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RESUMO 

 

Na geociências, as técnicas multivariadas encontram amplo campo de aplicação, tais como as 

técnicas de agrupamentos, analise fatorial, componentes principais, regressão multivariada, 

análise discriminante, entre outras (Andriotti, 1997). Neste contexto o presente trabalho 

propõe a aplicação de técnicas multivariadas a um banco de dados geotécnico, com objetivo 

de predizer as condições de estabilidade de taludes de mina. O objetivo da pesquisa é aplicar 

técnicas de estatística multivariada a um banco de dados geotécnico com o intuito de 

discriminar os taludes de mina quanto às suas condições de estabilidade. Foi utilizado o banco 

de dados geotécnico proposto por Naghadehi et al. (2013), que apresenta 84 taludes coletados 

em diferentes locais do mundo com 18 variáveis relacionadas a parâmetros geomecânicos e 

características dos taludes, e uma variável qualitativa relacionada às condições de estabilidade 

dos taludes. A metodologia propõe primeiramente a aplicação da análise de componentes 

principais e em seguida a aplicação do procedimento boosting nas componentes principais 

geradas pela análise de componentes principais, utilizando como classificador base a função 

discriminante linear de Fisher. O classificador, baseado na análise discriminante, gerado pela 

metodologia foi validado apresentando probabilidade global de acerto de 94,73% e 

consequentemente uma taxa de erro aparente de 5,26%, sendo que o erro relacionado aos 

casos em que taludes instáveis são classificados como estáveis, apresentou valores 

desprezíveis e o erro relacionado aos casos em que taludes estáveis sejam classificados como 

instáveis, apresentou uma taxa de 10,0%. No contexto do trabalho as técnicas estatísticas 

multivariadas forneceram uma ferramenta simples e com grande aplicabilidade para as 

operações de mineração relacionadas à estabilidade de taludes.  

 

Palavras chave: banco de dados geotécnico; análise multivariada; análise de componentes 

principais; boosting via análise discriminante; condições de estabilidade de taludes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In geosciences, multivariate analysis techniques find wide application, such as the cluster 

analysis, factor analysis, principal component analysis, multivariate regression analysis, 

discriminant analysis, and others (Andriotti, 1997). In context, this work aims the application 

of some multivariate techniques to a geotechnical database, in order to predict the mine slope 

stability conditions. The aim of the research is to apply multivariate statistical techniques to a 

geotechnical database with the intention of discriminate the mine slope in relation to their 

conditions of stability. It was used geotechnical database proposed by Naghadehi et al. 

(2013), which features 84 slopes collected in different places in the world with 18 variables 

related to geomechanical parameters and characteristics of the slopes, and a qualitative 

variable related to the conditions of stability of slopes. The methodology proposes the 

application of principal component analysis and then the application of the procedure 

boosting in principal components generated by principal component analysis, using as a base 

classifier the function of Fisher’s linear discriminant analysis. The discriminant function 

generated by the methodology was validated presenting global probability of success of 

94,73% and thus an apparent error rate of 5,26%, and the error related to cases where unstable 

slopes are classified as stable, showed insignificant values and the error related to cases where 

stable slopes are classified as unstable, showed a rate of 10,0%. In the work the multivariate 

statistical techniques have provided a simple and very applicable to the mining operations 

related to slope stability tool. 

 

Keywords: Geotechnical database; multivariate analysis; principal component analysis; 

boosting via discriminant analysis; slope stability conditions; 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Segundo Gerscovich (2012), taludes são denominados na literatura como qualquer 

superfície inclinada em maciço constituído de rocha ou solo. Estas superfícies podem ser de 

ocorrência natural ou construída pelos homens. As encostas naturais constituem os taludes 

classificados como “naturais”. Já os taludes construídos pelos homens, classificados como 

“artificiais” estão presentes nas minerações, aterros, barragens e rodovias. Na prática corrente 

da engenharia geotécnica os taludes constituem importante elemento para estudo devido a 

seus projetos impactarem diretamente os setores de segurança e econômico de um 

empreendimento.  

A segurança dos taludes está diretamente relacionada com a sua condição de estabilidade, 

que por sua vez está relacionada com diversos parâmetros, tais como tipo de material e suas 

características, geometria do talude e geologia estrutural que abrange o maciço e as áreas do 

entorno. Para o estudo de estabilidade de taludes, existem os métodos de equilíbrio limite que 

são orientados pelos parâmetros mencionados acima e pela escolha do tipo de análise que o 

pesquisador deseja seguir. Os métodos de equilíbrio limite podem ser probabilísticos, que são 

análises baseadas na probabilidade de eventos de instabilidade, e os métodos determinísticos 

que resultam no cálculo de um fator de segurança para o talude.  

Os métodos quantitativos possuem aplicação na geologia desde o século XVI. Landim 

(2011) cita aplicações de trigonometria por Georgius Agricola em 1556 em mapeamentos 

mineiros. Na década de 1940, Andrei Vistelius começa suas pesquisas formulando a Geologia 

Matemática. A partir da década de 1990 pode-se encontrar aplicações das análises 

multivariadas na geologia como as de Andriotti et al. (1989), Andriotti (1997), Gomes (2005) 

e Landim (2011), entre outras que serão citadas ao longo do texto. O avanço da tecnologia 

aperfeiçoa as formas de adquirir e registrar dados geológicos, o que contribui para a formação 

de banco de dados, requisito para aplicação das técnicas da estatística multivariada.  

Embora existam diversas aplicações dos métodos da estatística multivariada na geologia, 

poucas são as aplicações cujo objetivo seja o de discriminar taludes de mina quanto à sua 

condição de estabilidade, ou seja, classificá-los como estáveis ou instáveis. O presente 
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trabalho propõe um procedimento capaz de discriminar taludes de mina quanto às suas 

condições de estabilidade por meio da aplicação de métodos estatísticos multivariados. Para 

tal são utilizadas as análises de componentes principais e método boosting via análise 

discriminante linear de Fisher, em um banco de dados geotécnico.  

Neste contexto se torna importante ressaltar que o procedimento proposto não substitui os 

métodos de análise de estabilidade de taludes, mas sim otimiza a seleção de taludes que 

necessitam da aplicação das análises de estabilidade de taludes. Por exemplo, em uma 

mineração com diversos taludes a aplicação do procedimento proposto, por meio de 

discriminação, seleciona os taludes que a priori seriam carentes de uma análise de 

estabilidade de taludes. Assim o procedimento proposto otimiza as operações de uma 

mineração direcionando a seleção dos taludes que necessitam das análises de estabilidade. 

O banco de dados utilizado para a pesquisa foi compilado e organizado por Naghadehi et 

al. (2013). O banco de dados é de natureza geotécnica, apresentando dezoito variáveis 

categóricas e métricas, que seriam pesos atribuídos a parâmetros geomecânicos observados 

em campo, e uma variável qualitativa relacionada às condições reais de estabilidade dos 

taludes, ou seja, se os taludes são estáveis ou instáveis. Naghadehi et al. (2013)  utilizou este 

banco para a definição de um índice de instabilidade de taludes operacionais de mina, 

definido em seu trabalho como Mine Slope Instability Index. O citado autor propôs a 

utilização destes dezoito parâmetros, justificando que os mesmos podem ser obtidos 

facilmente em campo, além de serem importantes condicionantes da estabilidade de taludes. 

Neste contexto, o presente trabalho utilizará também os mesmos parâmetros e banco de dados 

proposto por Naghadehi et al. (2013) para checagem e discriminação dos taludes quanto a 

susceptibilidade à ruptura. 

As variáveis propostas por Naghadehi et al. (2013) para a composição do banco de dados 

são, em relação às condições ambientais, o tipo de rocha e precipitação. Em relação à 

qualidade da rocha e propriedades do maciço, a resistência da rocha intacta, o RQD e a 

alteração. Em relação às tensões in-situ e presença de eventos naturais na região, o regime 

tectônico. Em relação às condições de água, as condições de água subterrânea. Em relação às 

propriedades das descontinuidades, o número de famílias de descontinuidade, persistência, 

espaçamento, orientação, abertura, rugosidade e preenchimento. Em relação à geometria dos 
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taludes, a altura e o ângulo dos taludes. Em relação à construção dos taludes, o método de 

desmonte. Finalmente em relação aos históricos de instabilidade, a presença de eventos de 

instabilidade no passado. 

Sob o ponto de vista geotécnico o presente trabalho, por meio do procedimento proposto, 

pode auxiliar na proposição de ferramentas de análise de risco e hierarquização de taludes de 

mina. A discriminação que a metodologia apresenta pode melhorar a seleção dos taludes que 

necessitam de análises de estabilidade de taludes, otimizando as operações em uma 

mineração. 

1.2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

O presente trabalho visa aplicar técnicas de estatística multivariada para classificação de 

taludes de mina segundo sua condição de estabilidade a partir de parâmetros fáceis de serem 

levantados em campo. Este objetivo pode ser alcançado por meio dos objetivos específicos do 

trabalho, que são as aplicações das técnicas de componentes principais e técnica de boosting 

via análise discriminante no banco de dados, aplicação de validações no modelo, análise dos 

resultados de especificidade da função discriminante, estudo das taxas dos erros associados e 

criação dos intervalos de confiança.  

Objetivo Geral 

 Estabelecer um modelo capaz de predizer as condições de estabilidade de taludes 

de mina. 

Objetivos específicos 

 Aplicação das técnicas de componentes principais; 

 Aplicação da técnica de boosting via análise discriminante nas componentes 

principais selecionadas; 

 Aplicação de validações no modelo gerado; 

 Análise dos resultados de sensibilidade e especificidade  da função discriminante; 

 Estudo das taxas de erros associados; 

 Determinação de intervalos de confiança para o modelo para as estimativas. 
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Nesse contexto o trabalho pode estabelecer uma metodologia adequada para checagem e 

classificação das condições de estabilidade de taludes. O trabalho pode contribuir na 

proposição de ferramentas de análise de risco e hierarquização de taludes de mina, por meio 

do sistema de classificação proposto melhorando a seleção dos taludes que necessitam de 

análises de estabilidade de taludes, otimizando as operações em uma mineração. 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho foi organizado em uma estrutura de cinco capítulos, sendo eles a introdução, 

revisão bibliográfica, metodologia, resultados e discussões e a conclusão. Neste tópico será 

apresentada uma descrição dos conteúdos de cada capítulo da dissertação. 

A introdução apresenta os conceitos inicias necessários para apresentação do trabalho, 

objetivos e a estrutura do trabalho. A revisão bibliográfica constitui um capítulo que aborda 

toda a teoria da pesquisa. O capítulo de metodologia que apresenta a metodologia da pesquisa. 

O capítulo de resultados e discussões descreve e apresenta todas as interpretações das análises 

realizadas durante a pesquisa. O capítulo de conclusões encerra a dissertação apontando as 

conclusões e recomendações para futuros trabalhos na mesma linha de pesquisa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. BANCO DE DADOS 

O banco de dados que será utilizado na pesquisa foi construído por meio de um 

levantamento de dados realizado por Naghadehi et al. (2013) a partir de pesquisas em 

trabalhos e artigos publicados de diversas áreas com informações sobre taludes. Naghadehi et 

al. (2013) ressaltam que a escolha das informações coletadas foram baseadas em Hudson 

(1992), que propôs um atlas dos parâmetros que influenciam diretamente na estabilidade de 

taludes rochosos.  

Naghadehi et al. (2013) explicam que selecionaram os parâmetros, dentre os propostos 

por Hudson (1992),  baseados em recomendações da literatura e também na experiência 

adquirida em estudos de estabilidade de taludes de mina. O citado autor relata ainda que nesta 

seleção de parâmetros foi considerado o critério relacionado à facilidade na obtenção dos 

parâmetros em campo. 

O banco de dados compilado e organizado por Naghadehi et al. (2013) está apresentado 

no Anexo 1 deste trabalho. No total são 84 taludes localizados em diferentes minas em 

diversos países. A Tabela 2.1 apresenta informações sobre o número de taludes coletados em 

cada mina relacionando os nomes de cada mina em seus respectivos países. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Tabela 2.1 - Informações sobre taludes em cada mina e país. 

Número 

de taludes 
País Mina 

 Número 

de taludes 
País Mina 

4 Irã Angooran 5 Australia Cadia-Hill 

5 Irã Chadormalou 6 Suécia Aitik 

5 Irã Choghart 7 Chile Escondida 

4 Irã Golegohar 5 Espanha Aznalcollar 

4 Irã Sarcheshmeh 5 Estados Unidos da América Betze-Post, Goldstrike 

4 Irã Sungun 2 Espanha La Yesa 

7 África do Sul Venetia 1 Chile Ujina, Collahuasi 

5 Brasil Águas Claras 1 Canadá Panda, Ekati 

5 Chile Chuquicamata 1 Estados Unidos da América 
Esperanza, Phelps-

Dosge 

6 África do Sul Sandsloot 2 Nova Papua Guiné Ok-Tedi 

 

A seleção dos parâmetros realizada por Naghadehi et al. (2013) para compor o banco 

de dados resultou em um total de 18 parâmetros, que serão as variáveis do banco de dados. 

Essas variáveis são o tipo de rocha, precipitação, resistência da rocha intacta, o RQD, 

alteração do maciço, regime tectônico, condições de água subterrânea, altura do talude, 

ângulo do talude, método de desmonte utilizado, presença de eventos de instabilidade no 

passado e em relação às propriedades das descontinuidades, tais como o número de famílias 

de descontinuidades, persistência, espaçamento, orientação, abertura, rugosidade e 

preenchimento.  

Além das 18 variáveis citadas existe ainda a informação da estabilidade de cada 

talude. A Tabela 2.2 define as variáveis que são apresentadas pelo banco de dados com suas 

respectivas classificações, natureza, tipologia e unidades. 
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Tabela 2.2 - Definição das variáveis. 

Definição 

da 

Variável 

Nome da Variável Natureza da Variável 
Tipo de 

Variável 

Unidade da 

Variável 

V1 Tipo de Rocha Ambiente geral Qualitativa Litologia 

V2 
Resistencia a compressão da 

rocha intacta 
Qualidade da rocha Quantitativa MPa 

V3 
RQD (Rock Quality 

Designition) Propriedades do maciço 
Quantitativa % 

V4 Alteração Qualitativa Classificação 

V5 Regime Tectônico Estado de tensões in-situ Qualitativa Classificação 

V6 
Condições de água 

subterrânea 
Condições hidráulicas Qualitativa Classificação 

V7 
Número de Famílias de 

descontinuidade 

Propriedades das 

descontinuidades 

Qualitativa Unidades 

V8 Persistência Quantitativa Metros 

V9 Espaçamento Quantitativa Metros 

V10 Orientação Quantitativa Graus 

V11 Abertura Quantitativa Milímetros 

V12 Rugosidade Qualitativa 
Classificação 

JRC 

V13 Preenchimento Qualitativa Classificação 

V14 Ângulo do talude 

Geometria do talude 

Quantitativa Graus 

V15 Altura do talude Quantitativa Metros 

V16 Métodos de desmonte Construção Qualitativa Tipo 

V17 Precipitação Ambiente geral Qualitativa Milímetros/ano 

V18 Instabilidades anteriores Histórico Qualitativa Classificação 

 

Naghadehi et al. (2013) utilizaram um sistema de atribuição de pesos para cada 

informação coletada, de forma a classificar os valores coletados em classes e assim atribuir 

um peso. O sistema de classificação e pesos, em relação à cada variável, proposto por 

Naghadehi et al. (2013) está apresentado no Anexo 2 do presente trabalho. Importante 
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ressaltar que os pesos são diretamente proporcionais à instabilidade do talude, ou seja, os 

pesos maiores são para valores, em atributos, que condicionam a instabilidade do talude. 

2.1.1. DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO BANCO DE DADOS 

2.1.1.1. TIPO DE ROCHA 

Muitos parâmetros que influenciam a estabilidade de um talude são condicionados 

pelo tipo de rocha. Os processos de intemperismo, por exemplo, nos maciços rochosos podem 

resultar em diferentes graus de alteração a depender do tipo de rocha. Os tipos de rocha mais 

comuns são listados em seis grupos de acordo com suas características litológicas e estão 

apresentados na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 - Classificação da variável tipo de rocha. 

Parâmetro Classificação categórica e pesos 

Tipo de 

Rocha 

(litologia) 

Ígnea: Granito, 

granodiorito, 

diorito e gabro; 

Metamórfica: 

gnaisse, quartzito 

e anfibolito. 

Sedimentar: 

Brecha, 

grauvaca, 

arenito e 

conglomerado; 

Metamórfica: 

Hornfels; Ígnea: 

Obsidiana, 

andesito, norito 

e aglomerado. 

Sedimentar: 

Anidrito e 

Gipsito; 

Ígnea: Tuffa, 

basalto, 

brecha, dacito 

e riolito. 

Sedimentar: 

Calcário, 

folhelho 

dolomito, 

charque e 

siltito; 

Metamórfica

: ardósia, 

filito e 

mármore. 

Metamórfica

: Xisto e 

milonito. 

Sedimentar

: Xisto 

argiloso, 

Lamito, 

Argilito. 

Peso (V1) 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

 

2.1.1.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DA ROCHA INTACTA 

A resistência à compressão da rocha intacta usualmente é determinada através de 

ensaios de compressão simples, utilizando amostras de testemunhos de sondagem que são 

submetidas à cargas axiais em prensas até o seu colapso. O maior desafio da obtenção deste 

parâmetro é a coleta e manutenção das amostras. A Tabela 2.4 apresenta a classificação 

adotada por Naghadehi et al. (2013) 
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Tabela 2.4 - Classificação da variável resistência à compressão 

simples da rocha intacta. 

Parâmetro Classificação categórica e pesos 

Resistencia à 

compressão simples 

da rocha intacta 

(MPa) 

> 150 150 - 100 100 - 75 75 - 50 50 - 25 < 25 

Peso (V2) 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

 

2.1.1.3. RQD (ROCK QUALITY DESIGNATION) 

O RQD indica o grau de fraturamento do maciço rochoso. Foi proposto por Deere et 

al. (1967) como um índice de recuperação modificado de testemunhos de sondagem, 

calculado a partir da porcentagem de pedaços de rocha intacta maiores que dez centímetros 

em cada manobra da sondagem. Quando não há testemunhos de sondagem disponíveis, este 

parâmetro pode ser obtido através dos valores de espaçamento ou frequência das 

descontinuidades, medidos diretamente em afloramentos, estes métodos foram propostos por 

Hudson & Harrison (1997) e Palmström (1982).    

Por representar o grau de faturamento do maciço rochoso o RQD constitui um 

parâmetro importante nos estudos de estabilidade de encostas e taludes rochosos. Assim o 

RQD constitui uma variável do banco de dados e sua classificação pode ser observada na 

Tabela 2.5. 

Tabela 2.5 - Classificação da variável RQD. 

Parâmetro Classificação categórica e pesos 

RQD (%) 100 - 75 75 - 50 50 - 25 25/out < 10 

Peso (V3) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 
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2.1.1.4. ALTERAÇÃO 

De acordo com Fiori (2015), a alteração de uma rocha refere-se aos processos 

destrutivos causados por agente atmosféricos na superfície ou próximos dela que na maioria 

dos casos formam um manto de alteração, que será regido pelas características do ambiente 

geológico além da intensidade dos eventos intempéricos associados.  

Em relação à ocorrência de alteração em maciços rochosos, pode-se dizer que ocorre 

naturalmente, em intervalos de tempo geológico, ou seja, de centenas a milhares de anos. 

Porém, alterações significativas podem também ocorrer, em alguns casos, em intervalos muito 

menores, isto é, de alguns anos ou mesmo meses (FIORI, 2015).  

Os efeitos da alteração podem ser classificados em desintegração mecânica e 

decomposição química, incluindo a solubilização (Fiori, 2015). A desintegração mecânica 

pode culminar no desenvolvimento e aumento da abertura das descontinuidades e alteração na 

resistência mecânica da rocha.  

A alteração química está relacionada com mudanças na composição química ou 

mineralógica da rocha. Logo, a alteração constitui parâmetro importante no estudo de 

estabilidade de taludes, e por isso é uma variável no banco de dados em estudo, sendo sua 

classificação exposta na Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 - Classificação da variável alteração. 

Parâmetro Classificação categórica e pesos 

Alteração 

W1 W2 W3 W4 W5 

Sem alteração 

(rocha fresca) 

Suavemente 

alterada 

Moderadamente 

alterada 

Intensamente 

alterada 

Completamente 

alterada 

Peso (V4) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

 

2.1.1.5. REGIME TECTÔNICO 

A variável regime tectônico descreve o efeito do tectonismo no maciço, em forma de 

intensidade, tais como presença de foliações, xistosidade, clivagens, falhas, dobras, 
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descontinuidades, entre outras. Este parâmetro está diretamente relacionado com o estado de 

tensões, anisotropia. Nesse contexto a variável se torna importante para o banco de dados. 

Assim, a Tabela 2.7 apresenta a classificação da variável regime tectônico. 

Tabela 2.7 - Classificação da variável regime tectônico. 

Parâmetro Classificação categórica e pesos 

Regime Tectônico 

Fraco 

(ausência de 

eventos 

tectônicos) 

Moderado 

(presença 

de 

foliações, 

xistosidade 

e 

clivagens) 

Forte (presença de 

dobras, falhas e 

descontinuidades) 

Muito Forte 

(zonas 

altamente 

fraturadas) 

Intenso (imbricações 

e falha de 

calvagamento) 

Peso (V5) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

 

2.1.1.6. ÁGUA SUBTERRÂNEA 

A condição de água subterrânea constitui importante parâmetro nas análises de 

estabilidade de taludes e encostas naturais. Segundo Fiori (2015), a água subterrânea tem 

como efeito mais importante o aumento da poropressão no interior do maciço rochoso, 

levando à redução dos níveis de pressão efetiva. Além disso, a presença da água nos maciços 

rochosos, condicionado ao tempo, influencia diretamente o grau de alteração do maciço 

rochoso reduzindo sua resistência. A classificação da variável encontra-se na Tabela 2.8. 

Tabela 2.8 - Classificação da variável condição de água subterrânea. 

Parâmetro Classificação categórica e pesos 

Condições de Água 

Subterrânea 

Completamente 

seco 
Úmido Molhado Gotejando Corrente 

Peso (V6) 0.0 0.3 0.6 0.8 

1.0 
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2.1.1.7. PROPRIEDADES DAS DESCONTINUIDADES 

As descontinuidades são planos de fraqueza da rocha, onde a rocha apresenta menor 

resistência ao cisalhamento. As propriedades das descontinuidades são importantes para o 

estudo de estabilidade de taludes, pois a probabilidade de um talude se romper é maior através 

das descontinuidades. Existem vários tipos de descontinuidades em maciços rochosos, como 

juntas, falhas, planos de acamamento, planos de foliação, veios, diques e fendas de tração. 

São sete variáveis relacionadas às propriedades das descontinuidades, sendo elas o 

número de famílias, persistência, espaçamento, orientação, abertura, rugosidade e 

preenchimento. As variáveis mencionadas e suas respectivas classificações estão apresentadas 

na Tabela 2.9, onde αs é a direção de mergulho do talude, αd é a direção de mergulho da 

descontinuidade, βd é o mergulho da descontinuidade, βs é o mergulho do talude e hb é a 

altura do banco. 

Tabela 2.9 - Classificação das variáveis relacionadas às propriedades 

das descontinuidades. 

Parâmetro Classificação categórica e pesos 

Número de 

Famílias 
0 1 2 3 > 3 

Peso (V7) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

P
ro

p
ri

ed
a

d
es

 d
a

s 
d

e
sc

o
n

ti
n

u
id

a
d

es
 

Persistência 

(m) 
< 5 05-10 10-25 25 - 40 > 40 

Peso (V8) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Espaçamento  > 3hb 2hb - 3hb 1hb - 2hb 1/5hb - 1hb < 1/5hb 

Peso (V9) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Orientação Muito 

favorável 
Favorável Regular Desfavorável 

Muito 

desfavorável 

  βd > βs e  αd 

- αs > 30° 

βd > βs e  αd 

- αs < 30° 

0 ≤ βd < βs/4 ou  

αd - αs > 30° 

βs/4 ≤ βd < βs/2 e  

αd - αs < 30° 

βs/2 ≤ βd < βs e  

αd - αs < 30° 

Peso (V10) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Abertura 

(mm) 
Sem abertura < 0.1 0.1 - 1 01/mai > 5 

Peso (V11) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Rugosidade Muito rugoso Rugoso 
Levemente 

Rugoso 
Macio Escorregadio 

Peso (V12) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Preenchiment

o 
Inexistente Muito duro Duro Macio Muito macio 

Peso (V13) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 
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2.1.1.8. GEOMETRIA DO TALUDE 

O ângulo e a altura do talude são parâmetros importantes nos estudo de estabilidade de 

taludes, pois são variáveis que podem ser diretamente alteradas caso suas medidas adotadas 

favoreçam à instabilidade do talude. Assim as variáveis são apresentadas na Tabela 2.10. 

Tabela 2.10 - Classificação das variáveis relacionadas à geometria do 

talude. 

Parâmetro Classificação categórica e pesos 

T
a

lu
d

e
 

Ângulo < 30° 30 - 40° 41 - 50° 51 - 60° > 60° 

Peso (V14) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Altura (m) < 50 50 - 100 100 - 200 200 - 300 > 300 

Peso (V15) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

 

2.1.1.9. MÉTODO DE DESMONTE 

O método de desmonte utilizado para a construção dos taludes é uma variável do 

banco de dados em estudo. A justificativa da utilização da variável está no sentido de 

quantificar o dano causado pelo método de desmonte no maciço, podendo desestabilizar as 

frentes de lavra em uma mina. Para o banco de dados, este parâmetro foi classificado com os 

cinco mais comuns métodos de desmonte, e pode ser conferido na Tabela 1. 

Tabela 2.11 - Classificação da variável método de desmonte. 

Parâmetro Classificação categórica e pesos 

Método de Desmonte Pré-corte Pós-corte 

Desmonte 

controlado, 

paredes lisas 

Desmonte 

modificado 

Desmonte 

regular/mecânico 

Peso (V16) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 
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2.1.1.10. INSTABILIDADES ANTERIORES 

Segundo Naghadehi et al. (2013) a ocorrência de instabilidades anteriores em um 

talude demonstra que a combinação crítica de fatores conduz a possibilidade de instabilidades, 

e a partir de observações nas rupturas, é possível deduzir como esses fatores (ou a sua 

combinação) conduziram a instabilidade e antecipar como eles podem se combinar 

novamente. Esta variável foi classificada segundo a proposta de Varnes (1978), como 

inexistente, inativa, em repouso, relativamente ativa e altamente ativa.  

Naghadehi et al. (2013) explicam que uma classificação inativa é aquela que todos os 

fatores que ocasionaram movimentação foram retirados por atividades humanas. Já as 

encostas classificadas como em repouso são aquelas que não existem evidências de 

movimentação para as condições presentes, porém a movimentação pode ser reativada. Por 

fim, os taludes ativos são aqueles que estão apresentando indícios de movimentação. 

Tabela 2.12 - Classificação da variável previsão de instabilidade. 

Parâmetro Classificação categórica e pesos 

Previsão de 

Instabilidade 
Inexistente Inativo Em repouso 

Relativamente 

ativo 
Altamente ativo 

Peso (V18) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

2.1.1.11. PRECIPITAÇÃO 

A precipitação constitui variável no banco de dados e segundo Naghadehi et al. (2013) 

está diretamente conectada com as rupturas em taludes, devido a ser considerada em muitos 

casos como gatilho para início de rupturas em taludes e encostas. A variável apresenta cinco 

classificações em taxas que variam de menor que 150 mm/ano a maior que 600 mm/ano. 

Tabela 2.13 - Classificação da variável precipitação. 

Parâmetro Classificação categórica e pesos 

Precipitação 

(mm/ano) 
< 150 150 - 300 300 - 450 450 - 600 > 600 

Peso (V17) 0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 
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No Anexo 2 do presente trabalho está apresentada a tabela completa de classificação 

utilizada por Naghadehi et al. (2013). 

2.1.1.12. CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE 

A variável condição de estabilidade, presente para cada talude do banco de dados de 

Naghadehi et al. (2013), retrata as condições de estabilidade dos taludes em que foram 

coletadas as informações. Esta variável apresenta três tipos de estados de estabilidade, sendo 

eles a condição de estável, a condição de instabilidade entre bancadas e a condição de 

instabilidade em talude final. 

O presente trabalho modificou esta variável para os casos dos taludes instáveis entre 

bancadas e para os taludes instáveis em talude final, tratando-os como taludes instáveis. 

Importante ressaltar que esta modificação não acarretou em perda de informação, apenas 

simplificou o fenômeno das condições de estabilidade e instabilidade que é o objeto de estudo 

do trabalho. 

2.2. TÉCNICAS DA ESTATÍSTICA MULTIVARIADA 

2.2.1. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

2.2.1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A técnica de análise de componentes principais foi proposta por Karl Pearson, em 

1901, e posteriormente desenvolvida por Hottelling em 1933. Segundo Andriotti (1997) a 

técnica tem como objetivo reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados, mantendo-se o 

máximo possível da variância do conjunto de dados original.  

Este trabalho foi retomado posteriormente por Hottelling (1933), que focou seus 

estudos nas componentes que tinham a maior variabilidade do sistema multivariado de 

pontos, ou seja, que respondiam pela maior parte da variabilidade do banco de dados em 

estudo, definindo assim as componentes principais.  
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Segundo Morrison (1976), a análise de componentes principais surge da necessidade 

de se conhecer as estruturas de dependência das variáveis. Mingoti (2013) definiu o objetivo 

da técnica como o de explicar a estrutura de variâncias e covariâncias de um vetor aleatório 

composto de p-variáveis aleatórias iniciais, podendo-se resumir sua informação. Assim, a 

análise de componentes principais deve ser aplicada quando o objetivo do estudo do banco de 

dados seja o de encontrar relações entre elementos de uma população, visto que esta relação 

seja influenciada por variáveis específicas (Andriotti, 1997). 

Posto isso, Andriotti (1997) explica que o conhecimento prévio do banco de dados é 

importante antes da aplicação da técnica de análise de componentes principais, uma vez que a 

dependência das variáveis é requisito para a aplicação da técnica. A inexistência de relações 

entre as variáveis, ou seja, a independência ou ausência de correlação entre as variáveis 

inviabiliza a aplicação da técnica, sendo que neste caso deve-se procurar as técnicas de 

estatística univariada aplicada a cada variável separadamente, para estudo do banco de dados. 

Segundo Cruz (1990) as componentes geradas pela técnica são ortogonais e 

independentes entre si, ou seja, não relacionadas. Isto não pode ser confundido com os 

requisitos de dependência das variáveis no banco de dados original para aplicação da técnica 

de análise de componentes principais.  

Segundo Andriotti (1997) dentre as técnicas multivariadas existentes a análise de 

componentes principais é a mais utilizada, pois se trata de uma técnica que não exige o 

conhecimento da distribuição de probabilidades da população. A técnica não necessita de um 

modelo estatístico que explique a estrutura probabilística dos erros, ressaltando-se que, sendo 

possível assumir uma distribuição normal multivariada para os dados disponíveis pode-se 

encontrar significação estatística nas componentes, pois que poder-se-á associar a cada uma 

delas uma medida de confiabilidade. 

2.2.1.2. APLICAÇÕES DAS COMPONENTES PRINCIPAIS NA GEOLOGIA 

A técnica de análise de componentes principais é aplicável em bancos de dados 

multivariados, ou seja, quando se tem diversas variáveis interagindo concomitantemente no 

fenômeno estudado, ou seja, existindo correlação entre as variáveis (Andriotti, 1997). 
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Existem diversos trabalhos na prospecção geoquímica que utilizam a técnica de 

componentes principais, permitindo identificar associações de elementos e investigar as 

relações de mineralizações em respostas a fenômenos geológicos, como os trabalhos de Le 

Maître (1982), Guillaume (1977) e McCammon (1975).  

Um exemplo desse tipo de trabalho aplicado a geoquímica é o trabalho de Andriotti et 

al. (1989) que utiliza a técnica de componentes principais para estudo de minerais pesados na 

área da Folha Passo do Salsinho, situada no Escudo Sul-rio-grandense, onde a aplicação da 

técnica permitiu a delimitação de unidades litológicas, além de ampliar os conhecimentos 

geológicos da área. 

Outro trabalho exemplo de aplicação das componentes principais é o trabalho de 

Gomes (2005) que utiliza a técnica em conjunto com as técnicas da geoestatística para estudo 

do levantamento hidrogeoquímico das concentrações dos elementos-traços no Alto Rio 

Madeira e afluentes. A técnica foi utilizada como ferramenta de análise do comportamento e 

da distribuição espacial de elementos-traço presente nos sólidos em suspensão no Alto rio 

Madeira. 

Bernardi et al. (2001) utilizam a técnica de componentes principais para estudo de 

impacto ambiental. O objetivo deste estudo foi verificar o impacto da emissão de um efluente 

no Rio Paraíba do Sul, próximo de Pindamonhangaba, utilizando a técnica das componentes 

principais em conjunto com as técnicas de análise de superfície além da regressão polinomial. 

2.2.1.3. CONSIDERAÇÕES MATEMÁTICAS 

Sendo o conjunto de dados multivariado, a análise de componentes determina os eixos 

principais dessa configuração multidimensional e também a posição de cada amostra em 

relação a esses eixos. As novas variáveis (ou os eixos, componentes principais) criadas, são 

combinações lineares das p variáveis do conjunto de dados original.  

As combinações lineares que são as componentes principais podem ser descritas como 

mostra a Equação 1, sendo 𝑋𝑗 as variáveis originais e “𝑒𝑖𝑗” os coeficientes, que são as 

componentes dos autovetores normalizados da matriz de covariância ou correlação dos dados 

originais. 
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𝑌𝑗 = 𝑒𝑗1𝑋1 + 𝑒𝑗2𝑋2 +⋯+ 𝑒𝑗𝑝𝑋𝑝  {
∀ 𝑗 = 1,… , 𝑝  
∀ 𝑖 = 1,… , 𝑛

 

  (1) 

Na análise de componentes principais têm-se que a variância de 𝑌1 é maior que a 

variância de 𝑌2, e assim sucessivamente. Segundo Andriotti (1997), esta propriedade da 

variância das componentes é muito importante, pois nos permite observar que as componentes 

são geradas em ordem de importância, de modo que a primeira componente responda pela 

maior parte da variância total observada no banco de dados, seguida da segunda componente e 

assim por diante.  

As componentes principais são não correlacionadas entre si, o que não acontece com o 

banco de dados original. Tem-se como requisito que para aplicação da técnica deva existir 

correlação entre as variáveis do banco de dados original. Para aplicação da técnica pode-se 

optar por utilizar as matrizes de covariância ou correlação das variáveis, sendo que a matriz 

de correlação é mais utilizada por eliminar o efeito de escala diferentes no banco de dados. 

Um problema com relação à aplicação da técnica, que não difere das demais técnicas 

multivariada, está relacionado com a escala de medida das variáveis. A análise é sensível à 

escala das variáveis, sendo que se uma variável tiver sido medida com escala diferente das 

outras variáveis acarretará em resultados controversos, pois poderá apresentar variância muito 

diferente das variâncias das demais variáveis. Uma variável que apresenta alto valor de 

variância em discrepância com os demais valores dominará a primeira componente, e isso 

poderá ser um problema de diferentes tipos de escala, e resultará em resultados equivocados. 

A solução para os problemas de escala pode ser solucionada com a utilização da 

matriz de correlações na aplicação da técnica ao invés da matriz de covariâncias. Neste caso 

as variáveis são padronizadas para ter variância igual a um, ou seja, amenizando o problema 

de escala que está relacionado com as variâncias das variáveis. 

2.2.1.4. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS VIA MATRIZ DE 

CORRELAÇÃO 

Segundo Mingoti (2013), seja a matriz de correlação 𝑃𝑝𝑥𝑝 das variáveis 𝑋𝑗 do banco de 

dados original, onde 𝑖 = 1, 2, 3, …  𝑝. A análise de componentes principais via matriz de 
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correlação é correspondente ao procedimento via matriz de covariâncias se as variáveis 𝑋𝑖 são 

padronizadas, ou seja, a variável 𝑍𝑗 = (𝑋𝑖 − µ𝑖) 𝜎𝑖⁄ , onde µ e 𝜎 são a média e o desvio 

padrão de cada variável X, respectivamente. Logo, a aplicação da matriz de correlação está 

ligada com a padronização das variáveis. (MINGOTI, 2013). 

Os autovalores da matriz 𝑃𝑝𝑥𝑝 serão denominados como 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ 𝜆3 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑝 e os 

correspondentes autovetores normalizados 𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑝. Assim a j-ésima componente 

principal da matriz 𝑃𝑝𝑥𝑝, 𝑗 = 1, 2, 3, …  𝑝, é definida pela Equação 2. (MINGOTI, 2013). 

𝑌𝑗 = 𝑒𝑗1𝑍1 + 𝑒𝑗2𝑍2 +⋯+ 𝑒𝑗𝑝𝑍𝑝  (2) 

Uma observação importante sobre a componente 𝑌𝑗 é que sua variância é igual ao 

autovalor correspondente, no caso 𝜆𝑗. As variáveis do banco de dados original 𝑋𝑗 apresentam 

correlação com as componentes principais 𝑌𝑗, que é a mesma correlação entre as variáveis 

padronizadas 𝑍𝑖 e as componentes principais 𝑌𝑗, ou seja, 𝑟𝑌𝑗,𝑋𝑖 = 𝑟𝑌𝑗,𝑍𝑖. Essa correlação pode 

ser calculada pela Equação 3, onde será utilizada a componente do autovetor. (MINGOTI, 

2013). 

𝑟𝑌𝑗,𝑍𝑖 = 𝑟𝑌𝑗,𝑋𝑖 = 𝑒𝑗𝑖√𝜆𝑗  (3) 

Os valores dessa correlação entre a variável e a componente permitirá a interpretação 

de quais variáveis são mais correlacionadas com aquela componente, ou seja, a componente 

representa as variáveis que estão mais correlacionadas com ela, seja direta ou inversamente. 

2.2.1.5. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

Nesse tópico serão apresentadas as operações realizadas no banco de dados para se 

obter as componentes. A Figura 2.1 apresenta um resumo de forma esquemática do que será 

apresentado em sequência no tópico. 
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Figura 2-1 - Esquema da aplicação da análise de componentes 

principais. (Souza, 2000). 

 

Seja o banco de dados representado pela matriz X, tal que, 

Amostra 𝑋1 𝑋2 𝑋3 ⋯ 𝑋𝑝 

1 𝑥11 𝑥12 𝑥13 ⋯ 𝑥1𝑝 

2 𝑥21 𝑥22 𝑥23 ⋯ 𝑥2𝑝 

3 𝑥31 𝑥32 𝑥33 ⋯ 𝑥3𝑝 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 

n 𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 𝑥𝑛3 ⋯ 𝑥𝑛𝑝 

Obtém-se a matriz de correlação R entre as p-variáveis. 

𝑟 =

[
 
 
 
 
 
1 𝑟12 𝑟13 ⋯ 𝑟1𝑝
𝑟21 1 𝑟23 ⋯ 𝑟2𝑝
𝑟31 𝑟32 1 ⋯ 𝑟3𝑝
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑟𝑝1 𝑟𝑝2 𝑟𝑝3 ⋯ 1 ]

 
 
 
 
 

 

A partir da matriz R calculam-se os autovalores da matriz R, sendo eles 

𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, … , 𝜆𝑝 , e a variância total das variáveis pode ser calculada pela Equação 5. 
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𝑉𝑎𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝜆𝑖
𝑝
𝑖=1   (5) 

Os autovetores são calculados com base nos autovalores e na matriz R, sendo 

definidos como, 

ê1 =

[
 
 
 
 
𝑒11
𝑒12
𝑒13
⋮
𝑒1𝑝]
 
 
 
 

, ê2 =

[
 
 
 
 
𝑒21
𝑒22
𝑒23
⋮
𝑒2𝑝]
 
 
 
 

, ê3 =

[
 
 
 
 
𝑒31
𝑒32
𝑒33
⋮
𝑒3𝑝]
 
 
 
 

,⋯ , ê𝑝 =

[
 
 
 
 
𝑒𝑝1
𝑒𝑝2
𝑒𝑝3
⋮
𝑒𝑝𝑝]
 
 
 
 

      

Uma vez definido os autovetores, a partir das suas componentes são definidas as 

combinações lineares que resultam nas componentes principais, demonstradas pelo conjunto 

de Equações 6. 

𝑌1 = 𝑒11𝑍1 + 𝑒12𝑍2 + 𝑒13𝑍3 +⋯+ 𝑒1𝑝𝑍𝑝 

𝑌2 = 𝑒21𝑍1 + 𝑒22𝑍2 + 𝑒23𝑍3 +⋯+ 𝑒2𝑝𝑍𝑝 

𝑌3 = 𝑒31𝑍1 + 𝑒32𝑍2 + 𝑒33𝑍3 +⋯+ 𝑒3𝑝𝑍𝑝 

   ⋮              ⋮               ⋮              ⋮         ⋱         ⋮      

𝑌𝑝 = 𝑒𝑝1𝑍1 + 𝑒𝑝2𝑍2 + 𝑒𝑝3𝑍3 +⋯+ 𝑒𝑝𝑝𝑍𝑝 

 Os valores da amostra i em cada p-componente principal é denominado  score. Assim, 

os scores constituem os valores das amostras para cada componente principal gerada. A 

variância dos scores em cada componente principal é proporcional ao autovalor 

correspondente àquele eixo. 

2.2.1.6. DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE COMPONENTES 

A determinação do número de componentes será regida pelo pesquisador, podendo ser 

orientada por três métodos distintos, sendo eles, representatividade da variância acumulada 

explicada, análise da qualidade de aproximação da matriz de correlação ou análise prática das 

componentes.  
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Para a análise da representatividade em relação à variância total, a escolha é orientada 

pela porcentagem acumulada da variância explicada pelas componentes. O valor ideal da 

variância explicada é definido pelo autor, em geral sendo diretamente proporcional com a 

qualidade da análise.  Segundo Mingoti (2013) existem casos que com duas componentes 

explica-se cerca de 90% da variância e casos em que pode ser necessário um número maior de 

componentes para atingir esse patamar. Importante ressaltar que o valor da variância 

explicada ideal é definida pelo autor, sendo diferente para cada tipo de pesquisa, em alguns 

casos 50% da variância explicada já é suficiente para uma interpretação, já em outros casos 

necessita-se de maiores valores. 

No caso de utilização da matriz de correlação, uma forma de selecionar o número de 

componentes é a utilização do critério de Kaiser (1958), que utiliza dos autovalores maiores 

que 1, ou seja, mantém-se as combinações lineares que conseguem explicar pelo menos a 

quantidade de variância de uma variável original padronizada (Mingoti, 2013). 

 

Figura 2-2 - Exemplo do scree plot. 

 

Outra forma de selecionar o número de componentes é pelo gráfico scree-plot de 

Catell (1966), que é o mesmo gráfico apresentado pela Figura 2.2, um gráfico dos autovalores 

em relação à ordem da componente. Neste gráfico é possível observar a partir de qual 

componente os autovalores se estabilizam, significando que a partir deste ponto os 

autovalores se aproximam de zero. Neste scree plot também é possível aplicar o critério de 

Kaiser (1958). Este critério utiliza os autovalores maiores que 1, ou seja, mantendo-se as 

componentes com respectivos valores, conforme explicado anteriormente. 
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Sobre a análise prática das componentes principais para determinação do número de 

componentes, diversos autores, tais como Mingoti (2013), Andriotti (1997) e Landim (2011) 

ressaltam a importância do conhecimento das variáveis com intuito de basear a interpretação 

das componentes geradas. Por exemplo, às vezes por conhecimento prático do pesquisador a 

componente de interesse na pesquisa é a componente de ordem 6, logo deve-se manter pelo 

menos 6 componentes para alcançar o objetivo da pesquisa. 

2.2.2. ANÁLISE DISCRIMINANTE 

2.2.2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Segundo Ferreira (2007), a técnica de análise discriminante é uma das técnicas de 

estatística multivariada mais antiga e mais difundida na literatura. A análise discriminante é 

utilizada para classificação de elementos de uma população em grupos. A classificação é 

realizada considerando-se as características gerais dos grupos predefinidos dentro da 

população, assim é necessário para aplicação da técnica que os grupos para os quais cada 

elemento amostral possa ser classificado, sejam predefinidos dentro da população 

(MINGOTI, 2013).  

Segundo Mingoti (2013) as características gerais dos grupos possibilitam a criação de 

uma função discriminante que pode ser utilizada para classificar novos elementos amostrais 

nos grupos já existentes da população. 

No caso de duas populações, A e B, Mingoti (2013) descreve a técnica da análise 

discriminante, supondo que se tenha n1 elementos amostrais da população A e n2 elementos 

amostrais da população B. Considerando a procedência dos n1 elementos na população A e n2 

elementos da população B sejam conhecidas. Sendo medidas p-variáveis aleatórias em cada 

um dos n1 elementos da população A e em cada um dos n2 elementos da população B. Um 

estudo estatístico do comportamento dessas p-variáveis medidas possibilita identificar os 

aspectos predominantes de cada grupo. Assim, existindo novos elementos amostrais, que a 

priori não sejam conhecidas as procedências, seria possível compará-los de alguma maneira 

com o perfil geral dos grupos estudados permitindo assim classificá-los como pertencente ao 

grupo com perfil mais semelhante ao dele (MINGOTI, 2013).  
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2.2.2.2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: DISCRIMINAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO 

De acordo com Varella (2004) o problema consiste em se obter uma função linear ou 

quadrática, de características observadas que apresente maior poder de discriminação entre 

populações. Essa combinação linear é denominada como função discriminante, que 

apresentaria a propriedade de minimizar as probabilidades de classificações errôneas, 

considerando que as populações são normalmente distribuídas com média e covariância 

conhecidas. Varella (2004) ressalta que na maioria das vezes estes parâmetros relativos às 

populações não são conhecidos, existindo a necessidade de estimação destes. 

2.2.2.3. REGIÕES DE ALOCAÇÃO 

Regiões de alocação são conjuntos de valores separados por uma fronteira definida por 

uma função discriminante qualquer (Varella, 2004). A função discriminante gerada pelo 

conjunto de dados utilizado delimitará as fronteiras apresentadas. A partir das características 

de novos elementos amostrais será possível sua alocação em uma das populações. A Figura 1 

ilustra o caso de duas populações, para as funções discriminantes lineares e quadráticas. 

Porém na prática as funções discriminantes apresentam taxas de erros de classificação, que 

refletem em superposições das regiões de alocação.  

 

Figura 2-3 - Regiões de alocação para o caso de duas populações, para 

funções discriminantes lineares e quadráticas (Modificado de Varella, 

2004). 
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2.2.2.4. FUNÇÃO DISCRIMINANTE LINEAR DE FISHER 

Fisher (1936) apud Varella (2004) apresentou uma solução para o problema 

relacionado à classificação de elementos em diferentes populações, por meio de uma 

combinação linear das características originais que produz melhor separação entre as duas 

populações. 

Varella (2004) descreve a função discriminante de Fisher primeiramente considerando 

X como sendo o vetor aleatório de características das populações, onde 

𝑿 = [𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑝], L o vetor discriminante, µ o vetor de médias p-variado e ∑ a matriz 

comum de covariâncias das populações π1 e π2. Considerando o conhecimento dos vetores de 

médias e a matriz de covariância das populações, demonstra-se que a função linear do vetor 

aleatório X que produz melhor separação entre duas populações é dada por: 

𝐷(𝑋) = 𝐿′. 𝑋 = [µ1 − µ2]
′∑−1. 𝑋  (8) 

Para uma dada observação xo, o valor da função discriminante de Fisher é: 

𝐷(𝑥0) = [µ1 − µ2]
′∑−1. 𝑥0  (9) 

O ponto médio entre as duas médias populacionais univariadas µ1 e µ2 é: 

𝑚 =
1

2
[µ1 − µ2]

′∑−1. [µ1 + µ2]     
𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑗𝑎,
→         𝑚 =

1

2
[𝐷(µ1) + 𝐷(µ2)]  (10) 

As regras de classificação baseada na função discriminante linear de Fisher para o caso 

de duas populações são, segundo Varella (2004): 

𝐷(𝑥0) = [µ1 − µ2]
′∑−1. 𝑥0 ≥ 𝑚  , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥0  →  𝜋1  (11) 

𝐷(𝑥0) = [µ1 − µ2]
′∑−1. 𝑥0 < 𝑚  , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥0  →  𝜋2  (12) 

 

De acordo com Varella (2004), considerando que as populações π1 e π2 tenham a 

mesma matriz de covariâncias, pode-se então estimar uma matriz comum de covariâncias. 

Assim, sendo S1 e S2 as estimativas das matrizes de covariância das populações π1 e π2, 



 

26 

 

respectivamente, e o número de observações das populações π1 e π2 representadas por n1 e n2, 

respectivamente, a matriz comum de covariâncias é apresentada pela Equação 13.  

𝑆𝑐 = [
𝑛1−1

(𝑛1−1)+(𝑛2−1)
] . 𝑆1 + [

𝑛2−1

(𝑛1−1)+(𝑛2−1)
] . 𝑆2  (13) 

Assim, a função discriminante linear amostral de Fisher é obtida substituindo-se os 

parâmetros µ1, µ2 e ∑ pelas respectivas quantidades amostrais, de tal forma que:  

𝐷(𝑥) = �̂�′. 𝑥 = [𝑥1 − 𝑥2]
′𝑆𝑐

−1. 𝑥  (14) 

em que, 

𝐷(𝑥) = função discriminante linear amostral de Fisher; 

�̂� = estimativa do vetor discriminante; 

𝑥1 = média amostral da população 𝜋1; 

𝑥2 = média amostral da população 𝜋2. 

2.2.3. PROCEDIMENTO BOOSTING 

2.2.3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O procedimento boosting faz parte de uma classe de procedimentos cujo objetivo é 

melhorar o desempenho de classificadores (SCHAPIRE, 1990). Segundo Pereira & Pereira 

(2014) o boosting é um algoritmo flexível e simples de ser implementado em diversos 

cenários, apresentando potencial de classificação.  

No algoritmo boosting existem dois tipos de classificadores, os classificadores fracos e 

o classificador forte. A cada iteração o boosting cria um novo classificador, que será 

denominado classificador fraco. O objetivo do boosting é obter o classificador forte por meio 

de uma combinação linear de todos os classificadores fracos obtidos anteriormente. 

Uma explicação minuciosa relacionada à ideia do algoritmo é dada por Ferreira 

(2007), que explica que o algoritmo boosting consiste em aplicar sequencialmente uma regra 
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de classificação qualquer, denominada de classificador base, a versões reponderadas a cada 

iteração da amostra de treino, ou seja, a cada nova iteração o peso de cada amostra do 

conjunto de dados é diferente. Ao final de cada iteração o algoritmo reconhece as observações 

classificadas erroneamente atribuindo-lhes peso maior, assim atualizando o classificador. Ao 

decorrer das iterações acumula-se um conjunto de classificadores denominados de 

classificadores fracos.  O classificador final, denominado de classificador forte, é obtido por 

meio de uma combinação linear dos classificadores construídos em cada iteração 

(classificadores fracos). 

2.2.3.2. ALGORITMO ADABOOST 

Dentre as adaptações do procedimento boosting destaca-se na literatura o algoritmo 

AdaBoost (Adaptive Boosting) (FREUND E SCHAPIRE, 1997). No caso do problema de 

duas populações o algoritmo é denominado como AdaBoost Discreto, por se tratar de duas 

populações o classificador fraco retorna valores binários, ou seja, duas respostas. 

Liska et al. (2014) descrevem o algoritmo AdaBoost da seguinte maneira. Suponha um 

conjunto de treinamento (parte do banco de dados em que será aplicada a técnica) 𝐿 =

(𝑥1, 𝑦1),… , (𝑥𝑁 , 𝑦𝑁), onde as classes estão rotuladas {-1,1}, ou seja, 𝐶 = {−1,1}. Defina 

𝐹(𝑥) = ∑ 𝑐𝑚𝑓𝑚(𝑥)
𝑀
1 , onde 𝑓𝑚 é um classificador base que retorna valores de {-1,1}, os 

valores 𝑐𝑚 são constantes e a predição correspondente é o sinal de 𝐹(𝑥), ou seja, 

𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝐹(𝑥)). O algoritmo AdaBoost ajusta classificadores base 𝑓𝑚 em amostras ponderadas 

do conjunto de treinamento, dando maior peso aos casos que são classificados erroneamente. 

Os pesos são ajustados adaptativamente em cada iteração, e o classificador final é uma 

combinação linear dos classificadores 𝑓𝑚. (LISKA et al., 2014). 

Liska et al., 2014 apresentam os passos do algoritmo AdaBoost por: 

1. Inicialize os pesos 𝑤𝑖 = 1 𝑁⁄ , 𝑖 = 1, 2, … ,𝑁; 

2. Repita para 𝑚 = 1,2,… ,𝑀: 

a) Ajuste o classificador 𝑓𝑚(𝑥) ∈  {−1,1} usando os pesos 𝑤𝑖 nos dados de 

treinamento 

b) Calcule 𝜀𝑚 = 𝐸𝑤 [𝐼(𝑦≠𝑓𝑚(𝑥))] , 𝑐𝑚 = 1/2 ln((1 − 𝜀𝑚) 𝜀𝑚⁄ ) 
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c) Faça 𝑤𝑖 ← 𝑤𝑖𝑒𝑥𝑝 (𝑐𝑚𝐼(𝑦≠𝑓𝑚(𝑥))) , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 e renormalize para que 

∑ 𝑤𝑖 = 1𝑖  

3. Saia com o classificador final 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝐹(𝑥)) = 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 ∑ 𝑐𝑚𝑓𝑚(𝑥)
𝑀
𝑚=1  

Liska et al. (2014) explicam que no algoritmo acima, 𝐸𝑤 representa a esperança do 

conjunto de treinamento do banco de dados com pesos 𝑤 = (𝑤𝑖, … , 𝑤𝑁). O valor de M será o 

número de iterações necessárias para que o classificador seja estabilizado, ou seja, se torne o 

classificador forte. 

No caso do presente trabalho o classificador base será o classificador obtido pela 

análise discriminante, como citado anteriormente, constituindo o passo 2, letra a do algoritmo 

descrito acima. 

2.2.3.3. EXEMPLO DE LISKA (2012) DO ALGORITMO ADABOOST 

Liska (2012) apresenta uma ilustração didática do algoritmo AdaBoost que será 

apresentada neste tópico, com o objetivo de facilitar o entendimento dos passos do algoritmo 

apresentado por Liska et al., (2014) . Considere cinco observações com valores para a 

variável resposta para i = 1, 2, 3, 4, 5 de 1, 1, 1, -1, -1, respectivamente. Considere conhecido 

o classificador 𝑓𝑚(𝑥), sendo que o interesse dessa demonstração seja apenas do resultado. 

Para esse exemplo, tem-se o seguinte algoritmo. 

A – Inicie as observações com peso 𝑤𝑖
1 = 1 5⁄ → 𝑤𝑖

1 = 0,20. 

B – Para a primeira iteração use os pesos iguais, suponha que os valores ajustados para 

as observações i = 1, 2, 3, 4, 5 são 1, 1, 1, 1, 1 (valores obtidos pelo calssificador 𝑓𝑚(𝑥)) O 

classificador acertou as três primeiras observações e errou as duas ultimas observações. O 

erro para essa iteração é: 

𝑒𝑟𝑟𝑜1 =
(0,20𝑥0) + (0,20𝑥0) + (0,20𝑥0) + (0,20𝑥1) + (0,20𝑥1)

1
= 0,40 

C – Os pesos que serão dados a essa iteração são 

𝑐1 =
1

2
𝑙𝑛 (

1 − 0,40

0,40
) = 0,20 
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D – Para as novas observações que foram classificadas de forma correta e errada, 

respectivamente, os novos pesos serão: 

𝑦𝑖 = 𝑓𝑖(𝑥𝑖) → 𝑤𝑖
2 = 0,20𝑥𝑒−0,20 = 0,16 

𝑦𝑖 ≠ 𝑓𝑖(𝑥𝑖) → 𝑤𝑖
2 = 0,20𝑥𝑒+0,20 = 0,24 

renormalize para que a soma não passe de 1 

𝑧1 = (0,16𝑥3) + (0,24𝑥2) = 0,96 

Logo, os pesos para a segunda iteração serão 

𝑤1
2 =

0,16

0,96
= 0,17 

𝑤2
2 =

0,16

0,96
= 0,17 

𝑤3
2 =

0,16

0,96
= 0,17 

𝑤4
2 =

0,24

0,96
= 0,25 

𝑤5
2 =

0,24

0,96
= 0,25 

E - Inicia-se agora a segunda iteração. Ajustado o classificador 𝑓𝑚(𝑥) novamente e 

para i = 1, 2, 3, 4, 5, obtem-se 1, 1, 1, 1, -1. Somente a penúltima resposta está incorreta. O 

erro para a segunda iteração é 

𝑒𝑟𝑟𝑜2 =
(0,17𝑥0) + (0,17𝑥0) + (0,17𝑥0) + (0,25𝑥1) + (0,25𝑥0)

(0,17𝑥3) + (0,25𝑥2)
= 0,25 

 

F – O peso para ser dado a essa iteração será de 
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𝑐2 =
1

2
𝑙𝑛 (

1 − 0,25

0,25
) = 0,55 

G – O processo de iteração continuaria, porém para fim de exemplificar o processo é 

finalizado na segunda iteração. As classes estimadas serão: 

𝑦1 = 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙[(1𝑥0,20) + (1𝑥0,55)] > 0 → 1 

𝑦2 = 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙[(1𝑥0,20) + (1𝑥0,55)] > 0 → 1 

𝑦3 = 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙[(1𝑥0,20) + (1𝑥0,55)] > 0 → 1 

𝑦4 = 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙[(1𝑥0,20) + (1𝑥0,55)] > 0 → 1 

𝑦5 = 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙[(1𝑥0,20) + (−1𝑥0,55)] > 0 → −1 

Liska (2012) comenta que é possível observar que as observações mal classificadas 

receberam relativamente maior peso. A classe estimada é apenas um média ponderada das 

classes estimadas em cada iteração. A segunda iteração tinha menos observações mal 

classificadas e então foi dado maior peso nessa iteração. 

2.2.4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA FUNÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO 

PARA DUAS POPULAÇÕES 

2.2.4.1.1. ESTIMAÇÃO DAS PROBABILIDADES DE 

CLASSIFICAÇÃO INCORRETAS 

Mingoti (2013) explica que existem dois tipos de erros no caso de classificação de 

duas populações, o erro 1 e o erro 2. O erro 1 seria o caso em que o elemento amostral 

pertence à população 1 porém a regra de classificação o classifica como sendo proveniente da 

população 2. Já o erro 2 seria o caso em que o elemento amostral pertence à população 2 

porém a regra de classificação o classifica com sendo proveniente da população 1. As 

Equações 15 e 16 apresentam a probabilidade de ocorrência dos tipos de erros descritos. 

𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝐸𝑟𝑟𝑜1) = 𝑝(2 ∣ 1)  (15) 

𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝐸𝑟𝑟𝑜2) = 𝑝(1 ∣ 2)  (16) 
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2.2.4.1.2. ESTIMAÇÃO DA PROBABILIDADE GLOBAL DE ACERTO 

E TAXA DE ERRO APARENTE 

Sejam n1 e n2 o número de elementos amostrais provenientes das populações π1 e π2, 

respectivamente. Sendo n11 e n22 o número de elementos amostrais provenientes das 

populações π1 e π2 que foram classificados corretamente pela regra de discriminação. Define-

se a probabilidade global de acerto como sendo, 

𝑃𝐺𝐴 =
𝑛11+𝑛22

𝑛1+𝑛2
  (17) 

A taxa de erro aparente é proporção de elementos classificados equivocadamente, ou 

seja n12 (elementos da população 2 classificados como da população 1) e n21 (elementos da 

população 1 classificados como da população 2). Sendo assim a taxa de erro aparente pode ser 

definida como, 

𝑇𝐸𝐴 =
𝑛12+𝑛21

𝑛1+𝑛2
  (18) 

 A Tabela 14 apresenta as possibilidades de classificação de uma função discriminante 

para duas populações. 

Tabela 2.14 - Possibilidades de classificação para duas populações 

Original 1 2 Total  

C
la

ss
if

ic
a

çã
o

 1 n11 n12 n1 

2 n21 n22 n2 

Total n1 n2 n 
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2.2.4.2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA UTILIZAÇÃO DA ANÁLISE 

DISCRIMINANTE 

O presente trabalho utiliza a análise discriminante para obter um classificador (a 

função discriminante) que será o classificador base do procedimento boosting, constituindo 

assim o algoritmo boosting via análise discriminante. O procedimento boosting foi 

selecionado para este trabalho com o objetivo de aperfeiçoar o classificador obtido da análise 

discriminante, ampliando o poder de discriminação do classificador e reduzindo taxas de erros 

1 e 2 .  

O algoritmo permitirá a criação de um modelo capaz de alocar o objeto de estudo, no 

caso os taludes, em duas populações distintas, a população dos taludes estáveis e a população 

dos taludes instáveis. A aplicação da técnica será nas componentes principais do banco de 

dados geotécnico resultante da aplicação da técnica de componentes principais. No banco de 

dados são predefinidas as condições de estabilidade de cada talude, o que permite validar o 

modelo gerado.  

2.2.5. CONSTRUÇÃO DOS INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA AS TAXAS 

DE PROBABILIDADE GLOBAL DE ACERTO, ERRO APARENTE, ERRO 1 

E ERRO 2.  

Os resultados obtidos das taxas de sensibilidade da função discriminante e as taxas de 

erros 1 e 2 são estimativas pontuais. Assim são necessários os cálculos de intervalos de 

confiança com intuito de se obter estimativas mais confiáveis (Fred, 2016) das taxas de 

sensibilidade da função discriminante e taxas de erros 1 e 2. Para o cálculo dos intervalos de 

confiança será utilizada a técnica de reamostragem bootstrap. O algoritmo será descrito a 

seguir de acordo com Silva & Marquetti (2009). 

Dada uma amostra aleatória simples 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛), de distribuição F, e 𝜃 um 

parâmetro desta distribuição. Por 𝜃 ser parâmetro de F, têm-se que 𝜃 = 𝑡(𝐹). Uma vez 

necessário realizar inferências para os parâmetros 𝜃, têm-se como estimador 𝜃. O principio de 

fundamento da técnica de bootstrap, parte da determinação de um estimador para 𝐹 (�̂�), de 

maneira que 𝜃 = 𝑡(�̂�). Assim, uma vez estimada 𝐹 por �̂�, pode-se gerar amostras a partir de 
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�̂� e calcular as consequentes estimativas de 𝜃∗, que seriam réplicas de 𝜃. (Silva & Marquetti, 

2009). 

O bootstrap é baseado na aproximação das distribuições das seguintes estatísticas: 

(𝜃∗ − 𝜃)~(𝜃 − 𝜃) 

a partir da geração de um grande numero de réplicas, pode-se então estimar a distribuição de 

𝜃  e utilizá-la na estimação do erro padrão do estimador, na construção de intervalos de 

confiança. 

A construção usual de intervalos de confiança para a média populacional (𝜃 = µ), 

baseado na média amostral (𝜃 = 𝑋) parte da seguinte aproximação: 

𝑍 =
�̂�−𝜃

ê𝑝(�̂�)
~𝑡𝑛−1  (19) 

onde, o estimador bootstrap para o erro padrão de 𝜃 é dado por: 

𝑒�̂�𝑏𝑜𝑜𝑡(𝜃) = √
∑ (�̂�𝑏

∗−�̂�∗)
2𝐵

𝑏=1

𝐵−1
  (20) 

Derivando-se dessa aproximação os seguintes limites para um intervalo com confiança 

1 − 𝛼, com 0 < 𝛼 < 1: 

(𝜃 ± 𝑡(𝛼),𝑛−1𝑒�̂�(𝜃)) 

sendo 𝑡(𝛼),𝑛−1 o α-ésimo percentil da distribuição t com n-1 graus de liberdade. (Silva & 

Marquetti, 2009). 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo tem por objetivo a apresentação da metodologia do presente trabalho, 

abordando os materiais utilizados, como o banco de dados e os softwares, fluxogramas e os 

métodos aplicados durante a pesquisa. O algoritmo resultante da metodologia aplicada está 

apresentado no Anexo 5 do presente trabalho. 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A definição da metodologia proposta foi baseada em estudos no banco de dados e das 

técnicas estatísticas multivariadas. Primeiramente foi feito um estudo das técnicas 

multivariadas com aplicação prévia no banco de dados em estudo. Foram estudadas as 

técnicas de análise fatorial, análise de agrupamentos, análise de componentes principais e 

análise discriminante. As técnicas condizentes com os objetivos da pesquisa foram 

selecionadas. 

Uma vez definido objetivo do trabalho de propor um procedimento capaz de 

discriminar taludes segundo suas condições de estabilidade, foram selecionadas as técnicas de 

análise discriminante e a análise de componentes principais. A análise de componentes 

principais foi selecionada com objetivo de gerar a partir do banco de dados original que 

possui variáveis categóricas e métricas, um novo conjunto de dados composto por variáveis 

métricas correspondentes aos scores obtidos pela técnica de componentes principais.  

A análise discriminante foi selecionada para criar uma função capaz de discriminar os 

taludes dentro das suas populações existentes, taludes estáveis e taludes instáveis. A seleção 

do algoritmo boosting em conjunto com a análise discriminante foi devido ao procedimento 

boosting aperfeiçoar os classificadores da função discriminante gerada pela análise 

discrimante, reduzindo taxas de erro e aumentando a probabilidade global de acerto da 

função. 

3.2. MATERIAIS 

Os materiais utilizados na pesquisa foram o banco de dados e os softwares que 

auxiliaram nos cálculos e na aplicação das técnicas. O banco de dados, como citado 



 

35 

 

anteriormente, foi resultado do trabalho de Naghadehi et al. (2013), que compilou e organizou 

todo o banco de dados, a partir do levantamento de dados em trabalhos publicados. O banco 

de dados foi apresentado no capítulo de revisão bibliográfica e está disponível no Anexo 1 do 

presente trabalho. 

O software utilizado para aplicação das técnicas estatísticas multivariadas foi o 

software R, tanto para os testes estatísticos como para as aplicações da técnica de análise de 

componentes principais e da técnica de boosting via análise discriminante. A organização do 

banco de dados e os cálculos complementares foram realizados no Microsoft Excel 2010. 

3.3. APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS 

A primeira parte da metodologia do presente trabalho está apresentada na Figura 3.1. 

Primeiramente o banco de dados foi particionado aleatoriamente em duas partes, sendo elas a 

Amostra 1 e a Amostra de teste. A Amostra 1 corresponde a 90% do banco de dados original 

e consequentemente a Amostra de teste corresponde aos 10% do banco de dados restante. 

Todos os processos de aplicação das técnicas serão realizados na Amostra 1, reservando a 

Amostra de teste para a parte final da metodologia.  

Essa partição foi realizada com o intuito de possibilitar uma forma de validação do 

modelo criado nos taludes correspondentes aos 10% do banco de dados que não participaram 

do processo de aplicação das técnicas multivariadas, ou seja, a Amostra de teste não será 

utilizada durante o processo de criação do modelo, ou seja, a amostra não será influenciada 

pelos métodos aplicados. A validação correspondente aos 10% restantes do banco de dados 

será definida como teste do modelo, e se trata de uma validação importante, pois uma vez que 

esses taludes não participaram dos processos envolvidos no trabalho, estes podem ser 

interpretados como novos taludes que serão testados pelo modelo. 

Na Figura 3.1, observa-se que na Amostra 1 é aplicada a análise de componentes 

principais. Após a aplicação da técnica de componentes principais, são selecionadas as 

componentes principais de interesse para o trabalho.  
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Dados 

Original
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teste
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componentes 
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treinamento

Amostra de 

validação

 

Figura 3-1 - Primeira parte da metodologia aplicada, apresentando a 

aplicação da Análise de Componentes Principais. 

 

Uma vez selecionadas as componentes principais, a Amostra 1 é particionada em duas 

partes, Amostra de treinamento e Amostra de validação. A Amostra de treinamento 

corresponde a 75% da Amostra 1 e a Amostra de validação corresponde aos 25% restante da 

Amostra 1.  

Na Figura 3.2, observa-se que a Amostra de treinamento será a amostra utilizada para 

aplicação do boosting via análise discriminante. A Amostra de validação será utilizada para 

validação do modelo criado pela técnica. Essa validação do modelo criado pelo boosting será 

definida como validação. 

 

Amostra de 

treinamento

Boosting via 

Análise 

Discriminante

Modelo

(Função 

discriminante)

 

Figura 3-2 – Fluxograma apresentando o sistema de alimentação do 

Boosting via análise discriminante. 

A Figura 3.3 ilustra os dois processos de validação do modelo, definidos anteriormente 

como teste do modelo e validação. A validação será realizada pela amostra de validação que 

será aplicado no modelo gerando um resultado de estabilidade, este resultado será comparado 

com as informações reais de estabilidade dos taludes. O teste do modelo será realizada pela 
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amostra de teste que será introduzida no modelo que resultará em situações de estabilidade 

que serão comparadas com as situações reais de estabilidade, validando assim o modelo, 

função discriminante. 

 

Amostra de 

validação

Boosting via 

Análise 

Discriminante

Modelo (Função 

discriminante)

Amostra de 

teste

Validação

Teste do modelo  

Figura 3-3 – Ilustração das validações do modelo criado pelo Boosting 

via análise discriminante. 

Na Figura 3.4 está ilustrada a aplicação da técnica de bootstrap, que foi utilizada com 

intuito de se obter os intervalos de confiança para as estimativas de sensibilidade da função 

discriminante e erros 1 e 2.  

 

Boostrap

Modelo gerado 

pelo boosting 

via Análise 

Discriminante

Intervalos de 

confiança para 

estimativas

Amostra de 

validação

 

Figura 3-4 - Ilustração da aplicação de reamostragem bootstrap para 

criação de intervalos de confiança. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões obtidos pela metodologia e 

estudos propostos. São apresentados os resultados da aplicação da técnica de componentes 

principais e boosting via análise discriminante no banco de dados proposto por Naghadehi et 

al. (2013). O banco de dados utilizado na pesquisa está apresentado no Anexo 1 do presente 

trabalho.  

Sobre as operações realizadas no banco de dados é importante observar que a 

metodologia proposta realiza as partições no banco de dados de forma aleatória, porém com o 

intuito de demonstrar um resultado fixo para este capítulo, foi fixada uma semente para as 

partições do banco de dados. O algoritmo utilizado está apresentado no Anexo 5 do trabalho. 

A primeira partição realizada no banco de dados resultou em duas partes denominadas 

Amostra 1 e Amostra de teste. A Amostra 1 será a parte do banco de dados em que será 

aplicada toda a metodologia proposta, constituindo 90% do tamanho do banco de dados 

original. A Amostra de teste será constituída dos 10% restante do banco de dados e será 

utilizada para o teste do modelo da função discriminante na parte final do trabalho. 

4.1. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

4.1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A primeira operação realizada no banco de dados foi a aplicação da técnica de 

componentes principais. O objetivo da aplicação da técnica foi o de “quantificar” as variáveis 

qualitativas ordinárias do banco de dados. Como o banco de dados apresenta 18 variáveis, a 

técnica de componentes principais cria 18 componentes das quais serão selecionadas as 

componentes principais de interesse para o estudo, baseado na teoria descrita anteriormente. 

A aplicação da técnica de componentes principais se deu na Amostra 1, que apresenta 

as 18 variáveis qualitativas ordinárias. Após a aplicação da técnica e seleção das componentes 

principais de interesse para o estudo a amostra é particionada na Amostra de treinamento e 

amostra de validação. A Figura 4.1 ilustra o processo descrito. 
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Figura 4-1 - Ilustração da aplicação das componentes principais. 

4.1.2. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

4.1.2.1. IMPORTÂNCIA DAS COMPONENTES 

Foram estimadas as componentes principais da Amostra 1 via matriz de correlações 

não paramétrica, matriz de correlações de spearman. O primeiro resultado foi a tabela de 

importância das componentes em relação à proporção da variância explicada, sendo 

apresentada pela Tabela 4.1. A Figura 4.2 ilustra a Tabela 4.1 em forma de gráfico, que 

facilita a visualização dos resultados. 

Tabela 4.1 - Importância das componentes. 

  Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 Comp. 5 Comp. 6 

Desvio Padrão 2,029 1,540 1,378 1,253 1,107 1,006 

Proporção da variância 0,229 0,132 0,105 0,087 0,068 0,056 

Proporção acumulada 0,229 0,360 0,466 0,553 0,621 0,677 

  Comp. 7 Comp. 8 Comp. 9 Comp. 10 Comp. 11 Comp. 12 

Desvio Padrão 0,964 0,958 0,854 0,779 0,702 0,674 

Proporção da variância 0,052 0,051 0,040 0,034 0,027 0,025 

Proporção acumulada 0,729 0,780 0,820 0,854 0,881 0,907 

  Comp. 13 Comp. 14 Comp. 15 Comp. 16 Comp. 17 Comp. 18 

Desvio Padrão 0,624 0,595 0,573 0,497 0,457 0,388 

Proporção da variância 0,022 0,020 0,018 0,014 0,012 0,008 

Proporção acumulada 0,928 0,948 0,966 0,980 0,992 1,000 
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Figura 4-2 - Gráfico da proporção de variância explicada por cada 

componente. 

A partir da Tabela 4.1 e da Figura 4.2 é possível observar a proporção da variância que 

é explicada por cada componente. A primeira componente explica 22,9% da variância total do 

banco de dados, a segunda componente explica 13,2% da variância total do banco de dados, e 

assim por diante. Importante observar que cerca de 70% da variância total do banco de dados 

é explicada com as seis primeiras componentes principais. 

4.1.2.2. ESCOLHA DO NÚMERO DE COMPONENTES 

Para a escolha do número de componentes principais foi utilizado o critério de Kaiser 

(1958) aliado à análise do gráfico scree-plot de Catell (1966), visto que foi utilizada a matriz 

de correlação para aplicação da técnica de componentes principais. Neste caso são 

selecionadas as componentes que apresentam autovalores maiores que 1, ou seja, mantendo as 

combinações lineares que conseguem explicar pelo menos a quantidade de variância de uma 

variável original padronizada (MINGOTI, 2013). Na Figura 4.3 é apresentado o scree-plot 

resultante da aplicação da técnica, para as 10 primeiras componentes. 
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Figura 4-3 - Scree-plot das 10 primeiras componentes. 

 

A partir da aplicação do método de Kaiser (1958) em conjunto com a observação da 

Figura 4.3, foram selecionadas as 6 primeiras componentes para o presente trabalho. Ressalta-

se que pela análise da variância explicada, mantendo-se as 6 primeiras componentes, 70% da 

variação total do banco de dados é conservada. Na Tabela 4.2 são apresentados os loadings 

para as 6 primeiras componentes que foram selecionadas. 

Tabela 4.2 - Loadings para as 6 primeiras componentes principais. 

Variável Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 

V1 -0,190 0,545 -0,121 -0,268 0,134 -0,123 

V2 -0,206 0,271 -0,224 -0,357 0,108 -0,306 

V3 -0,266 0,155 -0,317 0,235 0,536 0,141 

V4 -0,326 -0,25 -0,191 0,204 0,126 -0,463 

V5 -0,157 -0,326 -0,47 -0,204 -0,109 0,236 

V6 -0,317 0,197 -0,111 0,268 -0,275 -0,312 

V7 -0,239 -0,184 -0,18 0,129 0,137 -0,554 

V8 -0,226 0,218 -0,276 0,128 -0,112 -0,255 

V9 -0,235 0,267 0,278 -0,464 -0,425 0,379 

V10 -0,314 -0,161 -0,103 0,366 0,222 0,102 

V11 -0,277 0,249 -0,591 -0,376 -0,234 -0,211 

V12 -0,271 0,144 -0,161 0,510 0,454 -0,21 

V13 -0,112 -0,162 0,401 -0,522 -0,366 0,126 

V14 0,125 -0,413 0,134 0,359 -0,169 0,177 

V15 -0,598 0,234 -0,371 0,203 --- --- 

V16 0,517 -0,206 -0,139 -0,399 0,406 -0,172 

V17 -0,386 -0,23 -0,502 -0,252 -0,196 -0,246 

V18 -0,410 -0,167 0,115 0,119 -0,332 -0,213 
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 A partir dos loadings é possível a obtenção das componentes principais (Equações 20 

a 25). As componentes principais representadas pelas Equações 20 a 25 apresentam as 

combinações lineares para obtenção dos scores dos taludes para as seis primeiras 

componentes. No Anexo 3 estão apresentados os scores dos taludes para as 6 primeiras 

componentes selecionadas. 

𝑌1 = −0,190𝑉1 − 0,206𝑉2 − 0,266𝑉3 − 0,326𝑉4 − 0,157𝑉5 − 0,317𝑉6 −

0,239𝑉7 − 0,226𝑉8 − 0,235𝑉9 − 0,314𝑉10 − 0,277𝑉11 − 0,271𝑉12 − 0,112𝑉13 +

0,125𝑉14 − 0,598𝑉15 + 0,517𝑉16 − 0,386𝑉17 − 0,410𝑉18  (20) 

𝑌2 = 0,545𝑉1 + 0,271𝑉2 + 0,155𝑉3 − 0,250𝑉4 − 0,326𝑉5 + 0,197𝑉6 −

0,184𝑉7 + 0,218𝑉8 + 0,267𝑉9 − 0,161𝑉10 + 0,249𝑉11 + 0,144𝑉12 − 0,162𝑉13 −

0,413𝑉14 + 0,234𝑉15 − 0,206𝑉16 − 0,230𝑉17 − 0,167𝑉18  (21) 

𝑌3 = −0,121𝑉1 − 0,224𝑉2 − 0,317𝑉3 − 0,191𝑉4 − 0,470𝑉5 − 0,111𝑉6 −

0,180𝑉7 − 0,276𝑉8 + 0,278𝑉9 − 0,103𝑉10 − 0,591𝑉11 − 0,161𝑉12 + 0,401𝑉13 +

0,134𝑉14 − 0,371𝑉15 − 0,139𝑉16 − 0,502𝑉17 + 0,115𝑉18  (22) 

𝑌4 = −0,268𝑉1 − 0,357𝑉2 + 0,235𝑉3 + 0,204𝑉4 − 0,204𝑉5 + 0,268𝑉6 +

0,129𝑉7 + 0,128𝑉8 − 0,464𝑉9 + 0,366𝑉10 − 0,376𝑉11 + 0,510𝑉12 − 0,522𝑉13 +

0,359𝑉14 + 0,203𝑉15 − 0,399𝑉16 − 0,252𝑉17 + 0,119𝑉18  (23) 

𝑌5 = 0,134𝑉1 + 0,108𝑉2 + 0,536𝑉3 + 0,126𝑉4 − 0,109𝑉5 − 0,275𝑉6 +

0,137𝑉7 − 0,112𝑉8 − 0,425𝑉9 + 0,222𝑉10 − 0,234𝑉11 + 0,454𝑉12 − 0,366𝑉13 −

0,169𝑉14 + 0,406𝑉16 − 0,196𝑉17 − 0,332𝑉18  (24) 

𝑌6 = −0,123𝑉1 − 0,306𝑉2 + 0,141𝑉3 − 0,463𝑉4 + 0,236𝑉5 − 0,312𝑉6 −

0,554𝑉7 − 0,255𝑉8 + 0,379𝑉9 + 0,102𝑉10 − 0,211𝑉11 − 0,210𝑉12 + 0,126𝑉13 +

0,177𝑉14 − 0,172𝑉16 − 0,246𝑉17 − 0,213𝑉18  (25) 
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4.1.2.3. INTERPRETAÇÃO DAS PRIMEIRAS COMPONENTES 

PRINCIPAIS 

A Figura 4.4 permite visualizar as duas primeiras componentes principais, que 

respondem por 36,0% da variabilidade total do banco de dados. Os taludes foram plotados 

com os scores relativos às duas primeiras componentes principais. Foi aplicado um filtro no 

gráfico, em cada talude, colorindo-os segundo sua condição de estabilidade, cor vermelha 

para os taludes estáveis e a cor azul para os taludes instáveis.  

 

Figura 4-4 - Digrama de dispersão dos scores dos taludes para as duas 

primeiras componentes. 

 

Interpretando a Figura 4.4 é possível observar que quando o score da primeira 

componente assume valores positivos o talude apresenta condição estável e quando o score da 

primeira componente assume valor negativo o talude apresenta condição instável. Esta relação 

foi válida para 71 taludes dos 75 utilizados, ou seja, 94,67 % de acerto e erro de 5,33%. Logo 

tem-se que a primeira componente responde pela estabilidade dos taludes do banco de dados. 

Para a primeira componente que responde pela condição de estabilidade dos taludes, 

observando a Equação 20, as variáveis que são representadas com maiores pesos são a altura 

do talude, os métodos de desmonte, instabilidades anteriores, precipitação, alteração e a 
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orientação das descontinuidades. Em relação à instabilidade em taludes, quanto maior a altura 

do talude mais instável o talude tende a ser. A alteração do maciço também contribui para a 

instabilidade do talude. A variável histórico de instabilidade reflete instabilidades anteriores 

ocorridas no local e o grau de movimentação que o talude apresenta, ou seja, diretamente 

relacionada com a instabilidade dos taludes.   

As variáveis: método de desmonte e precipitação podem ser gatilhos para instabilidade 

a depender das condições do talude, o que contribui para eventos de instabilidade. A variável 

orientação das descontinuidades também está diretamente relacionada com as condições de 

estabilidade do talude, uma vez que reflete a orientação das descontinuidades. Posto isso, 

todas as variáveis citadas são diretamente relacionadas com instabilidade em taludes, o que 

reflete um resultado satisfatório para a técnica de componentes principais.  

Pela Equação 21, a segunda componente é maior representada pelas variáveis: tipo de 

rocha, ângulo do talude e o regime tectônico. As variáveis apresentam relações entre si, uma 

vez que o tipo de rocha e o regime tectonico condicionam os ângulos que podem ser feitos nas 

bancadas afetando a instabilidade do talude diretamente. Além disso, as três variáveis 

apresentam relação com a geologia estrutural do maciço, que é diretamente relacionada com a 

estabilidade dos taludes. 

 As duas primeiras componentes representam 36,0% da variabilidade total do banco de 

dados. Os resultados da aplicação da técnica permite considerar que a primeira componente 

principal pode ser interpretada como a condição de estabilidade do talude e a segunda 

componente principal como condição estrutural do maciço, geologia estrutural, que pode vir a 

condicionar instabilidades nos taludes. 

4.1.2.4. TESTE DE NORMALIDADE DAS COMPONENTES PRINCIPAIS 

Na Tabela 4.3 estão apresentados os resultados do Teste de normalidade de Shapiro-

Wilk. Os testes de normalidade foram realizados para as seis primeiras componentes 

selecionadas para o estudo. 
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Tabela 4.3 - Resultado do teste de normalidade de Shapiro-Wilk. 

Teste de normalidade 

Shapiro-Wilk 

Componente W p-valor 

1 0,977 0,185 

2 0,970 0,067 

3 0,958 0,014 

4 0,977 0,197 

5 0,971 0,084 

6 0,981 0,340 

 

Para o teste aplicado todas as componentes constaram normalidade, com exceção da 

terceira componente. A terceira componente apresentou pouca dispersão nas caldas da 

distribuição, o que não inviabiliza a hipótese de normalidade. Nas Figuras 4.5 a 4.10 estão 

apresentadas os q-q plots de probabilidade normal para cada componente principal 

selecionada. 

 

Figura 4-5 - Probabilidade normal para primeira componente. 
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Figura 4-6 - Probabilidade normal para segunda componente. 

 

Figura 4-7 - Probabilidade normal para terceira componente. 

 

Figura 4-8 - Probabilidade normal para quarta componente. 



 

47 

 

 

Figura 4-9 - Probabilidade normal para quinta componente. 

 

Figura 4-10 - Probabilidade normal para sexta componente. 

 

O objetivo da aplicação da técnica de componente principal no banco de dados é o de 

“quantificar” os valores das variáveis do banco de dados original. Então ao ser aplicada a 

técnica de componentes e selecionadas as seis primeiras componentes alcançou-se o objetivo 

pretendido. Assim, selecionadas as seis primeiras componentes e particionado o banco forma-

se a amostra de treinamento e a amostra de validação. A amostra de treinamento será utilizada 

para aplicação do procedimento boosting via análise discriminante. A amostra de treinamento 

está apresentada no Anexo 4 do presente trabalho. 

 

 



 

48 

 

4.2. BOOSTING VIA ANÁLISE DISCRIMINANTE 

4.2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O procedimento boosting via análise discriminante será aplicado na amostra de 

treinamento, que está apresentado no Anexo 4 do presente trabalho. A Figura 4.11 apresenta a 

parte da metodologia em que é aplicado o procedimento boosting via análise discriminante.  

Amostra de 

treinamento

Boosting via 

Análise 

Discriminante

 

Figura 4-11 - Ilustração da aplicação do procedimento boosting via 

analise discriminante. 

 

 A Amostra de treinamento, corresponde a 75% do Amostra 1 e será utilizada para 

aplicação da técnica do boosting. A Amostra de validação, corresponde aos 25% restante da 

Amostra 1 e será utilizada para validação do modelo gerado pela técnica. A validação 

relacionada à Amostra de validação é denominada validação.  

Na Amostra de validação é aplicada a técnica do boosting via análise discriminante. A 

análise discriminante será utilizada para a determinação do classificador base para o boosting, 

constituindo assim o procedimento boosting via análise discriminante. 

4.2.2. PROCEDIMENTO BOOSTING 

Para o procedimento boosting foi definido o número de 100 iterações para 

estabilização do classificador. O procedimento estabilizou os classificadores na sétima 

iteração. O algoritmo do programa para realizar a metodologia proposta está disponível no 

Anexo 5 do presente trabalho. A Figura 4.12 apresenta as iterações e os valores dos 

coeficientes 𝑓𝑚. 
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Figura 4-12 - Relação entre as iterações e o valor dos coeficientes. 

 

A Figura 4.13 apresenta os valores das constantes 𝑐𝑚 para cada iteração do boosting. 

Observa-se que a partir da sexta iteração o valor da constante se torna zero, o que reflete que o 

classificador estabilizou e não será atualizado. Logo 6 iterações foram suficientes para o 

procedimento. 

 

Figura 4-13 – Valores de cm para cada iteração 
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Estabilizado os classificadores, é definido o classificador final resultado das iterações 

realizadas. O classificador final é a combinação linear dos classificadores obtidos por cada 

iteração, ou seja, 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝐹(𝑥)) = 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 ∑ 𝑐𝑚𝑓𝑚(𝑥)
𝑀
𝑚=1 . A Equação 26 apresenta o 

classificador final obtido. 

𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝐹(𝑥)) = 745,97(𝑌1) + 118,40(𝑌2) + 78,14(𝑌3) + 46,31(𝑌4) − 70,55(𝑌5) − 54,85(𝑌6) 

 (26)  

Analisando a Equação 26, resultado do boosting via análise discriminante, observa-se 

que os maiores classificadores estão relacionados com as duas primeiras componentes, 

componente 1 e componente 2. Esse resultado permite considerar que as componentes 1 e 2 

definem a condição de estabilidade do talude, uma vez que o objetivo da função é o de 

discriminar os taludes segundo suas condições de estabilidade. Este resultado reforça o que 

foi apresentado anteriormente nos resultados da análise de componentes principais.  

As variáveis relacionadas à primeira componente são a altura do talude, instabilidades 

anteriores, alteração, precipitação, método de desmonte e orientação das descontinuidades, 

sendo que essas variáveis são condicionantes na instabilidade em taludes, afetando 

diretamente o fenômeno estudado. A segunda componente é representada pelas variáveis tipo 

de rocha, ângulo do talude e regime tectônico, sendo que essas variáveis estão relacionadas 

com a estrutura do maciço que afeta diretamente a instabilidade dos taludes. 

Como explicado no capítulo de Revisão Bibliográfica, neste caso, o sinal da função, 

negativo ou positivo, será a resposta para a classificação dos taludes nos grupos de 

estabilidade. Para os taludes estáveis foram atribuídos sinais negativos, e taludes instáveis 

sinais positivos (ver Anexo 5). Os erros relacionados às classificações em cada iteração são 

apresentados na Figura 4.14. Sendo possível observar que a maior taxa de erro encontrada foi 

de 0,143 na terceira iteração. O erro se estabiliza na quinta iteração apresentado taxa de 0,10. 
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Figura 4-14 - Taxa de erro do procedimento boosting via análise 

discriminante. 

 

4.2.3. VALIDAÇÃO  

Para realização da validação foi utilizada a amostra de validação, equivalente à 25% 

da Amostra 1. Na Figura 4.15 está apresentada em forma de ilustração a validação. 

Amostra de 

validação

Boosting via 

Análise 

Discriminante

Modelo

(Função discriminante)

 

Figura 4-15 - Ilustração da validação. 

 

Os resultados da validação estão apresentados na Tabela 4.4. São apresentadas as 

estimativas pontuais da taxa de erro aparente, probabilidade global de acerto, erro 1 
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(probabilidade de um talude instável ser classificado como estável) e erro 2 (probabilidade de 

um talude estável ser classificado como instável). 

Tabela 4.4 – Resultados da validação. 

VALIDAÇÃO 

Estimativa 

Pontual 

TEA PGA P(Estável/Instável) P(Instável/estável) 

Taxa de erro 

aparente 

Probabilidade 

global de acerto 
Erro 1 Erro 2 

0,0526 0,9473 0,0000 0,1000 

 

Em relação à probabilidade global de acerto a função apresentou valor de 94,73% de 

acerto na amostra utilizada para validação, consequentemente uma taxa de erro aparente de 

5,26% para a função. Os tipos de erro 1 e 2 apresentaram taxa de 0,0 e 10,0%, 

respectivamente. 

Para o presente trabalho, os dois tipos de erros são importantes, porém o erro 1 é o 

mais grave dentre eles. O erro 1 é a condição em que um talude instável é classificado como 

estável, o que poderia refletir problemas de segurança em uma mineração. O erro 2 seria a 

condição em que um talude estável é classificado com instável, ou seja, um erro que implica 

em medidas conservadoras de segurança.  

O erro 1 apresentou resultados próximos de 0, podendo ser descartado, enquanto o 

erro 2 apresentou taxa de 10,0%. Portanto, a função obtida pelo processo boosting via análise 

discriminante tende a ser uma função conservadora, pelo fato do erro total ser resposta ao erro 

2 que seria um erro mais aceitável em relação ao erro 1. 
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4.2.4. ESTIMATIVAS DOS INTERVALOS DE CONFIANÇA 

Para a construção dos intervalos de confiança das taxas de probabilidade global de 

acerto, taxa de erro aparente, e taxas de erros 1 e 2 foi utilizada a técnica de bootstrap com 

10000 reamostragens da amostra de validação, equivalente a validação, no modelo gerado 

pelo boosting via análise discriminante. 

Assim com os resultados dos intervalos de confiança foi possível estimar os limites 

inferiores e limites superiores para as taxas de erro aparente, probabilidade global de acerto e 

taxas de erros tipo 1 e tipo 2. A Tabela 4.5 apresentam os resultados citados acima. 

Tabela 4.5 - Resultado dos intervalos de confiança. 

Taxas Limite Inferior Estimativa Pontual Limite Superior 

Probabilidade 2,5% --- 97,5% 

Taxa de erro aparente 0,05263158 0,05263158 0,058389792 

Probabilidade global de acerto 0,94736842 0,94736840 0,953126634 

Taxa de erro 1 0,00000000 0,00000000 0,005758213 

Taxa de erro 2 0,03703704 0,10000000 0,105794500 

 

Observa-se que o modulo dos intervalos de confiança apresentam valores 

relativamente pequenos quando comparados aos valores da estimativa pontual, o que reflete 

que a estimativa boosting aperfeiçoou ao máximo os classificadores obtidos pela análise 

discriminante. Na Figura 4.16 estão apresentados em forma de gráfico as taxas de 

probabilidade global de acerto, taxa de erro aparente, taxa de erro 1 e taxa de erro 2 com seus 

respectivos intervalos de confiança obtidos, para a parte do banco de dados utilizado para 

validação. 
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Figura 4-16 - Taxas de TEA, PGA, erro 1 e erro 2, para validação, 

com seus respectivos intervalos de confiança. 

 

4.2.5. TESTE DO MODELO 

O teste do modelo foi realizada na Amostra de teste referente aos 10% do banco de 

dados original. Para adequação dos dados da Amostra de teste na função discriminante 

resultante do procedimento boosting, foi necessário aplicar na Amostra de teste as 

combinações lineares das 6 componentes principais. Assim foi possível aplicar os dados na 

função discriminante e realizar o teste do modelo. A Figura 4.17 ilustra o processo de teste do 

modelo. 
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Amostra de 

teste

Boosting via 

Análise 

Discriminante

Modelo

(Função discriminante)

 

Figura 4-17 – Teste do modelo. 

 

A função discriminante gerada pelo processo boosting classificou todos os taludes da 

Amostra de teste corretamente, resultando em uma taxa de probabilidade global de acerto de 

100%, consequentemente todas as taxas de erro, aparente, erro 1 e 2 apresentaram taxas de 

0%.  A Tabela 4.6 apresenta os resultados descritos do teste do modelo. 

Tabela 4.6 - Resultados teste do modelo. 

TESTE DO MODELO 

Estimativa 

Pontual 

TEA PGA P(Estável/Instável) P(Instável/estável) 

Taxa de erro 

aparente 

Probabilidade 

global de acerto 
Erro 1 Erro 2 

0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 
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5. CONCLUSÕES 

O objetivo de estabelecer uma função discriminante capaz de classificar os taludes 

segundo suas condições de estabilidade foi alcançado por meio da aplicação das técnicas da 

estatística multivariada. As técnicas estatísticas multivariadas aplicadas no banco de dados 

proposto por Naghadehi et al. (2013) foram as análises de componentes principais e o 

procedimento boosting via análise discriminante de Fisher. 

A técnica das componentes principais foi aplicada ao banco de dados permitindo a 

seleção das seis primeiras componentes, mantendo-se cerca de 70% da variabilidade total do 

banco de dados. Dentre as componentes geradas, destacam-se a interpretação das duas 

primeiras componentes. A primeira componente pode ser interpretada como a condição de 

estabilidade dos taludes, sendo maior representada pelas variáveis, altura do talude, alteração, 

precipitação, instabilidades anteriores, método de desmonte e orientação das 

descontinuidades. Já a segunda componente representa a estrutura do maciço rochoso, que 

está diretamente relacionado com a estabilidade dos taludes, sendo maior representada pelas 

variáveis, regime tectônico, tipo de rocha e ângulo do talude. 

A função discriminante obtida pelo procedimento boosting via análise discriminante 

apresentou resultados interessantes quanto aos classificadores, atribuindo maior peso para as 

duas primeiras componentes principais, que retratam as condições de estabilidade dos taludes. 

O procedimento boosting aperfeiçoou o classificador base obtido pela função discriminante 

linear de Fisher. 

A função discriminante foi validada de duas formas distintas, pela validação e pelo 

teste do modelo. Na validação a função apresentou uma probabilidade global de acerto de 

94,73% e consequentemente uma taxa de erro aparente de 5,26%. O erro 1, caso em que 

taludes instáveis são classificados como estáveis, não apresentou valores consideráveis e o 

erro 2, que seria um erro relacionado à taludes estáveis classificados com instáveis, 

apresentou uma taxa de 10,0%. No teste do modelo a função foi capaz de classificar todos os 

taludes corretamente, apresentando probabilidade global de acerto de 100% e 

consequentemente taxas de erros desprezíveis. 
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Os valores das taxas de erro, relacionados à validação, permitem classificar a função 

discriminante obtida pelo procedimento boosting como uma função conservadora que não 

apresenta erros que possam comprometer a segurança de uma mineração. Neste contexto as 

técnicas estatísticas multivariadas apresentaram aplicabilidade ao banco de dados geotécnico 

sendo capaz de fornecer uma ferramenta simples e com grande diversidade de utilização para 

as operações de mineração. 

Como sugestão para trabalhos futuros na mesma linha de pesquisa têm-se a 

implementação da metodologia aplicada em softwares, com intuito de facilitar as operações 

em banco de dados, além de permitir interface favorável à utilização de todos profissionais da 

mineração. Outra sugestão seria a de aplicar a metodologia proposta em outros bancos de 

dados para comparação de resultados, além da sugestão de aplicação de outras técnicas 

multivariadas no banco de dados utilizado, proposto por Naghadehi et al. (2013). 
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ANEXO 1 – BANCO DE DADOS GEOTÉCNICO 

Banco de dados geotécnico utilizado na pesquisa. Adaptado de Naghadehi et al. (2013) 

Número 

do 

Talude. 

Mina 

(País) 

Pit-

wall 

Valores dos Parâmetros 
Situação de 

Estabilidade
1 Ano Referências 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 

1 
Angooran 

(Irã) 
NW 0.6 0.6 0.6 0.0 0.6 0.8 1.0 0.6 1.0 0.8 0.8 0.8 1.0 0.3 0.6 1.0 0.8 0.8 OF 2008 

[86-90] 

2 
Angooran 

(Irã) 
W 0.6 0.4 0.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.6 0.8 0.0 0.6 1.0 0.8 0.0 ST 

2006, 

2008 

3 
Angooran 

(Irã) 
S 0.6 0.4 0.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.6 1.0 0.6 0.6 0.6 0.8 0.0 0.6 1.0 0.8 0.0 ST 2008 

4 
Angooran 

(Irã) 
E 0.6 0.4 0.3 0.0 0.6 0.3 0.8 0.3 1.0 0.6 0.6 0.3 0.8 0.0 0.6 1.0 0.8 0.0 ST 

2006, 

2008 

5 
Chadormalou 

(Irã) 
NW 0.0 0.0 0.8 0.3 0.6 0.0 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 1.0 0.0 0.3 ST 2009 

[91-97] 

6 
Chadormalou 

(Irã) 
NE 0.4 1.0 0.8 0.0 0.6 0.6 0.8 0.6 1.0 0.0 0.8 0.3 0.3 0.3 0.6 1.0 0.0 0.3 ST 2009 

7 
Chadormalou 

(Irã) 
S 0.0 0.2 0.6 0.0 0.6 0.0 0.8 0.3 1.0 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 0.0 0.0 ST 2009 

8 
Chadormalou 

(Irã) 
W 0.0 0.4 0.8 0.0 0.6 0.3 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.6 0.8 0.6 0.8 1.0 0.0 0.0 ST 2009 

9 
Chadormalou 

(Irã) 
E 0.2 0.0 0.8 0.0 0.6 0.6 0.8 0.3 1.0 0.8 0.8 0.6 0.8 0.6 0.6 1.0 0.0 0.0 ST 2009 
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10 
Choghart 

(Irã) 
N 0.0 0.6 0.3 0.0 0.6 0.3 1.0 0.8 1.0 0.6 0.6 0.3 0.6 0.6 0.6 1.0 0.0 0.0 ST 2009 

[90,98-104] 

11 
Choghart 

(Irã) 
S 0.8 0.4 0.6 0.3 0.6 0.8 1.0 0.6 1.0 0.6 0.8 0.3 0.6 0.3 0.6 1.0 0.0 0.3 OF 2009 

12 
Choghart 

(Irã) 
SE 0.8 0.4 0.6 0.3 0.6 0.8 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 0.3 0.6 1.0 0.0 0.6 OF 2009 

13 
Choghart 

(Irã) 
E 0.8 0.6 0.3 0.3 0.6 0.6 0.8 0.6 1.0 0.8 0.8 0.3 0.6 0.3 0.8 1.0 0.0 0.6 OF 2009 

14 
Choghart 

(Irã) 
W 0.6 0.6 0.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.3 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 0.0 0.3 ST 2009 

15 
Golegohar 

(Irã) 
N 0.8 0.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0 1.0 0.3 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 0.0 0.0 ST 2010 

[90,105-111] 

16 
Golegohar 

(Irã) 
S 0.8 0.6 0.6 0.0 0.3 0.6 1.0 0.0 1.0 0.3 0.6 0.3 0.8 0.3 0.6 1.0 0.0 0.0 ST 2010 

17 
Golegohar 

(Irã) 
W 0.8 0.6 0.6 0.0 0.3 0.6 0.8 0.0 1.0 0.6 0.8 0.3 0.8 0.6 0.6 1.0 0.0 0.0 ST 2010 

18 
Golegohar 

(Irã) 
E 0.8 0.2 0.6 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0 1.0 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 0.0 0.0 ST 2010 

19 
Sarcheshmeh 

(Irã) 
N 0.2 0.4 0.3 0.0 0.6 0.3 0.8 0.3 0.6 0.3 0.8 0.3 0.6 0.3 1.0 0.8 0.0 0.0 ST 2009 

[90,112-115] 20 
Sarcheshmeh 

(Irã) 
S 0.2 0.6 0.6 0.3 0.6 0.3 1.0 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6 1.0 0.3 1.0 0.8 0.0 0.3 OF 2008 

21 
Sarcheshmeh 

(Irã) 
W 0.2 0.6 0.6 0.3 0.6 0.3 1.0 0.6 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 0.3 1.0 0.8 0.0 0.6 OF 2009 
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22 
Sarcheshmeh 

(Irã) 
E 0.2 0.6 0.6 0.0 0.6 0.3 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.3 0.6 0.3 1.0 0.8 0.0 0.0 ST 2008 

23 
Sungun 

(Irã) 
NW 0.0 0.8 0.6 0.0 0.6 0.6 0.8 0.6 1.0 0.3 0.8 0.6 0.8 0.3 1.0 1.0 0.6 0.0 ST 2007 

[113,116-120] 

24 
Sungun 

(Irã) 
NE 0.0 0.6 0.8 0.3 0.6 0.3 0.8 0.3 0.8 0.6 1.0 0.3 0.8 0.3 0.8 1.0 0.6 0.0 ST 2007 

25 
Sungun 

(Irã) 
SW 0.0 0.8 1.0 0.3 0.6 0.8 0.8 0.6 1.0 0.6 0.8 0.3 0.8 0.3 1.0 1.0 0.6 0.0 OF 2008 

26 
Sungun 

(Irã) 
SE 0.0 0.6 0.6 0.3 0.6 0.6 0.8 0.3 1.0 0.6 0.8 0.3 0.3 0.3 1.0 1.0 0.6 0.0 ST 2006 

27 
Venetia  

(Africa do Sul) 
N 0.8 0.2 0.3 0.6 0.8 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0 0.8 0.6 0.6 0.8 0.3 0.0 0.6 0.8 OF 2001 

[121-126]  

28 
Venetia  

(Africa do Sul) 
W 0.8 0.2 0.6 0.3 0.8 0.6 0.8 0.0 1.0 0.3 0.8 0.3 0.3 0.8 0.6 0.0 0.6 0.3 ST 2006 

29 
Venetia  

(Africa do Sul) 
SW 0.8 0.2 0.8 0.6 0.8 0.8 1.0 0.0 1.0 0.8 0.8 0.3 0.8 0.6 0.6 0.0 0.6 0.8 OF 2007 

30 
Venetia  

(Africa do Sul) 
SE 0.8 0.2 0.6 0.8 0.8 0.8 1.0 0.0 1.0 1.0 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0 0.6 0.8 OF 2001 

31 
Venetia  

(Africa do Sul) 
NE 0.8 0.2 0.6 0.6 0.8 0.6 1.0 0.0 1.0 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.0 0.6 0.3 OF 2006 

32 
Venetia  

(Africa do Sul) 

W(Pit-

K2) 
0.6 0.2 0.3 0.3 0.8 0.6 0.8 0.0 1.0 0.6 0.6 0.3 0.6 0.6 0.3 0.0 0.6 0.3 ST 2007 

33 
Venetia  

(Africa do Sul) 

N(Pit-

K2) 
0.6 0.2 0.3 0.3 0.8 0.3 0.8 0.0 1.0 0.6 0.8 0.6 0.3 0.8 0.3 0.0 0.6 0.3 ST 2007 
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34 
Águas Claras 

(Brasil) 
N 0.6 0.2 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 0.0 1.0 0.6 0.8 0.6 0.6 0.8 1.0 0.8 0.3 0.3 OF 1997 

[127-130] 

35 
Águas Claras 

(Brasil) 
NW 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 0.3 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8 0.3 0.6 OF 1997 

36 
Águas Claras 

(Brasil) 
SW 0.6 0.8 0.3 0.3 0.6 0.6 0.8 0.3 1.0 0.6 0.8 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.3 0.3 ST 1997 

37 
Águas Claras 

(Brasil) 
S 0.8 1.0 0.8 0.8 0.6 0.8 1.0 0.3 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.3 0.8 OF 1997 

38 
Águas Claras 

(Brasil) 
SE 0.8 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.0 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 0.8 0.8 0.3 0.3 OF 1997 

39 
Chuquicamata 

(Chile) 
N 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 0.3 1.0 0.3 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 ST 2000 

[131-142] 

40 
Chuquicamata 

(Chile) 
NW 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 0.6 0.8 0.3 1.0 0.8 0.6 0.8 0.6 0.3 1.0 0.0 0.0 0.3 ST 2000 

41 
Chuquicamata 

(Chile) 
W 0.0 0.8 0.8 0.3 0.6 0.6 1.0 0.3 1.0 1.0 0.8 0.6 0.8 0.3 1.0 0.0 0.0 1.0 OF 2000 

42 
Chuquicamata 

(Chile) 
S 0.0 0.6 0.3 0.0 0.6 0.6 1.0 0.0 1.0 0.6 0.6 0.3 0.6 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 ST 2000 

43 
Chuquicamata 

(Chile) 
E 0.0 0.4 0.6 0.0 0.6 0.3 1.0 0.3 1.0 1.0 0.8 0.3 0.8 0.6 1.0 0.0 0.0 0.6 OF 2000 

44 
Sandsloot 

(África do Sul) 
W 0.2 0.0 0.3 0.6 0.8 0.3 0.8 0.6 1.0 1.0 0.8 0.6 0.6 0.8 1.0 0.0 0.8 0.3 OF 1998 

[143-147] 

45 
Sandsloot 

(África do Sul) 
NW 0.0 0.0 0.3 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 1.0 1.0 0.8 0.6 0.8 0.8 1.0 0.0 0.8 0.6 OF 1998 
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46 
Sandsloot 

(África do Sul) 
N 0.0 0.0 0.3 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.0 0.8 0.6 OF 1998 

47 
Sandsloot 

(África do Sul) 
E 0.2 0.0 0.3 0.6 0.8 0.3 0.8 0.6 1.0 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 1.0 0.0 0.8 0.3 OF 1998 

48 
Sandsloot 

(África do Sul) 
SE 0.2 0.2 0.6 0.0 0.8 0.3 0.6 0.0 0.8 0.3 0.6 0.3 0.3 0.8 1.0 0.0 0.8 0.0 ST 1998 

49 
Sandsloot 

(África do Sul) 
S 0.2 0.2 0.3 0.3 0.8 0.6 1.0 0.8 1.0 0.6 0.8 0.3 0.6 0.8 1.0 0.0 0.8 0.3 OF 1998 

50 
Cadia-Hill 

(Austrália) 
NE 0.0 0.4 0.3 0.0 0.6 0.3 0.8 0.3 0.8 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8 1.0 0.0 1.0 0.0 ST 2006 

[1,148-156] 

51 
Cadia-Hill 

(Austrália) 
NW 0.0 0.4 0.3 0.3 0.6 0.3 1.0 0.0 1.0 0.3 0.8 0 0.8 0.8 1.0 0.0 1.0 0.0 ST 2006 

52 
Cadia-Hill 

(Austrália) 
W 0.0 0.6 0.3 0.0 0.6 0.3 0.8 0.3 1.0 0.8 0.6 0.3 0.8 0.6 1.0 0.0 1.0 0.3 ST 2006 

53 
Cadia-Hill 

(Austrália) 
S 0.2 0.8 0.3 0.6 0.6 0.6 1.0 0.3 1.0 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 1.0 0.0 1.0 0.3 OF 2006 

54 
Cadia-Hill 

(Austrália) 
E 0.0 0.6 0.3 0.0 0.6 0.3 0.6 0.0 0.8 0.6 0.8 0.3 0.8 0.8 1.0 0.0 1.0 0.0 ST 2006 

55 
Aitik 

(Suécia) 
NE 0.0 0.6 0.0 0.3 0.6 0.6 1.0 0.3 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 1.0 0.3 OF 

1998-

9 

[4,157-160] 56 
Aitik 

(Suécia) 
NW 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0 0.8 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8 0.8 0.6 1.0 0.0 ST 

1998-

9 

57 
Aitik 

(Suécia) 
W 0.8 0.6 0.6 0.3 0.6 0.3 1.0 0.3 0.8 0.8 0.8 0.3 0.8 0.8 0.6 0.6 1.0 0.3 OF 

1998-

9 
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58 
Aitik 

(Suécia) 
SW 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.3 1.0 0.0 1.0 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8 1.0 0.6 1.0 0.0 ST 

1998-

9 

59 
Aitik 

(Suécia) 
SE 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.3 1.0 0.0 0.8 0.3 0.3 0.3 0.0 0.6 1.0 0.6 1.0 0.3 ST 

1998-

9 

60 
Aitik 

(Suécia) 
E 0.0 0.2 0.0 0.3 0.6 0.3 1.0 0.0 0.8 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 0.0 ST 

1998-

9 

61 
Escondida 

(Chile) 
N 0.2 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 0.3 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 1.0 0.8 0.0 0.6 OF 1999 

[132,161-166] 

62 
Escondida 

(Chile) 
W 0.4 0.6 0.3 0.3 0.6 0.6 1.0 0.3 1.0 0.6 0.6 0.3 0.6 0.3 1.0 0.8 0.0 0.3 OF 1999 

63 
Escondida 

(Chile) 
SW 0.0 0.4 0.3 0.3 0.6 0.3 0.8 0.0 1.0 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 1.0 0.8 0.0 0.0 ST 1999 

64 
Escondida 

(Chile) 
S 0.2 0.8 0.3 0.3 0.6 0.6 0.8 0.0 0.8 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 1.0 0.8 0.0 0.0 ST 1999 

65 
Escondida 

(Chile) 
SE 0.0 0.4 0.3 0.3 0.6 0.3 0.8 0.0 0.8 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 1.0 0.8 0.0 0.0 ST 1999 

66 
Escondida 

(Chile) 
E 0.4 0.6 0.3 0.6 0.6 0.6 1.0 0.3 1.0 1.0 0.6 0.8 0.8 0.3 1.0 0.8 0.0 0.3 OF 1999 

67 
Escondida 

(Chile) 
NE 0.2 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 0.3 1.0 1.0 0.8 0.6 0.8 0.3 1.0 0.8 0.0 0.6 OF 1999 

68 
Aznalcollar 

(Espanha) 
N 0.8 0.8 0.6 0.3 1.0 0.3 0.8 0.3 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8 1.0 0.0 OF 1992 

[4,167-171] 

69 
Aznalcollar 

(Espanha) 
E 0.6 0.6 0.3 0.0 1.0 0.3 0.8 0.0 0.8 0.3 0.3 0.3 0.6 0.3 0.8 0.8 1.0 0.0 ST 1992 
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70 
Aznalcollar 

(Espanha) 
S 0.6 1.0 0.8 0.6 1.0 0.6 1.0 0.3 1.0 0.8 0.8 0.6 0.8 0.3 0.8 0.8 1.0 0.8 OF 1992 

71 
Aznalcollar 

(Espanha) 
SW 0.6 1.0 0.8 0.6 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 1.0 0.8 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8 1.0 0.8 OF 1994 

72 
Aznalcollar 

(Espanha) 
W 0.8 0.8 0.6 0.3 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.3 0.8 0.8 1.0 0.6 OF 1994 

73 

Betze-Post, 

Goldstrike 

(EUA) 

S 0.0 1.0 0.6 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 1.0 0.6 0.8 0.3 0.6 0.3 0.8 0.8 0.3 0.6 OF 1997 

[172-177] 

74 

Betze-Post, 

Goldstrike 

(EUA) 

S 0.0 0.8 0.3 0.6 0.8 0.6 1.0 0.6 1.0 0.6 0.8 0.6 0.3 0.0 1.0 0.8 0.3 0.6 OF 2001 

75 

Betze-Post, 

Goldstrike 

(EUA) 

SE 0.0 1.0 0.6 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 1.0 1.0 1.0 0.6 0.3 0.3 0.8 0.8 0.3 0.6 OF 1997 

76 

Betze-Post, 

Goldstrike 

(EUA) 

SW 0.2 0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 0.6 1.0 0.8 1.0 0.6 0.8 0.3 1.0 0.8 0.3 0.3 OF 2005 

77 

Betze-Post, 

Goldstrike 

(EUA) 

N 0.6 0.6 0.3 0.3 0.8 0.3 0.6 0.0 1.0 0.3 0.6 0.3 0.6 0.0 0.8 0.8 0.3 0.0 ST 1997 

78 
La Yesa 

(Espanha) 
NW 1.0 0.8 0.6 0.3 0.6 0.3 0.8 0.6 1.0 0.8 0.8 0.6 0.8 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 OF 2009 

[178,179] 

79 
La Yesa 

(Espanha) 
SE 0.2 0.2 0.3 0.0 0.6 0.3 0.8 0.0 1.0 0.6 0.8 0.3 0.8 0.3 0.6 0.6 0.6 0.0 ST 2009 
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80 

Ujina, 

Collahuasi 

(Chile) 

W 0.4 0.6 0.3 0.0 0.6 0.6 1.0 0.3 1.0 0.8 0.8 0.3 0.8 0.6 0.6 0.8 0.0 0.3 OF 1999 [180-183] 

81 
Panda, Ekati 

(Canada) 
N 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.3 1.0 0.3 1.0 0.6 0.6 0.3 0.0 0.6 0.8 0.0 0.3 0.0 ST 2005 [184-192] 

82 

Esperanza, 

Phelps-Dosge 

(EUA) 

N 0.2 0.0 0.6 0.3 0.8 0.6 1.0 0.3 1.0 0.6 1.0 0.3 0.6 0.6 1.0 0.8 0.6 0.0 OF 2001 [193-197] 

83 

Ok-Tedi 

(Papua Nova 

Guinea) 

W 0.6 0.6 0.6 0.3 0.8 0.3 1.0 0.3 1.0 0.3 0.8 0.6 0.6 0.0 1.0 0.6 1.0 0.6 OF 2005 

[198-200] 

84 

Ok-Tedi 

(Papua Nova 

Guinea) 

E 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6 1.0 0.3 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.3 0.8 0.6 1.0 0.3 OF 2005 

1 
ST: Taludes Estáveis; OF: Taludes Instáveis
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ANEXO 2 – TABELA UTILIZADA POR NAGHADEHI ET AL. (2013) PARA 

CLASSIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS. ADAPTADO DE NAGHADEHI ET AL. 

(2013). 

Parâmetros Classificação categórica e pesos 

Tipo de Rocha 

(litologia) 

Ígnea: Granito, 

granodiorito, 

diorito e gabro; 

Metamórfica: 

gnaisse, 

quartzito e 

anfibolito 

Sedimentar: 

Brecha, 

grauvaca, 

arenito e 

conglomerado; 

Metamórfica: 

Hornfels; 

Ígnea: 

Obsidiana, 

andesito, norito 

e aglomerado 

Sedimentar: 

Anidrito e 

Gipsito; Ígnea: 

Tuffa, basalto, 

brecha, dacito e 

riolito. 

Sedimentar: 

Calcário, 

folhelho 

dolomito, 

charque e 

siltito; 

Metamórfica: 

ardósia, filito e 

mármore. 

Metamórfica: 

Xisto e 

milonito. 

Sedimentar: 

Xisto argiloso, 

Lamito, 

Argilito. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Resistencia à 

compressão simples da 

rocha intacta (MPa) 

> 150 150 - 100 100 - 75 75 - 50 50 - 25 < 25 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

RQD (%) 

100 - 75 75 - 50 50 - 25 25/out < 10 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Alteração 

W1 W2 W3 W4 W5 

Sem alteração 

(rocha fresca) 

Suavemente 

alterada 

Moderadamente 

alterada 

Intensamente 

alterada 
Completamente alterada 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Regime Tectônico 

Fraco (ausência 

de eventos 

tectônicos) 

Moderado 

(presença de 

foliações, 

xistosidade e 

clivagens) 

Forte (presença 

de dobras, falhas 

e 

descontinuidades) 

Muito Forte 

(zonas 

altamente 

fraturadas) 

Intenso (imbricações e 

falha de calvagamento) 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Condições de Água 

Subterrânea 

Completamente 

seco 
Úmido Molhado Gotejando Corrente 

0.0 0.3 0.6 0.8 

1.0 

 

Número de Famílias 0 1 2 3 > 3 
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0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

P
ro

p
ri

ed
ad

es
 d

as
 d

es
co

n
ti

n
u

id
ad

es
 

Persistência (m) 

< 5 5 - 10 10 - 25 25 - 40 > 40 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Espaçamento 

(hb é a altura do 

banco) 

> 3hb 2hb - 3hb 1hb - 2hb 1/5hb - 1hb < 1/5hb 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Orientação 

 

αs – direção de 

mergulho do 

talude 

αd – direção de 

mergulho da 

descontinuidade 

βd – mergulho 

da 

descontinuidade 

βs – mergulho 

do talude 

 

Muito 

favorável 
Favorável Regular Desfavorável Muito desfavorável 

βd > βs e  αd - 

αs > 30° 

βd > βs e  αd - 

αs < 30° 

0 ≤ βd < βs/4 ou  

αd - αs > 30° 

βs/4 ≤ βd < 

βs/2 e  αd - αs 

< 30° 

βs/2 ≤ βd < βs e  αd - αs < 

30° 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Abertura (mm) 

Sem abertura < 0.1  0.1 - 1 1 - 5 > 5 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Rugosidade 

Muito rugoso Rugoso 
Levemente 

Rugoso 
Macio Escorregadio 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Preenchimento 

Inexistente Muito duro Duro Macio Muito macio 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

T
al

u
d

e 

Ângulo 

< 30° 30 - 40° 41 - 50° 51 - 60° > 60° 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Altura (m) 

< 50 50 - 100 100 - 200 200 - 300 > 300 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Método de Desmonte 

Pré-corte Pós-corte 

Desmonte 

controlado, 

paredes lisas 

Desmonte 

modificado 

Desmonte 

regular/mecânico 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Precipitação (mm/ano) < 150 150 - 300 300 - 450 450 - 600 > 600 
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0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 

Previsão de 

Instabilidade 

Inexistente Inativo Em repouso 
Relativamente 

ativo 
Altamente ativo 

0.0 0.3 0.6 0.8 1.0 
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ANEXO 3 – SCOORES DOS TALUDES PARA AS SEIS PRIMEIRAS COMPONENTES 

PRINCIPAIS. 

Identificação do Talude PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 

Sandsloot_(S_Africa)_N -1,1 -2,9 -1,1 1,4 0,2 -0,2 

Angooran_(Iran)_NW -3,0 0,9 0,4 1,2 -2,1 0,5 

Ok-Tedi_(Papua_New_Guinea)_W -0,9 0,0 -0,7 -2,2 -0,9 -0,2 

Sarcheshmeh_(Iran)_W -0,9 0,9 -2,4 0,9 -0,5 0,7 

Escondida_(Chile)_E -1,6 0,2 -0,9 0,6 0,6 2,8 

Aznalcollar_(Spain)_W -3,2 -0,5 -0,4 -1,2 -2,2 0,2 

Sarcheshmeh_(Iran)_S -0,3 1,2 -2,5 1,0 -1,2 0,4 

Choghart_(Iran)_E -1,1 1,5 0,9 0,1 0,4 -0,1 

Aznalcollar_(Spain)_S -3,6 -0,9 -0,5 -2,0 -1,5 -0,1 

Aznalcollar_(Spain)_N -0,1 -0,2 0,4 -2,6 -2,0 0,4 

Ok-Tedi_(Papua_New_Guinea)_E -2,2 -0,8 0,1 -1,2 -0,5 -0,4 

Venetia_(S_Africa)_NE -0,8 -2,9 2,0 -0,2 0,3 0,9 

Cadia-Hill_(Australia)_S -1,0 -2,2 -1,2 0,5 0,3 0,0 

Sandsloot_(S_Africa)_E -0,1 -2,7 -1,0 1,3 -0,2 -0,7 

Escondida_(Chile)_N -2,6 0,1 -1,1 0,7 1,4 1,3 

Sungun_(Iran)_SW -0,8 2,1 -1,3 -0,4 0,0 -2,1 

Escondida_(Chile)_W 0,3 0,8 -0,3 -0,7 1,4 0,9 

Aguas_Claras_(Brasil)_SE -0,4 -0,8 2,2 0,0 0,9 0,7 

Esperanza,Phelps-Dosge_(USA)_N 0,0 -0,6 -0,3 0,4 0,8 -2,6 

Aznalcollar_(Spain)_SW -3,3 -1,1 -0,7 -1,9 -1,4 0,2 

Aguas_Claras_(Brasil)_S -4,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,9 

Betze-Post,Goldstrike_(USA)_SW -3,1 0,6 -1,6 -0,1 0,4 -1,0 

Chuquicamata_(Chile)_W -2,7 -0,3 -1,8 0,9 1,2 0,7 

Escondida_(Chile)_NE -2,5 0,6 -1,4 0,6 0,9 1,0 
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Venetia_(S_Africa)_N -2,0 -3,4 2,8 0,7 0,1 0,7 

Aitik_(Sweden)_NE -0,2 -1,1 -0,5 0,5 0,2 0,4 

Choghart_(Iran)_S -1,4 1,6 1,6 0,0 0,6 -0,8 

Betze-Post,Goldstrike_(USA)_S_01 -1,8 0,7 -1,7 -2,2 1,7 0,4 

Aitik_(Sweden)_W 0,1 -1,1 0,4 0,7 -2,1 -0,7 

Betze-Post,Goldstrike_(USA)_S_97 -2,5 0,4 -1,1 -1,8 1,2 -0,9 

Venetia_(S_Africa)_SE -2,9 -3,0 1,9 -0,1 0,8 0,4 

Aguas_Claras_(Brasil)_NW -2,6 1,0 0,6 -0,6 0,6 0,1 

La_Yesa_(Spain)_NW -1,8 0,8 0,9 0,3 -1,9 0,2 

Sandsloot_(S_Africa)_S 0,0 -2,1 -1,0 0,3 0,8 -1,8 

Chuquicamata_(Chile)_E -0,1 -0,9 -1,5 2,1 1,1 -0,3 

Choghart_(Iran)_SE -3,5 1,4 1,1 1,4 0,3 -0,6 

Ujina,Collahuasi_(Chile)_W -0,2 0,6 0,9 1,4 0,2 -0,1 

Venetia_(S_Africa)_SW -2,3 -2,5 1,9 -0,1 0,2 -0,9 

Aitik_(Sweden)_NW 3,9 -1,9 -0,9 1,0 -1,6 0,7 

Choghart_(Iran)_N 1,3 1,4 -0,3 0,7 0,3 0,1 

Cadia-Hill_(Australia)_W 1,7 -1,4 -1,3 0,5 -0,5 0,0 

Cadia-Hill_(Australia)_NE 3,3 -1,6 -1,6 0,6 -1,1 -0,3 

Cadia-Hill_(Australia)_NW 2,5 -2,1 -0,7 0,1 0,6 -2,1 

Aznalcollar_(Spain)_E 3,4 -0,6 0,2 -3,6 -2,3 1,5 

Panda,Ekati_(Canada)_N 2,5 -1,5 0,4 -0,6 3,1 0,0 

Golegohar_(Iran)_E 1,7 2,0 2,8 2,0 -0,1 0,2 

La_Yesa_(Spain)_SE 2,0 0,2 1,0 0,8 -0,8 -0,6 

Chuquicamata_(Chile)_N 1,7 0,3 -2,2 -0,1 0,4 1,4 

Chuquicamata_(Chile)_NW 0,0 0,4 -1,1 0,3 1,2 1,6 

Aitik_(Sweden)_SW 2,9 -1,7 -0,6 0,9 -0,2 0,4 

Betze-Post,Goldstrike_(USA)_N 2,1 1,3 1,1 -2,5 -0,5 0,4 
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Golegohar_(Iran)_S 1,2 2,5 2,2 0,3 0,1 0,7 

Angooran_(Iran)_S 0,4 1,7 1,0 -0,2 -1,9 0,8 

Choghart_(Iran)_W -0,3 1,2 1,6 1,0 0,0 0,6 

Sandsloot_(S_Africa)_SE 4,1 -1,6 0,0 -1,6 0,2 -1,1 

Golegohar_(Iran)_N 2,9 1,8 2,4 1,5 0,2 0,7 

Escondida_(Chile)_SE 2,5 0,7 -1,0 -0,9 1,2 1,9 

Sungun_(Iran)_SE 0,7 1,3 -0,5 -1,3 1,5 -1,3 

Cadia-Hill_(Australia)_E 3,3 -1,3 -1,2 0,6 -1,2 -1,1 

Venetia_(S_Africa)_W 0,9 -1,8 2,9 -1,4 1,1 -1,7 

Aitik_(Sweden)_E 3,0 -1,5 0,1 -0,3 -0,9 1,3 

Chuquicamata_(Chile)_S 1,7 0,0 -0,7 -0,4 2,0 0,9 

Escondida_(Chile)_SW 2,6 1,0 -0,3 -0,8 1,3 0,5 

Chadormalou_(Iran)_E 0,1 1,1 1,2 2,3 -0,2 -0,5 

Sungun_(Iran)_NW 0,3 2,3 -1,4 -0,3 -0,7 -1,0 

Chadormalou_(Iran)_NW 0,1 0,5 -0,8 2,9 -0,4 -0,8 

Escondida_(Chile)_S 2,3 1,4 -0,7 -1,7 0,7 0,8 

Sarcheshmeh_(Iran)_E 1,3 1,9 -1,8 0,4 -0,2 -0,6 

Chadormalou_(Iran)_S 1,9 0,8 -0,3 1,5 0,0 1,0 

Venetia_(S_Africa)_W(Pit-K2) 1,0 -2,0 3,1 -0,6 -0,1 0,1 

Chadormalou_(Iran)_NE 0,3 3,3 1,2 -2,1 0,9 -1,8 

Aguas_Claras_(Brasil)_SW 0,1 1,2 1,0 -1,4 1,2 -0,4 

Sungun_(Iran)_NE 0,7 1,4 -1,4 0,3 -1,3 -2,1 

Golegohar_(Iran)_W 0,9 2,2 2,4 1,6 0,0 -0,4 

Angooran_(Iran)_W -0,5 1,9 0,6 0,6 -2,0 -0,2 
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ANEXO 4 – AMOSTRA 1 

Identificação do Talude PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 Clas 

Sandsloot_(S_Africa)_N -1,1298 -2,8574 -1,1137 1,3858 0,1698 -0,1985 OF 

Angooran_(Iran)_NW -2,9567 0,8554 0,4358 1,1967 -2,0832 0,5299 OF 

Ok-Tedi_(Papua_New_Guinea)_W -0,9129 0,0198 -0,7445 -2,1661 -0,9250 -0,2149 OF 

Sarcheshmeh_(Iran)_W -0,9158 0,9324 -2,3870 0,9137 -0,5371 0,7279 OF 

Escondida_(Chile)_E -1,5751 0,2194 -0,8606 0,5936 0,5644 2,7905 OF 

Aznalcollar_(Spain)_W -3,2057 -0,5037 -0,3818 -1,1859 -2,2019 0,2421 OF 

Sarcheshmeh_(Iran)_S -0,3324 1,2409 -2,4734 1,0394 -1,1588 0,4357 OF 

Choghart_(Iran)_E -1,1261 1,5202 0,8577 0,0899 0,4187 -0,1237 OF 

Aznalcollar_(Spain)_S -3,5940 -0,8636 -0,5317 -1,9564 -1,5500 -0,1462 OF 

Aznalcollar_(Spain)_N -0,0745 -0,1671 0,3614 -2,5665 -2,0061 0,3968 OF 

Ok-Tedi_(Papua_New_Guinea)_E -2,2080 -0,7707 0,0764 -1,2388 -0,5188 -0,3974 OF 

Venetia_(S_Africa)_NE -0,8004 -2,9241 1,9951 -0,2275 0,3220 0,9034 OF 

Cadia-Hill_(Australia)_S -1,0184 -2,1705 -1,2289 0,5450 0,2715 0,0381 OF 

Sandsloot_(S_Africa)_E -0,0625 -2,7357 -0,9983 1,3209 -0,2466 -0,6921 OF 

Escondida_(Chile)_N -2,5607 0,0590 -1,0943 0,7415 1,4100 1,3011 OF 

Sungun_(Iran)_SW -0,8192 2,0614 -1,2885 -0,4337 0,0059 -2,1117 OF 

Escondida_(Chile)_W 0,2573 0,8376 -0,2897 -0,6863 1,3730 0,9217 OF 

Aguas_Claras_(Brasil)_SE -0,3580 -0,8041 2,1774 0,0209 0,8881 0,7354 OF 

Esperanza,Phelps-Dosge_(USA)_N -0,0387 -0,6498 -0,3044 0,3875 0,8045 -2,5878 OF 

Aznalcollar_(Spain)_SW -3,2902 -1,0767 -0,7284 -1,9173 -1,3582 0,1543 OF 

Aguas_Claras_(Brasil)_S -4,0391 0,0468 0,4017 -0,0083 0,0805 0,9346 OF 

Betze-Post,Goldstrike_(USA)_SW -3,0614 0,6000 -1,6312 -0,0965 0,3597 -1,0330 OF 

Chuquicamata_(Chile)_W -2,6951 -0,2924 -1,8401 0,8859 1,2258 0,6923 OF 

Escondida_(Chile)_NE -2,5483 0,5661 -1,3763 0,5928 0,8722 0,9826 OF 

Venetia_(S_Africa)_N -2,0107 -3,4165 2,8234 0,7030 0,0839 0,7496 OF 
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Aitik_(Sweden)_NE -0,1626 -1,1453 -0,5219 0,4789 0,2428 0,4442 OF 

Choghart_(Iran)_S -1,3833 1,6072 1,6335 -0,0283 0,6227 -0,7989 OF 

Betze-Post,Goldstrike_(USA)_S_01 -1,8070 0,6994 -1,6817 -2,1817 1,6868 0,4475 OF 

Aitik_(Sweden)_W 0,0888 -1,1338 0,4440 0,6697 -2,1022 -0,7454 OF 

Betze-Post,Goldstrike_(USA)_S_97 -2,5434 0,4297 -1,0625 -1,7894 1,2477 -0,9456 OF 

Venetia_(S_Africa)_SE -2,9285 -3,0290 1,8953 -0,0505 0,7589 0,4129 OF 

Aguas_Claras_(Brasil)_NW -2,5711 0,9751 0,6346 -0,6224 0,5512 0,0943 OF 

La_Yesa_(Spain)_NW -1,8106 0,7595 0,9273 0,3066 -1,8815 0,1783 OF 

Sandsloot_(S_Africa)_S 0,0144 -2,1225 -0,9721 0,2520 0,8249 -1,8288 OF 

Chuquicamata_(Chile)_E -0,1390 -0,8717 -1,4812 2,0587 1,0711 -0,3079 OF 

Choghart_(Iran)_SE -3,4567 1,4426 1,0632 1,3794 0,3251 -0,6168 OF 

Ujina,Collahuasi_(Chile)_W -0,2060 0,6192 0,8506 1,3603 0,1750 -0,0740 OF 

Venetia_(S_Africa)_SW -2,2974 -2,5494 1,9087 -0,0515 0,2449 -0,9041 OF 

Aitik_(Sweden)_NW 3,9119 -1,8752 -0,9170 1,0325 -1,5599 0,7457 ST 

Choghart_(Iran)_N 1,3065 1,3755 -0,2561 0,7139 0,3155 0,0912 ST 

Cadia-Hill_(Australia)_W 1,6852 -1,3500 -1,2821 0,5172 -0,4533 -0,0005 ST 

Cadia-Hill_(Australia)_NE 3,2536 -1,6332 -1,5957 0,5948 -1,0541 -0,2976 ST 

Cadia-Hill_(Australia)_NW 2,5423 -2,0620 -0,7259 0,0821 0,5655 -2,0857 ST 

Aznalcollar_(Spain)_E 3,3630 -0,5857 0,2212 -3,5851 -2,3407 1,5020 ST 

Panda,Ekati_(Canada)_N 2,4527 -1,5038 0,4439 -0,5680 3,1451 0,0381 ST 

Golegohar_(Iran)_E 1,6947 1,9939 2,8311 1,9957 -0,1351 0,1717 ST 

La_Yesa_(Spain)_SE 1,9531 0,1731 1,0009 0,8125 -0,7948 -0,5822 ST 

Chuquicamata_(Chile)_N 1,7250 0,2815 -2,1577 -0,0888 0,4125 1,3633 ST 

Chuquicamata_(Chile)_NW 0,0408 0,3982 -1,0596 0,3425 1,1593 1,6495 ST 

Aitik_(Sweden)_SW 2,9180 -1,7389 -0,5869 0,9364 -0,2058 0,3736 ST 

Betze-Post,Goldstrike_(USA)_N 2,0757 1,3063 1,1192 -2,5048 -0,5096 0,4142 ST 

Golegohar_(Iran)_S 1,2044 2,4578 2,1624 0,2654 0,0821 0,7220 ST 
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Angooran_(Iran)_S 0,3848 1,7027 0,9779 -0,2089 -1,9283 0,8136 ST 

Choghart_(Iran)_W -0,2845 1,2061 1,5884 1,0146 0,0293 0,5831 ST 

Sandsloot_(S_Africa)_SE 4,1090 -1,5671 -0,0171 -1,6453 0,1893 -1,0598 ST 

Golegohar_(Iran)_N 2,8952 1,8000 2,3822 1,5450 0,2263 0,7011 ST 

Escondida_(Chile)_SE 2,5291 0,6834 -0,9669 -0,9077 1,1630 1,8522 ST 

Sungun_(Iran)_SE 0,6882 1,3152 -0,4990 -1,2675 1,4830 -1,3207 ST 

Cadia-Hill_(Australia)_E 3,2980 -1,2549 -1,2049 0,5533 -1,1563 -1,1197 ST 

Venetia_(S_Africa)_W 0,8729 -1,7944 2,8672 -1,3775 1,0850 -1,7217 ST 

Aitik_(Sweden)_E 2,9915 -1,5273 0,0952 -0,2961 -0,9060 1,3122 ST 

Chuquicamata_(Chile)_S 1,7167 -0,0285 -0,7332 -0,4197 1,9566 0,8749 ST 

Escondida_(Chile)_SW 2,6043 0,9562 -0,3148 -0,8080 1,2680 0,5162 ST 

Chadormalou_(Iran)_E 0,1087 1,0752 1,1930 2,2859 -0,1745 -0,5472 ST 

Sungun_(Iran)_NW 0,3366 2,2546 -1,3795 -0,2691 -0,6859 -0,9829 ST 

Chadormalou_(Iran)_NW 0,0603 0,4952 -0,8126 2,9127 -0,3906 -0,8226 ST 

Escondida_(Chile)_S 2,3329 1,3847 -0,7082 -1,7111 0,6603 0,8410 ST 

Sarcheshmeh_(Iran)_E 1,2900 1,8994 -1,7712 0,4179 -0,2176 -0,6421 ST 

Chadormalou_(Iran)_S 1,8884 0,8245 -0,2537 1,5184 -0,0142 0,9534 ST 

Venetia_(S_Africa)_W(Pit-K2) 0,9660 -2,0434 3,0609 -0,6389 -0,1075 0,1061 ST 

Chadormalou_(Iran)_NE 0,3036 3,2938 1,1533 -2,0867 0,9424 -1,7827 ST 

Aguas_Claras_(Brasil)_SW 0,0618 1,2303 0,9923 -1,4201 1,2459 -0,3692 ST 

Sungun_(Iran)_NE 0,6716 1,4245 -1,3684 0,3341 -1,3486 -2,1321 ST 

Golegohar_(Iran)_W 0,8617 2,1607 2,4197 1,5794 0,0123 -0,3844 ST 

Angooran_(Iran)_W -0,5346 1,8643 0,6083 0,6340 -1,9907 -0,1600 ST 
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ANEXO 5 – ALGORITMO DA METODOLOGIA PROPOSTA 

## Algoritmo Boosting via Analise Discriminante 

## install.packages('ks',dependencies=TRUE) 

library('ks') 

 

## Função discriminante 

flda <- function(xtrain, group) 

{ 

  train <- cbind(xtrain, group) 

  x1 <- as.matrix(train[group==-1, 1:(dim(train)[2]-1)]) 

  x2 <- as.matrix(train[group==1, 1:(dim(train)[2]-1)]) 

  mean_x1 <- apply(x1, 2, mean) 

  mean_x2 <- apply(x2, 2, mean) 

  S1 <- cov(x1) 

  S2 <- cov(x2) 

  Sc <- (((dim(x1)[1]-1)*S1)+((dim(x2)[1]-1)*S2))/(dim(x1)[1]+dim(x2)[1]-2) 

  l_hat <- t(mean_x1 - mean_x2) %*% solve(Sc) 

  m_hat <- .5 * t(mean_x1 - mean_x2) %*% solve(Sc) %*% (mean_x1 + mean_x2) 

  means <- rbind(mean_x1, mean_x2) 

  rownames(means) <- list("group 1 ", "group 2 ") 

  result <- list(means, S1, S2, Sc, l_hat, m_hat) 

  names(result) <- list("means", "s1", "s2", "sc", "coef", "threshold") 

  result 

} 

 

## Função para predizer a função discriminante 

predict.lda <- function(fit, newdata) 

{ 

  x <- newdata 

  n <- dim(x)[1] 

  coef <- fit$coef 

  threshold <- fit$threshold 

  y_hat <- numeric(n) 

  class <- numeric(n) 

  for(t in 1:n) 

  { 

    y_hat[t] <- coef%*%x[t,] 

    if(y_hat[t]>=threshold) 

      class[t] <- -1 

    else 

      class[t] <- 1 

  } 

  class 

} 
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## Função boosting via função discriminante linear de Fisher 

BoostLDA <- function(xtrn, ytrn, M) 

{ 

  N <- dim(xtrn)[1] 

  p <- dim(xtrn)[2] 

  w <- rep((1/N),N) 

  f.trn <- matrix(0,N,M) 

  F.trn <- numeric(N) 

  I <- matrix(0,N,M) 

  error <- numeric(M) 

  c <- numeric(M) 

  coefs <- matrix(0,M,p) 

  thresholds <- numeric(M) 

  for (m in 1:M) { 

    xweighted <- w*xtrn 

    classifier <- flda(xweighted,ytrn) 

    coefs[m,] <- classifier$coef 

    thresholds[m] <- classifier$threshold 

    f.trn[,m] <- predict.lda(classifier,xtrn) 

    I[,m] <- (f.trn[,m] != ytrn) 

    error[m] <- w%*%I[,m] 

    c[m] <- .5*log((1-error[m])/error[m]) 

    w <- w*exp(-c[m]*ytrn*f.trn[,m]) 

    w <- pmax(w/sum(w),1e-24) 

    F.trn <- F.trn+(c[m]*f.trn[,m]) 

  } 

  class.trn <- sign(F.trn) 

  result <- list(coefs, thresholds, error, w, c, class.trn, error.trn = apply(I, 2, mean)) 

  names(result) <- list("coefs", "thresholds", "error","weights", "const", "class.trn", "error.trn") 

  result 

} 

 

## Função para predizer boosting via funcao discriminante 

predict.boostlda <- function(fit, newdata) 

{ 

  x <- newdata 

  n <- dim(x)[1] 

  p <- dim(x)[2] 

  coefs <- fit$coefs 

  thresholds <- fit$thresholds 

  boost.weights <- fit$const 

  M <- length(thresholds) 

  y_hat <- matrix(0,n,M) 

  class <- matrix(0,n,M) 

  for (i in 1:M) { 

    for (j in 1:n) { 

      y_hat[j,i] <- coefs[i, ]%*%x[j, ] 

      if (y_hat[j,i] >= thresholds[i]) 
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        class[j,i] <- -1 

      else 

        class[j,i] <- 1 

    } 

  } 

  class.final <- sign(t(t(boost.weights)%*%t(class))) 

  result <- list(class, class.final) 

  names(result) <- list("class", "class.final") 

  result 

} 

 

 

########## Inicio da estimação boosting 

 

dados = read.table("dados_allan.txt",header=TRUE,row.names=1) 

head(dados) 

 

n = dim(dados)[1] 

 

## Estimar componentes principais com 90% dos dados; 10% restantes para testar FDA 

prop = 0.9 

 

## Amostra para estimar PCA 

set.seed(1234) 

trind_acp = sample(1:n, floor(prop*n),replace = FALSE) 

Xtreino_acp = dados[trind_acp,-19] 

Ytreino_acp = dados[trind_acp,19] 

 

## Amostra para testar FDA futuramente: validaÃ§Ã£o externa 

teind_acp = setdiff(1:n,trind_acp) 

Xteste_acp = dados[teind_acp,-19] 

Yteste_acp = dados[teind_acp,19] 

Yteste_acp_cod = ifelse(Yteste_acp=='ST',-1,1) 

 

## Estimar as componentes principais 

acp = princomp(Xtreino_acp, cor = TRUE, scores=TRUE) 

y_acp = acp$scores[,1:6] 

y_acp 

 

## Amostra para validação externa 

y_teste = predict(acp,Xteste_acp)[,1:6] 

y_teste 

 

## Estimar a função boosting via analise discriminante 

 

## Amostra de treinamento 

m = dim(y_acp)[1] 

prop_lda = 0.75 
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set.seed(432100) 

trind_lda = sample(1:m, floor(prop_lda*m),replace = FALSE) 

Xtreino_lda = y_acp[trind_lda,] 

Ytreino_lda = Ytreino_acp[trind_lda] 

Ytreino_lda_cod = ifelse(Ytreino_lda=='ST',-1,1) 

 

## Amostra para testar FDA: validaÃ§Ã£o cruzada (interna) 

teind_lda = setdiff(1:m,trind_lda) 

Xteste_lda = y_acp[teind_lda,] 

Yteste_lda = Ytreino_acp[teind_lda] 

Yteste_lda_cod = ifelse(Yteste_lda=='ST',-1,1) 

 

 

## Estimacao do modelo Boosting via funcao discriminante 

M <- 100 

fit1 <- BoostLDA(Xtreino_lda, Ytreino_lda_cod,M) 

 

## Estimar a Taxa de Erro Aparente: Amostra de validacao - Estimacao pontual 

pred1.tes <- predict.boostlda(fit1, Xteste_lda)$class.final 

tab1.tes <- compare(pred1.tes, Yteste_lda_cod) 

 

TEA_tes_i <- tab1.tes$error 

PGAcerto_tes_i <- 1-TEA_tes_i 

Pstof_tes_i <- tab1.tes$cross[2,1]/sum(Ytreino_lda_cod==1) 

Pofst_tes_i <- tab1.tes$cross[1,2]/sum(Ytreino_lda_cod==-1) 

 

resultado.validacao.interna <- matrix(c(TEA_tes_i, PGAcerto_tes_i, 

                                         Pstof_tes_i, Pofst_tes_i),1, 4) 

 

colnames(resultado.validacao.interna) <- c("TEA", "PGAcerto","P(ST|OF)","P(OF|ST)") 

rownames(resultado.validacao.interna) <- "Estimacao Pontual" 

 

resultado.validacao.interna 

 

### Estimacao de intervalos de confianca bootstrap - Estimacao intervalar 

 

B = 10000 

 

V_TEA_tes_i = matrix(NA,B,1) 

V_PGAcerto_tes_i = matrix(NA,B,1) 

V_Pstof_tes_i = matrix(NA,B,1) 

V_Pofst_tes_i = matrix(NA,B,1) 

 

 

for(i in 1:B){ 
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  ## IC bootstrap para boosting usando validacao interna 

  teind_lda_boot = sample(teind_lda, length(teind_lda),replace = TRUE) 

  Xteste_lda_boot = y_acp[teind_lda_boot,] 

  Yteste_lda_boot = Ytreino_acp[teind_lda_boot] 

  Yteste_lda_boot_cod = ifelse(Yteste_lda_boot=='ST',-1,1) 

   

  pred1.tes <- predict.boostlda(fit1, Xteste_lda_boot)$class.final 

  tab1.tes <- compare(pred1.tes, Yteste_lda_boot_cod)  

  V_TEA_tes_i[i] <- tab1.tes$error 

  V_PGAcerto_tes_i[i] <- 1-V_TEA_tes_i[i] 

  V_Pstof_tes_i[i] <- tab1.tes$cross[2,1]/sum(Yteste_lda_boot_cod==1) 

  V_Pofst_tes_i[i] <- tab1.tes$cross[1,2]/sum(Yteste_lda_boot_cod==-1) 

 

} 

 

## intervalo de confianca via reamostragem 

 

talpha1  <- quantile(V_TEA_tes_i,0.025) 

talpha2 <- quantile(V_TEA_tes_i,0.975) 

s <- sd(V_TEA_tes_i) 

c(TEA_tes_i+talpha1*mean(s)/sqrt(n),TEA_tes_i+talpha2*mean(s)/sqrt(n)) 

 

 

talpha1  <- quantile(V_PGAcerto_tes_i,0.025) 

talpha2 <- quantile(V_PGAcerto_tes_i,0.975) 

s <- sd(V_PGAcerto_tes_i) 

c(PGAcerto_tes_i+talpha1*mean(s)/sqrt(n),PGAcerto_tes_i+talpha2*mean(s)/sqrt(n)) 

 

 

talpha1  <- quantile(V_Pstof_tes_i,0.025) 

talpha2 <- quantile(V_Pstof_tes_i,0.975) 

s <- sd(V_Pstof_tes_i) 

c(Pstof_tes_i+talpha1*mean(s)/sqrt(n),Pstof_tes_i+talpha2*mean(s)/sqrt(n)) 

 

 

talpha1  <- quantile(V_Pofst_tes_i,0.025) 

talpha2 <- quantile(V_Pofst_tes_i,0.975) 

s <- sd(V_Pofst_tes_i) 

c(Pofst_tes_i+talpha1*mean(s)/sqrt(n),Pofst_tes_i+talpha2*mean(s)/sqrt(n)) 

 

 

 

## ValidaÃ§Ã£o externa: Amostra de teste 

pred2.tes <- predict.boostlda(fit1, y_teste)$class.final 

tab2.tes <- compare(pred2.tes, Yteste_acp_cod)  

 

TEA_tes_e <- tab2.tes$error 
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PGAcerto_tes_e <- 1-TEA_tes_e 

 

 

Pstof_tes_e <- tab2.tes$cross[2,1]/sum(Ytreino_lda_cod==1) 

Pofst_tes_e <- tab2.tes$cross[1,2]/sum(Ytreino_lda_cod==-1) 

 

resultado.validacao.externa <- matrix(c(TEA_tes_e, PGAcerto_tes_e, 

                                         Pstof_tes_e, Pofst_tes_e),1, 4) 

 

colnames(resultado.validacao.externa) <- c("TEA", "PGAcerto","P(ST|OF)","P(OF|ST)") 

rownames(resultado.validacao.externa) <- "Estimacao Pontual" 

 

resultado.validacao.externa 

 

 

#### Construindo os graficos com IC 

 

## Grafico da TEA (Taxa de Erro Aparente), PGAcerto, P(ST|OF) e P(OF|ST)  

 

ep = c(TEA_tes_i, PGAcerto_tes_i, Pstof_tes_i, Pofst_tes_i) 

ep 

 

names(ep) <- c('TEA', 'PGAcerto', 'P(ST|OF)','P(OF|ST)') 

 

ylim <- c(0, max(ep)*1.5) 

 

color <- colorRampPalette(c("darkblue","lightblue")) 

color(4) 

 

bp = barplot(ep, ylim = ylim,col=color(4),main = 'Medidas de AvaliaÃ§Ã£o da FDLF via 

Boosting') 

 

lim_inf = c(TEA_tes_i+talpha1*mean(s)/sqrt(n),PGAcerto_tes_i+talpha1*mean(s)/sqrt(n), 

            Pstof_tes_i+talpha1*mean(s)/sqrt(n),Pofst_tes_i+talpha1*mean(s)/sqrt(n)) 

 

lim_sup = c(TEA_tes_i+talpha2*mean(s)/sqrt(n),PGAcerto_tes_i+talpha2*mean(s)/sqrt(n), 

            Pstof_tes_i+talpha2*mean(s)/sqrt(n),Pofst_tes_i+talpha2*mean(s)/sqrt(n)) 

 

arrows(bp, lim_sup, bp, lim_inf, code=3, angle=90,col='red') 

 


