 Lito. 10 Lito. 11 Lito. 12 Lito. 13 Lito. 14 Lito. 15 Lito. 16 Lito. 17 Lito. 18 Lito. 19 Lito. 20 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Protótipo Tipo Estr. 1 Tipo Estr. 2 Tipo Estr. 3 Tipo Estr. 4 Família Estr. 1 Família Estr. 2 Família Estr. 3 Família Estr. 4 Família Estr. 5 Família Estr. 6 Família Estr. 7 Família Estr. 8 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

7 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
 

Protótipo X Y Z R W Espaçamento Persistência Abertura Rugosidade Preenchimento Alteração das Paredes JW 

1 0.4747908 0.3783333 0.12612543 0.9495652 0.9304348 0.5695652 0.247826087 0.31521739 0.4695652 0.915942 0.8934783 1 

2 0.7349038 0.3007502 0.30505994 0.6704225 0.6919014 0.431338 0.029929577 0.17957746 0.2910798 0.8732394 0.6619718 1 

3 0.5509932 0.3626227 0.3091884 0.5490196 0.6323529 0.4558824 0.004901961 0.5245098 0.2941176 0.9738562 0.5931373 1 

4 0.3407867 0.8064107 0.72006449 0.3323077 0.2461538 0.4269231 0.146153846 0.14230769 0.3846154 0.6 0.4576923 1 

5 0.3148767 0.6457319 0.45461734 0.9 0.888587 0.5271739 0.111413043 0.08967391 0.423913 0.8623188 0.7527174 1 

6 0.3191405 0.5367936 0.09873225 0.9416667 0.875 0.46875 0.125 0.04166667 0.4722222 0.75 0.8229167 0 

7 0.3625903 0.4432732 0.19637518 0.7364706 0.7647059 0.3676471 0.002941176 0.09411765 0.2392157 0.7764706 0.7205882 1 

8 0.6231126 0.2285074 0.20954313 0.7465347 0.7673267 0.450495 0.044554455 0.01732673 0.3465347 0.1419142 0.5148515 1 
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Histogramas de densidades para as variáveis nominais fictícias (dummy), indicando a presença e ausência relativas de cada atributo nas observações 

de cada grupo gerado (por exemplo, 100% das observações do Litotipo_1 realizadas no grupo 1 gerado, são ausências do atributo naquele grupo): 
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Boxplots para as variáveis numéricas, indicando a distribuição de cada variável em cada grupo gerado: 
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 RES11 

Protótipos de cada agrupamento gerado: 

Protótipo Lito. 1 Lito. 2 Lito. 3 Lito. 4 Lito. 5 Lito. 6 Lito. 7 Lito. 8 Lito. 9 Lito. 10 Lito. 11 Lito. 12 Lito. 13 Lito. 14 Lito. 15 Lito. 16 Lito. 17 Lito. 18 Lito. 19 Lito. 20 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Protótipo Tipo Estr. 1 Tipo Estr. 2 Tipo Estr. 3 Tipo Estr. 4 Família Estr. 1 Família Estr. 2 Família Estr. 3 Família Estr. 4 Família Estr. 5 Família Estr. 6 Família Estr. 7 Família Estr. 8 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

7 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 

Protótipo X Y Z R W Espaçamento Persistência Abertura Rugosidade Preenchimento Alteração das Paredes JW 

1 0.3191405 0.5367936 0.09873225 0.9416667 0.875 0.46875 0.125 0.04166667 0.4722222 0.75 0.8229167 0 

2 0.664723 0.2609142 0.24129916 0.7370787 0.752809 0.4353933 0.03651685 0.02808989 0.3333333 0.1423221 0.5308989 1 

3 0.490003 0.3916838 0.16016228 0.9304348 0.9130435 0.5896739 0.36141304 0.22554348 0.4891304 0.9202899 0.8641304 1 

4 0.3756223 0.5410918 0.4468679 0.6112676 0.6161972 0.4330986 0.10915493 0.05985915 0.3192488 0.2394366 0.528169 1 

5 0.5978806 0.366186 0.27353129 0.7216783 0.743007 0.4213287 0.01398601 0.15559441 0.2727273 0.8974359 0.701049 1 

6 0.3646661 0.5327276 0.33895648 0.8473282 0.8473282 0.4790076 0.04389313 0.09923664 0.3867684 0.8931298 0.7652672 1 

7 0.5798686 0.5145941 0.47568005 0.3830986 0.3380282 0.4084507 0.06690141 0.20422535 0.3286385 0.9201878 0.4929577 1 

8 0.492289 0.3875596 0.27493602 0.7185185 0.7731481 0.5046296 0.01388889 0.71296296 0.3580247 0.9753086 0.7314815 1 
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Histogramas de densidades para as variáveis nominais fictícias (dummy), indicando a presença e ausência relativas de cada atributo, nas 

observações de cada grupo gerado: 
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Boxplots para as variáveis numéricas, indicando a distribuição de cada variável em cada grupo gerado: 
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APÊNDICE E – PERFIS DAS VARIÁVEIS NOS SETORES PROPOSTOS, DO BANCO DE DADOS APÓS O PRÉ-

TRATAMENTO 

 

Histogramas de densidades das variáveis nominais fictícias (dummy), indicando a presença e ausência relativas de cada atributo, em cada setor 

proposto: 
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Boxplots para as variáveis numéricas, indicando a distribuição de cada variável em cada setor proposto: 
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APÊNDICE F – PERFIS DAS VARIÁVEIS NOS SETORES PROPOSTOS, DO BANCO DE DADOS ANTERIOR À ETAPA 

DE UNIÃO DAS LINHAS DE DIFERENTES OBSERVAÇÕES EM UM ÚNICO PONTO, E ESTEREOGRAMAS DAS 

DESCONTINUIDADES NOS SETORES PROPOSTOS 

 

Histogramas de densidades das variáveis nominais fictícias (dummy), indicando a presença e ausência relativas de cada atributo, em cada setor 

proposto: 
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Boxplots para as variáveis numéricas, indicando a distribuição de cada variável em cada setor proposto: 
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Estereogramas das descontinuidades nos setores propostos: 

 Setor 1:  

 

 Setor 2:  

 

 Setor 3:  
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 Setor 4:  

 

 Setor 5:  

 

 Setor 6:  
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 Setor 7:  

 

 Foliação:  

 

 Fraturas:  
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 Falhas:  
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ANEXOS 

ANEXO A – EXTRAÇÃO DE ALGUMAS OBSERVAÇÕES DO BANCO DE DADOS ORIGINAL 

Ponto Banco Setor Lito Família Estr. Tipo Estr. X Y Z Direção DD Dip R W Frat./m GF Famílias JN JV RQD Esp. (m) 

80/17 950S 4B IGT FOL/CONT1 foliação/contato 628137.66 7717858.56 949.92 115.00 205 88 5 2 2 F3 2.5 6 5 98 0.5 

80/17 950S 4B IGT FOL/CONT2 foliação/contato 628137.66 7717858.56 949.92 160.00 250 86 5 2 2 F3 2.5 6 5 98 0.5 

80/17 950S 4B IGT FRAT1 fratura 628137.66 7717858.56 949.92 260.00 350 82 5 2 2 F3 2.5 6 5 98 0.5 

80/17 950S 4B IGT FRAT2 fratura 628137.66 7717858.56 949.92 60.00 150 78 5 2 2 F3 2.5 6 5 98 1.5 

81/17 950S 4B MAO FRAT1 fratura 628142.32 7717854.00 950.48 60.00 150 40 4 2 1 F2 1.5 3 5 100 1.5 

82/17 950S 4B IGT FRAT1 fratura 628147.71 7717848.09 950.93 62.00 152 25 5 2 1 F2 2.5 6 5 100 0.5 

82/17 950S 4B IGT FRAT2 fratura 628147.71 7717848.09 950.93 120.00 30 50 5 2 1 F2 2.5 6 5 100 0.5 

82/17 950S 4B IGT FRAT3 fratura 628147.71 7717848.09 950.93 40.00 130 65 5 2 1 F2 2.5 6 5 100 0.4 

82/17 950S 4B IGT FRAT4 fratura 628147.71 7717848.09 950.93 42.00 132 55 5 2 1 F2 2.5 6 5 100 0.4 

83/17 950S 4B MAO FAL1 falha 628154.81 7717843.72 950.61 15.00 105 40 4 2 2 F3 2.5 6 5 98  

83/17 950S 4B MAO FOL1 foliação 628154.81 7717843.72 950.61 140.00 50 80 4 2 2 F3 2.5 6 5 98 0.4 

83/17 950S 4B MAO FOL2 foliação 628154.81 7717843.72 950.61 135.00 45 80 4 2 2 F3 2.5 6 5 98 0.4 
 

Ponto Pers (m) Abert (mm) Rugosidade Preenchimento Alt. Paredes JR JA JW 

80/17 > 20 m > 5 mm Rugosa Duro; < 5 mm Levemente alterada Plana rugosa / Ondulante polida 1 Seco 

80/17 > 20 m > 5 mm Rugosa Duro; < 5 mm Levemente alterada Plana rugosa / Ondulante polida 1 Seco 

80/17 3 a 10 m > 5 mm Rugosa Macio; < 5 mm / Duro; > 5 mm Levemente alterada Plana rugosa / Ondulante polida 1 Seco 

80/17 3 a 10 m > 5 mm Rugosa Macio; < 5 mm / Duro; > 5 mm Levemente alterada Plana rugosa / Ondulante polida 2 Seco 

81/17 > 20 m 1 a 5 mm Levemente rugosa Nenhum Levemente alterada Plana pouco rugosa 1 Seco 

82/17 > 20 m 1 a 5 mm Rugosa Duro; < 5 mm Levemente alterada Plana rugosa / Ondulante polida 1 Seco 

82/17 > 20 m 1 a 5 mm Rugosa Duro; < 5 mm Levemente alterada Plana rugosa / Ondulante polida 1 Seco 

82/17 3 a 10 m 1 a 5 mm Rugosa Duro; < 5 mm Levemente alterada Plana rugosa / Ondulante polida 1 Seco 

82/17 3 a 10 m 1 a 5 mm Rugosa Duro; < 5 mm Levemente alterada Plana rugosa / Ondulante polida 1 Seco 

83/17 3 a 10 m > 5 mm Rugosa Macio; > 5 mm Moderadamente alterada Plana rugosa / Ondulante polida 2 Seco 

83/17 > 20 m 1 a 5 mm Rugosa Duro; < 5 mm Levemente alterada Ondulante rugosa / Irregular pouco rugosa 1 Seco 

83/17 > 20 m 1 a 5 mm Rugosa Duro; < 5 mm Levemente alterada Ondulante rugosa / Irregular pouco rugosa 1 Seco 
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