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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia para construção de elipses 

de confiança não paramétricas utilizando as distâncias de Mahalanobis. O trabalho 

utilizou o banco de dados com superfícies de realce do contexto geomecânico de minas 

brasileiras. O banco de dados é composto de 50 superfícies de realces classificados em 

dois grupos: 34 superfícies estáveis e 16 superfícies instáveis, além disso, sete novas 

superfícies de realces foram utilizadas para validar os resultados obtidos. A metodologia 

aplica a técnica de bootstrap em cada um dos grupos do banco de dados de forma a se 

obter o percentil da distribuição empírica das distâncias de Mahalanobis 

independentemente da distribuição das variáveis envolvidas na classificação dos grupos, 

o que representa uma grande vantagem por ser uma técnica não-paramétrica, ou seja, 

independente da forma da distribuição. A técnica de bootstrap permite considerar a 

amostra como sendo a própria população e a partir dela retirar diversas amostras com 

reposição de elementos, de sorte a se obter um espaço amostral que permita um estudo 

estatístico apropriado. Esse trabalho se concentra na obtenção dos percentis da 

distribuição das distâncias Mahalanobis para cada um dos grupos de estabilidade. Essas 

distâncias podem ser representadas no plano como um conjunto de elipses centradas no 

vetor de médias das variáveis medidas de uma população e a partir das elipses é possível 

traçar um limite entre os grupos. Foram geradas elipses de 95%, 90%, 85% e 80% em 

torno dos grupos estável e instável do banco de dados de superfícies de realces de minas 

do Brasil. Os resultados mostram que a sobreposição entre os grupos é grande quando 

utilizadas as elipses de 95%, 90% e 85% ao passo que para elipse de 80% a sobreposição 

diminui, contudo há baixa correlação entre as variáveis para o grupo instável. O gráfico 

de estabilidade desenvolvido é conservador ao delinear os estados de estabilidade sendo 

apropriado para classificar os elementos do mesmo domínio geomecânico do banco de 

dados. A metodologia se aplica satisfatoriamente na obtenção das elipses e é interessante 

aplicá-la para bancos de dados presentes na literatura de forma a melhorar a objetividade 

na obtenção dos gráficos de estabilidade. Já o banco de dados de superfícies de realces de 

minas brasileiras necessita ser ampliado quantitativamente e qualitativamente para refletir 

a realidade da totalidade dos ambientes geológicos brasileiros.  

 

Palavras-chave: gráfico de estabilidade, distância de Mahalanobis, técnica de bootstrap, 

elipses de confiança. 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to develop a methodology for the construction of non-parametric 

confidence ellipses using Mahalanobis´s distances.  The study used a database of stope’s 

surfaces of Brazilian geomechanical context, composed of 34 stable surfaces and 16 

unstable surfaces. In addition, seven new surfaces were used to validate the results 

obtained. The methodology applies the bootstrap technique for each of the database group 

in order to obtain the percentile of the empirical distribution of the Mahalanobis’s 

distances independently of the statistical distribution of the variables involved in the 

classification of groups, as opposed to the approaches that require the normality of such 

variables. The bootstrap technique allows to considered the sample as the population itself 

and, from this population, to obtain several samples taken with replacement of elements. 

Therefore, the technique enables  to obtain a sample space that allows an appropriate 

statistical analysis. This research focuses on obtaining the percentile of the distribution of 

the Mahalanobis’s distances for each of the stability groups. These distances can be 

represented in the space as a set of ellipses centered in the mean. As a consequence, it is 

possible to use them to draw a limit for each of the groups in plane. Ellipses of 95%, 90%, 

85%, and 80% were generated around the stable and unstable groups of the Brazilian 

mine stope’s surface database. The results show a significant overlap between the groups 

when using the ellipses of 95%, 90% and 85% while for the ellipse of 80% the overlap is 

reduced. However, the unstable group variables correlation is very low. The stability 

graph developed is conservative in outlining the stability states and is appropriate to 

classify the elements of the same geomechanical domain of the database. The 

methodology is applied satisfactorily in obtaining the ellipses and it is interesting to apply 

it to databases in the literature in order to improve the objectivity in obtaining the stability 

graphs. Moreover, the Brazilian mines stope’s surface database needs to be expanded 

quantitatively and qualitatively to reflect the reality of all Brazilian geological 

environments. 

 

Key words: stability chart, Mahalanobis’s distance, bootstrap technique, reliable ellipses. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O gráfico de estabilidade é um método empírico para verificação do estado de estabilidade 

de realces abertos pelo método realce em subníveis. O método foi idealizado por Mathews 

et al. (1981) e posteriormente modificado por Potvin et.al (1988) para servir como uma 

ferramenta rápida e simples tanto para a aplicação por engenheiros em campo, quanto por 

projetistas. Os primeiros utilizariam o gráfico para prever o estado de estabilidade dos 

realces nas operações de lavra, ao passo que os projetistas poderiam empregar o gráfico 

na elaboração de projetos conceituais para verificação do tamanho dos realces estáveis.  

 

Desde sua elaboração, o gráfico passou por diversos aprimoramentos utilizando 

principalmente dados de realces de minas canadenses e australianas. Sabe-se que um 

método empírico pode ser empregado com maior segurança quando as condições 

geológicas do local de aplicação são semelhantes às condições dos dados do banco de 

dados. Dadas as diferenças de contexto geológico entre o Brasil e os países que 

contribuíram com a formulação e modificações dos gráficos de estabilidade, se torna 

necessária a obtenção de um gráfico de estabilidade para o contexto geológico brasileiro 

para que os usuários tenham uma segurança razoável na sua utilização.  

 

Com o propósito de elaborar um gráfico de estabilidade para o contexto geológico 

brasileiro, Oliveira (2012), em parceria com empresas do setor mineral, realizou a coleta 

de dados e estruturou um banco de dados que foi utilizado para elaborar o gráfico de 

estabilidade com superfícies de realces de minas do Brasil de acordo com a metodologia 

utilizada por Mathews et al. (1981) e outro em conformidade com as premissas de  

Potvin et al. (1988). Tal gráfico reflete melhor as condições do contexto geológico 

brasileiro.  

 

Uma tarefa recorrente nessa metodologia é a definição dos limites entre os grupos de 

estabilidade no gráfico de estabilidade. Nos primeiros gráficos, os limites foram definidos 

manualmente com base no julgamento do pesquisador que elaborou o gráfico. Dessa 

forma cada vez que o banco de dados for ampliado por outro pesquisador ele terá de 
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modificar os limites entre os grupos de estabilidade carregando de subjetividade o gráfico 

a cada nova atualização. 

 

Visando eliminar a subjetividade, pesquisadores começaram a aplicar técnicas estatística 

para delimitar os grupos e obter o limite entre os estados de estabilidade de forma analítica 

e assim possibilitar uma atualização objetiva e segura do limite à medida que o banco de 

dados aumenta. 

 

Uma forma estatística de delimitar cada grupo consiste em considerar a distância de cada 

indivíduo até o vetor de médias do grupo. Tal procedimento é conhecido como distâncias 

de Mahalanobis e, a partir dessa técnica, é possível a construção de elipses de confiança 

para um conjunto de dados normais. Nos trabalhos recentemente desenvolvidos, os 

pesquisadores adotam a condição de normalidade para seus dados, porém não apresentam 

qualquer análise de normalidade das variáveis.  

 

Dada a relevância estatística da condição de normalidade dos dados para construção de 

elipses de confiança a partir das distâncias de Mahalanobis, se torna necessária a 

elaboração de uma metodologia não paramétrica, isto é, que não dependa da normalidade 

das variáveis. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo desse trabalho é delimitar os estados de estabilidade do gráfico de estabilidade 

de Potvin a partir de uma abordagem estatística não paramétrica  

 

2.2. Objetivo Específico 

 

Desenvolver uma metodologia para obter os percentis das distribuições das distâncias de 

Mahalanobis do estado estável e instável do banco de dados de superfícies de realces de 

minas do Brasil de forma a permitir traçar um limite estatístico no gráfico de estabilidade 

e avaliar a sua aplicabilidade. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nos anos 80 do século XX, ocorreu a retomada das operações de lavra subterrânea que 

tinham perdido espaço para as operações a céu aberto, que apresentavam maior 

produtividade no aproveitamento de depósitos de ouro de baixo teor entre os anos 1970 e 

1980. Isso foi possível depois do desenvolvimento de métodos de lavra subterrânea que 

proporcionavam boas condições de segurança e altas taxas de produção e recuperação. 

Dentre esses métodos, o realce em subníveis foi o mais largamente utilizado e vários 

estudos relativos ao método foram desenvolvidos com o intuito de prover ferramentas 

para auxiliar em projetos e controle no operacional. 

 

3.1. Método do Gráfico de Estabilidade 

 

Mathews et al. (1981) desenvolveram uma metodologia empírica para a avaliação da 

estabilidade de realces abertos pelo método realce em subníveis no qual cada superfície 

do realce, quatro laterais, o piso e o teto, são avaliadas individualmente. Inicialmente, o 

trabalho foi conduzido com um banco de dados de 26 realces de 3 minas canadenses, a 

uma profundidade em torno de 1000 metros, em corpos de minério de grande espessura 

e submetidos a confinamento compressivo. Posteriormente, Potvin et al. (1988) 

ampliaram o banco de dados para 175 realces de 34 minas realizando modificações na 

metodologia inicialmente proposta por Mathews et.al (1981). 

 

O método se baseia no cálculo do parâmetro N ou N’ sendo o primeiro proposto por 

Mathews et.al (1981) e o segundo por Potvin et.al (1988) e do parâmetro HR. HR é 

denominado raio hidráulico e leva em consideração a influência da geometria e do 

tamanho da superfície em sua estabilidade, já N ou N’ é o número de estabilidade que 

representa a capacidade do maciço rochoso, que circunda a escavação, de se autosustentar 

quando submetido a uma determinada condição de carregamento.  Para cada superfície 

do banco de dados foram calculados os dois parâmetros e plotados em um gráfico. 

Mathews et.al (1981) classificaram as superfícies como estável, potencialmente instável 

e zona de abatimento considerando a diluição resultante das operações de extração o que 

permitiu definir três grupos de estabilidade no gráfico (FIG.6). 
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Segundo Mawdesley et al. (2001) os pesquisadores Nickson & Hadjigeorgiou (1992) 

utilizaram a metodologia proposta por Potvin aplicada a escavações com suportes 

artificiais utilizando um banco de dados com 228 realces e modificaram as zonas 

propostas por Potvin em zona estável sem suporte, estável com suporte e instável. 

 

Atualmente, Suorineni (2012) afirma que o banco de dados conta com 483 dados de 

diferentes ambientes geológicos de minas canadenses e australianas. O autor ainda alerta 

que em função das modificações feitas por Potvin et.al (1988) no número de estabilidade 

e do incremento de dados em relação ao banco de dados original a metodologia de Potvin 

et.al (1988) deve ser privilegiada, pois um método empírico é mais confiável na medida 

em que o banco de dados se amplia. 

 

3.1.1. Número de Estabilidade 

 

Potvin et al. (1988) descrevem o número de estabilidade como um parâmetro que 

representa as características geomecânicas do maciço rochoso e as condições de tensão 

que irão influenciar na estabilidade das superfícies do realce. O número de estabilidade é 

calculado por meio dos seguintes fatores:  

 

N' =  Q' × A × B × C  

 

O fator Q’ é uma modificação da classificação de maciços rochosos proposta pelo 

Instituto Geotécnico da Noruega (NGI) comumente conhecido como sistema Q (Barton 

et.al, 1974). A diferença está no fato de que as componentes SRF e Jw, respectivamente, 

estado de tensões e a presença de água no maciço rochoso, serem desconsideradas. Os 

demais componentes são tratados da mesma forma que na abordagem original de Barton 

et.al (1974), sendo assim o Q’ é definido da seguinte forma: 

 

Q ' =  
RQD

Jn
 ×  

Jr

Ja
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RQD é o índice de qualidade do maciço rochoso, Jn é um índice para o número de famílias 

de descontinuidades, Jr é um índice para a rugosidade das descontinuidades e Ja é um 

índice para a alteração das descontinuidades. 

 

Os componentes são obtidos do mapeamento estrutural do maciço rochoso ou por meio 

da análise de testemunhos de sondagem. 

 

Potvin et al. (1988) a fim de levarem em consideração a influência da redistribuição das 

tensões in situ, decorrente da abertura do realce, na estabilidade das superfícies adotaram 

o fator A como sendo a razão entre a resistência à compressão uniaxial da rocha intacta 

(σc) e a tensão principal induzida (σ1) atuando tangencialmente à superfície escavada. Tal 

fator considera que o maciço rochoso está submetido a um campo de tensões fortemente 

compressivo resultando em seu confinamento, o que seria benéfico para a estabilidade 

considerando o escorregamento de blocos. O valor do fator A pode então ser obtido do 

gráfico (FIG. 1) elaborado por Potvin et al. (1988). 

 

Mitri et al. (2010) propuseram o fator A modificado que considera os efeitos de um estado 

de não confinamento do maciço rochoso decorrente de valores de tensões compressivas 

baixos ou de tensões de tração. Os autores argumentaram que para os métodos de lavra 

VRM (Vertical Retreat Method) e Longhole é comum a ocorrência de tensões de 

compressão baixos ou tensões de tração nas superfícies do hangingwall e footwall. Dessa 

forma, a utilização do fator A original não consideraria o efeito do relaxamento de tensões 

na análise da estabilidade das superfícies o que poderia conduzir a uma superestimativa 

da estabilidade do hanginwall e footwall nas condições descritas. 
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Figura 1: Fator A para diferentes valores de σc/σ1. 

 

Fonte: Adaptado de Potvin et al. (1988). 

 

Potvin et al. (1988), em seu trabalho, realizaram modificações no valor do fator B 

proposto inicialmente por Mathews et al. (1981) ao considerarem a posição espacial das 

descontinuidades. Esse fator leva em consideração a influência da orientação da 

descontinuidade mais crítica na estabilidade da superfície do realce, pois a ruptura pode 

ocorrer ao longo de descontinuidades críticas por formar ângulos baixos com uma 

superfície livre. A depender da posição espacial da descontinuidade seja ela horizontal ou 

vertical se obterá do gráfico (FIG.2) o valor do fator B. Para uma estrutura horizontal, o 

valor será obtido da diferença entre o mergulho da descontinuidade e da escavação (linha 

continua na figura 2), caso a estrutura seja vertical, a leitura depende do ângulo que é 

formado com a horizontal variando de 30° a 90° sendo que para cada valor há uma linha 

descontinua na figura 2 para se obter o fator B. Definido o valor da inclinação da estrutura 

com a horizontal se procede ao cálculo da diferença entre os mergulhos da mesma forma 

que para uma estrutura horizontal.   

 

Potvin et al. (1988) denominaram o fator C de Fator de Ajuste da Gravidade, já 

Mawdesley et al. (2001) o chamaram de Fator de Ajuste de Orientação da Superfície do 

Realce. O fator C considera os efeitos da gravidade no teto da escavação, do qual pode 
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ocorrer queda de blocos, ou nas paredes laterais da escavação, neste caso, pode ocorrer 

deslizamento ou desplacamento de blocos. No caso de quedas e desplacamentos,  

Potvin et al. (1988) consideraram a inclinação da superfície do realce preponderante para 

ocorrer a ruptura, ao passo que para o deslizamento eles levaram em conta a inclinação 

da descontinuidade crítica como decisiva para iniciar a ruptura. Os autores propuseram 

dois gráficos (FIG. 3 e 4) para análise das situações possíveis. 

 

Figura 2: Fator B considerando a orientação da descontinuidade crítica em relação à superfície do realce 

 

Fonte: Adaptado de Potvin et al. (1988)  
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Figura 3: Diagrama e gráfico para obtenção do fator C para os mecanismos de queda e desplacamento de blocos.  

 

 

                                            Fonte: Adaptado de Potvin et al. (1988).  

 

Figura 4: Diagrama e gráfico para obtenção do fator C para o mecanismo de deslizamento de blocos.  

 

                                                   Fonte: Adaptado de Potvin et al. (1988).  

 

3.1.2. Raio Hidráulico  

 

Potvin et al. (1988) consideraram adequado o emprego do conceito de raio hidráulico 

como parâmetro que representasse a influência da forma e dimensão da superfície do 

realce escavado em sua estabilidade. Ele é obtido pela razão da área da seção em análise 

pelo seu perímetro. 
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HR = 
Área da superficie em análise

Perímetro da superfície em análise
 

 

3.1.3. Gráfico de Estabilidade 

 

Potvin et al. (1988), após realizarem a calibragem dos fatores do número de estabilidade, 

propuseram mudanças no gráfico de estabilidade originalmente elaborado por Mathews 

et al. (1981) e expandiram consideravelmente o número de observações. Os autores 

sugeriram que apenas duas, zonas estável e instável, fossem consideradas no gráfico  

(FIG. 5) ao passo que o gráfico original era composto de três zonas (estável, 

potencialmente instável e instável) (FIG. 6), além disso o aumento do banco de dados 

possibilitou a redução da zona de transição entre os estados de estabilidade. 

 

Figura 5: Gráfico de estabilidade modificado por Potvin et al. (1988). 

 

                  Fonte: Mawdesley et al. (2001).  

 

Outro gráfico (FIG. 7) foi proposto por Nickson & Hadjigeorgiou (1992) após realizarem 

análises com realces que utilizavam suportes artificiais. Em seu trabalho os autores 

modificaram as zonas para estável sem suporte, estável com suporte e instável adotando 
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a distância de Mahalanobis, que será apresentada na secção 3.2.2, do conjunto de dados 

para definir os estados de estabilidade. 

 

Stewart & Forsyth (1995) criticaram o emprego do termo abatimento, do inglês caving, 

usado por Potvin et al. (1988) e Mathews et al. (1981). Os autores argumentaram que no 

gráfico original e no modificado a designação instável seria mais adequada, pois o uso do 

termo abatimento estaria fora do sentido usual na mineração.  

 

Stewart & Forsyth (1995) realizaram retro análises com dados de abatimento de realces 

pelo método de lavra Block Caving e conseguiram determinar uma zona de abatimento 

real. O gráfico modificado dos autores é composto de quatro zonas (estável, instável, risco 

de ruptura e ruptura) e três zonas de transição (FIG. 8). 

 

Figura 6: Gráfico de estabilidade original Mathews (1981). 

 

                      Fonte: Adaptado de Mawdesley et al. (2001)  
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Figura 7: Gráfico de estabilidade proposto por Nickson & Hadjigeorgiou (1992) 

 

                 Fonte: Adaptado de Suorineni et al. (2001) 

 

Figura 8: Gráfico de estabilidade modificado por Stewart e Forsyth (1995) 

 

                      Fonte: Adaptado de Mawdesley et al. (2001). 

 

Suorineni (2012) recomenda que se utilize o gráfico modificado de Potvin et al. (1988). 

O autor chama a atenção para o fato de tanto o gráfico original elaborado por Mathews et 

al. (1981) quanto o de Potvin et al. (1988) delimitam as zonas de forma manual, ou seja, 
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de acordo com a experiência e julgamento dos pesquisadores, além disso, para a utilização 

do gráfico deve se observar as suas limitações: 

 

 Os gráficos foram elaborados para maciços rochosos confinados em profundidade 

(tensões compressivas moderadas) não sendo possível sua aplicação a campos de 

tensões submetidos a situações de não confinamento (tensões de tração); 

 Os corpos de minério dos bancos de dados são espessos (acima de 3 metros), ou 

seja, não se aplica o método para corpos de pequena espessura como os veios; 

 Os gráficos servem como ferramenta de determinação do tamanho dos realces 

para o controle da diluição e não fornecem informações quantitativas de diluição; 

 Os efeitos de desmontes mal planejados com consequentes danos ao maciço 

rochoso não foram considerados; 

 Deslizamentos no footwall são mal avaliados pelo fator C; 

 O método do gráfico de estabilidade não considera a utilização de backfill nos 

realces assumindo que as superfícies são livres. 

 

Recentemente, Papaioanou & Suorineni (2015) utilizaram um banco de dados com 226 

dados de realces em corpos de minério tanto espessos como delgados de minas 

australianas. Em seu estudo os autores aplicaram a metodologia do gráfico de estabilidade 

e definiram os grupos de estabilidade como faixas de diluição das superfícies por meio 

da comparação entre o realce lavrado e o realce planejado. Para o realce lavrado foi 

realizado escaneamento a laser, enquanto que o planejado foi obtido dos projetos de 

planejamento de lavra. De posse dessas informações, eles elaboraram o gráfico de 

estabilidade modificado o qual os autores denominaram Gráfico de Estabilidade por 

Faixas de Diluição (FIG. 9). A grande vantagem, segundo os autores, é a possibilidade de 

engenheiros e projetistas compararem o valor de diluição teórico fornecido pelo gráfico 

com as premissas de projeto e planejamento. Os gráficos de estabilidade anteriores 

classificam os realces de forma qualitativa não permitindo uma comparação numérica da 

diluição observada com a teórica.  
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Figura 9: Gráfico de estabilidade por faixas de diluição. 

 

                  Fonte Papaioanou & Suorineni (2015) 

 

3.1.4. Gráfico de Estabilidade Brasileiro  

 

Oliveira (2012) relata que o sucesso da utilização do método do gráfico de estabilidade 

nas minas canadenses e australianas não indica que o seu emprego em minas brasileiras 

será bem-sucedido ou não. Sabe - se que a aplicação de um método empírico está sujeita 

a condições semelhantes ao banco de dados original. Logo seria necessário coletar dados 

de superfícies de realces de minas brasileiras e aplicar a metodologia de 

Mathews et al. (1981) e Potvin et al. (1988) na elaboração do gráfico de estabilidade para 

o contexto geomecânico brasileiro. 

 

A fim de obter o gráfico de estabilidade brasileiro, Oliveira (2012) coletou dados de 

dezenove realces de minas que utilizam o método realce em subníveis em suas operações. 

O banco de dados é composto de sessenta e cinco superfícies contendo os parâmetros 

necessários à aplicação do método e elaboração do gráfico de estabilidade. 
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As empresas parceiras forneceram, em forma de relatórios, as informações da 

classificação geomecânica realizada por seus geomecânicos ao longo da vida dos realces. 

De posse das características físicas das descontinuidades e do maciço rochoso foi possível 

calcular o fator Q’ modificado de Mathews et al. (1981) e de Potvin et.al (1988) para as 

superfícies dos realces do banco de dados de minas brasileiras. 

 

Baseado no mapeamento estrutural realizado, Oliveira (2012) determinou as 

descontinuidades mais críticas de cada superfície e em visitas de campo observou tais 

estruturas como forma de validação. As equipes de geomecânica forneceram o mergulho 

e direção das descontinuidades mapeadas por elas. 

 

No cálculo do fator A, Oliveira (2012) utilizou as informações da resistência à 

compressão uniaxial de ensaios em laboratório contidos nos relatórios. Para obtenção da 

tensão induzida no centro de cada superfície dos realces, o autor utilizou programas de 

modelagem numérica (Phase 2.0 e Examine 3D a fim de avaliar os valores das tensões 

(FIG. 10). As propriedades físicas dos materiais e premissas para a elaboração do modelo 

dos realces foram repassadas pelas empresas. O autor destaca que para o hangingwall e 

footwall foi observado um relaxamento de tensões em conformidade com o descrito por 

Mitri et al. (2010) em seu estudo sobre o fator A modificado. 

 

Para o cálculo do fator B foi utilizada a informação das atitudes (mergulho e direção) das 

descontinuidades críticas presentes nos relatórios conjuntamente com as informações do 

mergulho e direção das superfícies do realce, que foram obtidas por meio de análise 

geométrica no programa computacional AutoCad. De posse dessas informações, o autor 

usou o software Dips para calcular a diferença entre o mergulho da escavação e da 

descontinuidade crítica e avaliar a orientação espacial da estrutura para determinar se ela 

era horizontal ou vertical de forma a utilizar o gráfico proposto Potvin et al. (1988) para 

obter o valor de B para cada superfície dos realces. 

 

Em observações de campo, Oliveira (2012) constatou que o mecanismo de movimento de 

porções de rocha nos realces ocorre somente por quedas de blocos. Sendo assim, o autor 

considerou apenas o mergulho da escavação para determinar o fator C. 
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Figura 10: Estado de tensões induzidas ao redor das escavações obtido pelo Phase 2.0. 

Fonte: Oliveira (2012) 

 

Para calcular o raio hidráulico de cada superfície Oliveira (2012) utilizou o escaneamento 

a laser dos realces lavrados e inseriu os dados em um software de planejamento mineiro. 

Tal programa permite o cálculo do perímetro das superfícies do realce por meio da 

obtenção das linhas de face individuais do realce. O mesmo programa é capaz de estimar 

a área de qualquer superfície por meio de discretização. Segundo o autor a referida técnica 

é apropriada ao caso em estudo, já que as superfícies dos realces não são regulares em 

virtude de possíveis instabilidades ou práticas operacionais que visem a maior 

recuperação de material. 

 

Na propositura de Mathews et al. (1981) e Potvin et al. (1988) o valor da diluição define 

o estado de estabilidade do realce. Oliveira (2012) calculou para cada superfície dos 

realces a diluição como sendo a razão entre o volume do realce projetado menos o realce 

lavrado sobre o realce projetado. Para o cálculo dos volumes o autor representou o realce 

projetado e o realce lavrado por modelos de blocos em software de planejamento. Por 

meio de rotinas do software foi possível definir qual era a porção do volume 

correspondente a diluição do realce (FIG. 11) e de suas superfícies individualizadas. As 
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empresas consideram como aceitáveis as superfícies com diluição entre 10 e 15% sendo 

esse o critério adotado para classificar o estado de estabilidade. 

 

Figura 11: Cálculo da diluição dos realces. Os blocos azuis representam o realce não planejado e o verde o planejado. 

 

Fonte: Oliveira (2012) 

 

De posse dos fatores A, B e C, foram calculados os números de estabilidade, N e N’, e o 

raio hidráulico, HR, de acordo com a metodologia de Mathews et al. (1981) e 

 Potvin et al. (1988). Cada par (N, HR) ou (N’, HR) foi plotado em um gráfico no qual os 

pontos representam as superfícies dos realces dando origem a um gráfico de estabilidade 

de acordo com a abordagem de Mathews et al. (1981), (FIG.12) e o outro em 

conformidade com as conjecturas de Potvin et al. (1988) (FIG.13). As zonas de estado 

originalmente propostas por cada autor foram mantidas assim como os limites entre cada 

zona. Isso serviu para comparar a aplicação dos gráficos originais dos pesquisadores com 

o contexto geomecânico brasileiro. 
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Figura 12: Gráfico de estabilidade de Mathews et al. (1981) aplicado ao contexto geomecânico brasileiro. 

 
     Fonte: Oliveira (2012) 

 

Figura 13: Gráfico de estabilidade de Potvin et al. (1988) aplicado ao contexto geomecânico brasileiro. 

 
            Fonte: Oliveira (2012) 
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Oliveira (2012), conclui que os limites do gráfico proposto pelos autores não se adaptam 

de forma satisfatória ao caso do contexto brasileiro estudado sendo necessária uma 

redefinição das zonas de estabilidade juntamente com a ampliação do banco de dados 

para dar maior credibilidade ao emprego do gráfico no Brasil. O autor chama a atenção 

da tendência de agrupamento dos pontos estáveis e a dispersão dos pontos potencialmente 

instáveis. Oliveira (2012) ainda ressalta que os realces estudados se encontram a uma 

profundidade máxima de 400 metros e que em algumas superfícies são aplicados suportes 

o que contribui para o aumento da estabilidade da superfície. 

 

3.1.5. Estados de Estabilidade 

 

Mathews et al. (1981) definiram manualmente os estados de estabilidade em estável, 

instável e abatimento, ou seja, não foi utilizada qualquer abordagem analítica para 

separação os grupos no gráfico elaborado pelos autores. 

 

Nickson (1992) foi o primeiro a utilizar uma abordagem estatística para definir os limites 

entre os estados de estabilidade. O autor empregou a técnica das distâncias de 

Mahalanobis, que será apresentada na secção 3.2.2, para separar os dados em dois grupos, 

com isso a subjetividade na definição das zonas foi substituída pela objetividade 

estatística. Porém o autor aplicou a técnica diretamente ao banco de dados sem considerar 

uma distribuição de probabilidade relativa a população da qual esse banco pertence. 

 

Mawdesley (2004) aplicou a técnica de regressão logística na definição dos limites entre 

as zonas de estabilidade no gráfico de estabilidade. A técnica permitiu obtenção de elipses 

de confiança em torno dos estados de estabilidade de maneira a aumentar a confiança na 

aplicação do gráfico de estabilidade. 

 

Suorineni et al. (2001) usaram as distâncias de Mahalanobois para delinear as fronteiras 

entre cada estado de estabilidade. O trabalho foi conduzido considerando que as variáveis 

quantitativas, N’ e HR, seguem a distribuição normal e que a distribuição das distancias 

de Mahalanobis populacional pode ser aproximada pela distribuição quiquadrada, deste 

mesmo modo, Papaioanou e Suorineni (2015) procederam em seu trabalho. 
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3.2. Distância de Mahalanobis  

 

Segundo Ferreira (1996), a distância de Mahalanobis é a distância entre um indivíduo e o 

vetor de médias no espaço, se diferencia da distância euclidiana em virtude de considerar 

a influência da correlação entre as variáveis no espaço. A distância de Mahalanobis é dada 

por: 

 

(𝑋 − 𝜇)𝑇∑−1(𝑋 − 𝜇) = 𝐶²,                                     (1)  

 

C² = distância de Mahalanobis 

µ = [
𝜇1

𝜇2
] = vetor de médias das variáveis x1 e x2; 

∑ = [
𝜎11 𝜎12

𝜎21 𝜎22
] = matriz de covariância das variáveis x1 e x2. 

 

Desde que µ e ∑ são conhecidos e X é normal, o conjunto das distâncias de Mahalanobis 

pode ser aproximado por uma distribuição quiquadrada (Eq.2). 

 

   𝐶2 = 𝜒2
2(α)                                                      (2) 

Onde: 

𝜒2
2 = distribuição quiquadrada com dois graus de liberdade; 

     α = nível de significância. 

 

(𝑋 − 𝜇)𝑇∑−1(𝑋 − 𝜇) ≤  𝜒2
2                                         (3) 

 

Analiticamente a Equação 3 representa uma elipse centrada no vetor de médias, µ, das 

variáveis e com eixos na direção dos autovetores da matriz de variância - covariância, ∑, 

e comprimento de cada semieixo proporcional ao respectivo autovalor de ∑ (FIG.14). Se 

os valores de covariância na matriz de covariâncias forem não nulos os eixos da elipse 

serão inclinados em relação aos eixos coordenados, por outro lado, se os valores forem 

nulos os eixos da elipse serão paralelos aos eixos coordenados.  A elipse delimita os 

pontos cujas distâncias de Mahalanobis são iguais ou menores do que os semieixos da 
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elipse (Anderson 1994). Escolhendo um valor de α adequado podemos gerar elipses que 

contenham (1-α)% dos pontos de um determinado grupo de dados. 

 

Figura 14: Esquema de construção de uma elipse de confiança 

 

 

Manly (2008) sugere que uma forma de delimitar dois grupos de uma população é 

considerar uma região que contemple uma dada proporção de indivíduos do grupo, de 

forma a termos um contorno limitando cada grupo (FIG.15). Quanto menor for a 

sobreposição entre os grupos mais efetiva será a separação e menor será a possibilidade 

de se classificar um novo indivíduo equivocadamente. 
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Figura 15: Representação da função discriminante para duas variáveis X e Y relacionadas com os grupos A e B. 

 

Fonte: Adaptado de Manly (2008) 

 

Suorineni et al. (2001) aplicaram a distância de Mahalanobis a fim obter de forma mais 

rigorosa as fronteiras entre grupos no gráfico de estabilidade e assim diminuir os desvios 

e subjetividades inerentes ao processo manual de traçar os estados de estabilidade.  

 

Os mesmos autores utilizaram diferentes níveis de significância como forma de avaliar a 

menor sobreposição entre os parâmetros de estabilidade. O resultado foi uma série de 

elipses de confiança centradas no vetor de médias dos grupos de estabilidade (FIG. 16). 

Feito isso, Suorineni et.al (2001) consideram a intersecção de elipses de mesmo nível de 

confiança para definir uma curva de transição entre os grupos. Ao final foi desenvolvida 

a equação para definir as curvas que delimitavam os estados de estabilidade intergrupos 

(EQ. 4). 
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𝐻𝑅 =  10(𝛽0+ 𝛽1 log10 𝑁′)                                        (4) 

Onde: 

𝐻𝑅 = 𝑟𝑎𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜; 

𝛽𝑖 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠; 

𝑁′ = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜. 

 

Figura 16: Contornos de equiprobabilidade em torno dos centroides dos grupos para o gráfico de estabilidade 

 

                  Fonte: Adaptado de Suorineni et al. (2001) 

 

A partir do banco de dados e da equação 4 foram obtidas as equações 5 e 6 para os limites 

superior e inferior da zona de transição entre os grupos de realces estáveis e instáveis. 

Suorineni et al. (2001) obtiveram, após os trabalhos realizados, o gráfico de estabilidade 

com as zonas de transição definidas (FIG. 17). 

 

𝐻𝑅𝑆 =  10(0,5666 + 0,3471 log10 𝑁′)                                    (5) 

 

𝐻𝑅𝐼 =  10(0,4105 + 0,3915 log10 𝑁′)                                     (6)  

Onde: 
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𝐻𝑅𝑆 = 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖çã𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙 − 𝑖𝑛𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙; 

𝐻𝑅𝐼 = 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖çã𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙 − 𝑖𝑛𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙; 

 

Figura 17: Gráfico de estabilidade com zonas de transição definidas por Suorineni et al. (2001). 

 

              Fonte: Adaptado de Suorineni et al. (2001) 

 

Em trabalho mais recente Papaioanou & Suorineni (2015) elaboraram um gráfico de 

estabilidade no qual os grupos são divididos por intervalo de diluição ao invés de uma 

abordagem qualitativa em estável ou instável. Segundo os autores a informação 

quantitativa, mesmo que aproximada, é mais útil aos engenheiros e projetistas por 

permitir uma comparação com as diluições operacionais ou ainda como parâmetros de 

projeto. Para discriminar as zonas de transição entre as faixas de diluição os autores 

empregaram a abordagem da distância de Mahalanobis discutida anteriormente por  

Suorineni et al. (2001), porém ao contrário do realizado por Suorineni et al. (2001) 

 Papaioanou & Suorineni (2015) traçaram retas pelos pontos de interceptação das elipses 

dos grupos ao invés de desenvolverem analiticamente curvas que passassem por esses 

pontos. Assim obtiveram um gráfico de estabilidade por faixas de diluição (FIG. 18). 

 

Papaioanou & Suorineni (2015) afirmam que a utilização de técnicas estatísticas para 

delimitar as zonas de transição aumenta a confiabilidade na utilização do gráfico de 
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estabilidade uma vez que a subjetividade associada à definição dessas zonas de forma 

manual é substituída pela objetividade de uma técnica estatística capaz de levar em 

consideração o comportamento das variáveis na definição das zonas de transição. Mas a 

maior e indiscutível vantagem da aplicação das distâncias de Mahalanobis é a 

possibilidade de calibragem das zonas de transição com a introdução de informações 

novas não necessariamente obtidas pelo elaborador do gráfico, ou seja, a utilização do 

gráfico pode ser universalizada. 

 

Figura 18: Gráfico de estabilidade quantitativo com contornos de equiprobabilidade para as categorias de diluição e 

limites entre as categorias. 

 

Fonte: Adaptado de Papaioanou & Suorineni (2015). 

 

Embora os resultados obtidos por Suorineni et al. (2001) e Papaivanou & Suorineni 

(2015) sejam interessantes, os autores não apresentam a análise estatística das variáveis 

número de estabilidade modificado (N’) e raio hidráulico (HR) que comprove serem elas 

normais, o que segundo Anderson (1996) e Ferreira (1994) é condição necessária para se 

aproximar as distâncias de Mahalanobis pelo valor da distribuição quiquadrado para um 

determinado nível de significância. Assim se torna indispensável desenvolver um método 

que permita obter elipses de confiança baseadas na distribuição das distâncias de 

Mahalanobis independente da distribuição das variáveis. Uma solução viável para atender 

essa necessidade é o método bootstrap não – paramétrico.  
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3.3. Método Bootstrap Não – Paramétrico 

 

O termo bootstrap vem do livro “As aventuras do Barão Munchausen” de Rudolph Erich 

Raspe. Na história o Barão tinha caído dentro de um profundo lago e pensando em uma 

forma de escapar da morte pensou em sair de lá puxando a si mesmo pelos seus próprios 

cadarços (bootstrap), ou seja, tentar resolver um problema com os únicos meios 

disponíveis. 

 

Johnson (2015) discorre que quando temos uma amostra pequena e não conhecemos a 

distribuição estatística da população podemos utilizar a metodologia bootstrap para inferir 

a distribuição amostral empírica partindo da própria amostra. 

 

O método considera a amostra sendo a própria população e partindo dela são realizadas 

sucessivas reamostragens aleatórias coletando múltiplas amostras, que são chamadas 

amostras bootstrap, de mesmo tamanho da amostra - população. Cada indivíduo da 

amostra bootstrap é coletado aletoriamente e reposto antes de se retirar o próximo. Ao 

fim de cada processo temos uma amostra bootstrap com mesmo tamanho da amostra – 

população, mas não necessariamente com os mesmos valores. Esse ciclo é repetido um 

número suficiente de vezes, em torno de 10.000 vezes, de modo a se obter dados 

suficientes para calcular a distribuição amostral empírica da variável ou de algum 

parâmetro estatístico da amostra – população. Essas distribuições são chamadas de 

distribuição bootstrap (Efron,1992). 

 

A ideia do bootstrap é simular diversos cenários a partir de uma única amostra e desta 

forma tentar construir um espaço amostral e realizar inferências sobre parâmetros de 

interesse.  

 

A figura 19 ilustra o processo bootstrap para uma amostra – população com 12 elementos. 

Cada amostra bootstrap é gerada a partir da amostra – população pela retirada aleatória 

de um elemento, o qual é reposto. Procedendo-se assim até se completar 12 elementos. 

Em seguida a média da amostra bootstrap é calculada. O processo se repete até se atingir 
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10.000 amostras bootstrap. Por fim é possível obter a distribuição bootstrap das médias 

amostrais booststrap.   

 

Figura 19: Exemplo do método bootstrap para uma amostra de 12 elementos. 

 

 

 

Segundo Johnson (2015) uma importante aplicação do bootstrap consiste na obtenção de 

parâmetros estatísticos tais como média, variância e distancias de Mahalanobis retirados 

de cada amostra bootstrap o que permite se obter uma distribuição bootstrap desses 

parâmetros. Essa técnica se mostra ideal quando se trabalha com amostras pequenas que 

muitas das vezes são a melhor informação a respeito da população. 
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4. MEDOTOLOGIA  

 

O trabalho utilizou o banco de dados elaborado por Oliveira (2012) o qual é composto de 

65 superfícies de realces sendo 50 provenientes de minas localizadas em Minas Gerais e 

15 de minas situadas em Goiás com isso o banco de dados apresenta dois domínios 

geomecânicos distintos. Da totalidade dos dados disponíveis, apenas 50 elementos foram 

utilizados no estudo, já que ao se tentar utilizar todo bando de dados as variáveis perdiam 

a correlação e assim não seria possível aplicar a metodologia proposta neste trabalho de 

maneira satisfatória. O fato desses 15 elementos prejudicarem a análise está relacionada 

com sua baixa representatividade dentro do universo dos elementos que compõe o banco 

de dados elaborado por Oliveira (2012), a literatura chama a atenção para o fato da 

representatividade do banco de dados em relação ao domínio geomecânico a que o gráfico 

se aplicará. Sendo assim, optou se por utilizar os elementos para os quais havia maior 

representatividade. 

 

Com o intuito de avaliar a normalidade das variáveis foi utilizado o software Minitab. Os 

resultados mostraram que as variáveis não seguem a distribuição normal o que inviabiliza 

a aproximação das distâncias de Mahalanobis pela distribuição quiquadrada. 

 

Uma maneira de gerar as elipses de confiança para uma população não normal seria a 

partir da distribuição empírica das distâncias de Mahalanobis dos elementos desta 

população. Como a única informação que temos a respeito da população, formada pelos 

realces inseridos no ambiente geomecânicos brasileiro, é o banco de dados de Oliveira 

(2012) podemos nos valer da técnica bootstrap para gerar a distribuição empírica da 

distância de Mahalanobis. 

 

A metodologia proposta consiste em considerar os dados do grupo estável e do grupo 

instável como a própria população e a partir delas retirar amostras com mesmo tamanho 

da população com reposição de dados a cada amostragem aleatória. 

 

O grupo estável possui 34 superfícies de realces (elementos) e para aplicação da técnica 

bootsrap foram retiradas 10.000 amostras bootstrap com tamanho 34 com reposição a 
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cada retirada até se atingir o tamanho de 34 elementos. Para cada uma das 10.000 

amostras bootstrap, foram calculadas a média e a matriz de covariância e com esses 

parâmetros pôde se calcular as 34 distâncias de Mahalanobis de cada indivíduo até o vetor 

de média de todas 10.000 amostras bootstrap. Tomando um nível de significância α 

podemos obter o percentil (1-α) % para cada uma das 10.000 amostras bootstrap. A média 

desses 10.000 percentis será o valor que definirá no gráfico de estabilidade a elipse de 

confiança para o grupo estável que será utilizada como o limite dos indivíduos 

pertencentes a esse grupo. 

 

O mesmo procedimento foi realizado para o grupo instável que possui 16 superfícies de 

realces (elementos) obtendo-se ao final uma elipse de confiança para esse grupo com o 

mesmo nível de significância considerado para o grupo estável. Assim temos a 

distribuição empírica bootstrap dos percentis das distâncias dos dados: 

 

 (𝑋 − �̅�)𝑇𝑆−1(𝑋 − �̅�) ≤ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑏𝑜𝑜𝑡𝑠𝑡𝑟𝑎𝑝 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 (1 − 𝛼)%          (7) 

 

O procedimento pode ser visualizado no esquema abaixo (FIG. 20) que mostra a 

metodologia para o grupo estável a qual é aplicada também ao grupo instável. 

 

O processo de obtenção das elipses bootstrap foi conduzido no software R (Core Team, 

2006) com o algoritmo elaborado por Pereira (2016), que permite obter as elipses para 

um determinado banco de dados e um nível de significância α. O algoritmo pode ser 

visualizado pelo fluxograma na figura 20 e o script se encontra em anexo ao final desse 

trabalho. 

 

Aplicando a metodologia para diferentes níveis de significância é possível encontrar a 

elipse de confiança bootstrap que force a menor sobreposição de dados entre os grupos e 

a partir dela traçar uma reta que seja o limite entre os grupos no gráfico de estabilidade. 
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Tabela 1: Superfície dos realces separados por grupo de acordo com o estado de estabilidade.                                                 

Adaptado de Oliveira (2012). 

Conjunto dos Realces 

 Grupo Estável  Grupo Instável 

N' HR N' HR 

0,88 2,37 1,04 11,37 

3,18 3,23 2,21 7,61 

3,18 3,45 7,04 8,31 

1,25 2,69 7,04 7,80 

1,25 2,64 2,35 7,62 

1,41 3,00 7,04 10,56 

1,41 4,57 7,04 15,09 

1,41 4,85 1,25 3,19 

7,04 8,65 2,57 7,82 

0,42 2,68 7,04 7,64 

1,25 2,95 0,98 10,53 

2,65 3,58 1,22 9,13 

7,04 8,92 0,96 10,30 

1,25 2,48 1,28 15,07 

1,41 2,29 1,08 11,18 

1,41 1,78 7,04 11,29 

1,13 6,98     

0,97 2,29     

1,41 2,77     

1,41 2,96     

7,04 8,05     

1,25 2,77     

1,41 3,33     

1,41 3,57     

1,41 7,96     

7,04 8,05     

1,25 2,65     

1,20 2,09     

1,41 2,27     

0,83 2,64     

1,41 5,70     

1,41 2,71     

1,41 2,07     

1,41 3,59     
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Figura 20: Representação do algoritmo usado para obtenção dos percentis das distâncias de Mahalanobis. 
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O limite bootstrap produzido foi inserido no gráfico de estabilidade com os limites 

propostos por Potvin et.al (1988) a fim de avaliar o impacto da técnica estatística de 

delineação do limite de estabilidade em relação ao apresentado pelos autores. 

 

Para validar o estudo, foram inseridos no gráfico de estabilidade com os dois limites de 

estabilidade 7 elementos (TAB.2) provenientes do mesmo domínio geomecânico dos 50 

elementos do banco de dados de Oliveira (2012) com o intuito de avaliar a qualidade da 

classificação entre o limite bootstrap e o limite de Potvin et.al (1988). Esses novos 

elementos são fruto de trabalhos recentes desenvolvidos pela equipe de geomecânica de 

minas localizadas em Minas Gerias. 

 

Tabela 2: Elementos para validação. 

HR N' Estado 

7,5 4,7 Estável 

6,0 4,7 Estável 

6,9 26,7 Estável 

5,7 4,2 Estável 

3,5 4,7 Estável 

6,0 13,6 Instável 

7,9 13,6 Instável 
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5. RESULTADOS 

 

A verificação da normalidade dos dados (GRAF. 1, 3, 5 e 7) foi feita por meio de um teste 

de hipótese no qual a hipótese nula é a normalidade da variável com uma significância 

estatística de 5%.  

 

Além disso, a média e variância de cada variável foi estimada (TAB. 3) bem como as 

matrizes de variância – covariância das variáveis de cada um dos grupos de estabilidade 

(TAB. 4 e 5).  

 

Tabela 3: Parâmetros estatísticos das variáveis independentes. 

Variável Média Variância 

Número de Estabilidade 

Modificado (N’) – grupo 

estável  

2,09 3,66 

Raio Hidráulico (HR) –                   

grupo estável 
3,90 4,59 

Número de Estabilidade 

Modificado (N’) – grupo 

instável 

3,57 7,92 

Raio Hidráulico (HR) –                   

grupo instável 
9,66 8,79 

 

Tabela 4: Matriz de variâncias e covariância das variáveis do grupo estável. 

Grupo Estável N’ HR 

N’ 3,66 3,14 

HR 3,14 4,59 

 

Tabela 5: Matriz de variâncias e covariância das variáveis do grupo instável. 

Grupo Instável N’ HR 

N’ 7,92 0,56 

HR 0,56 8,79 
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Foi construído o histograma (GRAF. 2, 4, 6 e 8) de cada uma das variáveis para cada 

grupo de estabilidade com a curva representativa da função de densidade de probabilidade 

normal para uma inspeção visual da adequação desta curva ao histograma das variáveis. 

Percebe – se das análises dos gráficos que somente o raio hidráulico do grupo instável 

apresenta uma distribuição próxima da normal já que foi a única que o p-valor foi maior 

(p = 0,134) que o nível de significância do teste de hipótese. Mesmo assim deve-se 

considerar que o número reduzido de dados da amostra (n=16) é insuficiente para 

demonstrar a normalidade da variável. 

 

Uma vez que as variáveis não seguem a distribuição normal não é sensato aproximar a 

distância de Mahalanobis por uma distribuição quiquadrada. 

 

Gráfico 1: Normalidade do número de estabilidade modificado (N’) do grupo estável.
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Gráfico 2: Histograma do número de estabilidade modificado (N’) do grupo estável.

 

 

Gráfico 3: Normalidade do raio hidráulico do grupo estável.
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Gráfico 4: Histograma do raio hidráulico do grupo estável. 

 

 

Gráfico 5: Normalidade do número de estabilidade modificado (N’) do grupo instável. 
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Gráfico 6: Histograma do número de estabilidade modificado (N’) do grupo instável.

 

 

Gráfico 7: Normalidade do raio hidráulico do grupo instável.
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Gráfico 8: Histograma do raio hidráulico do grupo instável. 

 

 

A partir do algoritmo de Pereira (2016) foram produzidas no software R (Core Team, 

2006) as distribuições empíricas das distâncias de Mahalanobis para os grupos estável e 

instável o que permitiu obter as elipses de confiança bootstrap para os níveis de 

significância de 5%, 10%, 15% e 20% (GRAF. 9 a 12). Este procedimento é uma 

metodologia alternativa para produzir as elipses de confiança quando o número de 

estabilidade modificado e o raio hidráulico não possuem distribuição normal e 

consequentemente não podemos aproximar as distâncias de Mahalanobis por uma 

distribuição quiquadrada. 

 

As elipses de confiança bootstrap representam no gráfico de estabilidade a percentagem 

de elementos cujas distâncias até o vetor de média são menores ou iguais aos semieixos 

da elipse de confiança bootstrap. A partir disso, podemos delimitar uma fronteira para 

cada grupo no gráfico de estabilidade e tomar a interseção entre as elipses de confiança 

bootstrap como sendo o limite entre esses grupos no plano do gráfico. 

 

Como se pode observar dos gráficos abaixo (GRAF. 9 a 12) a melhor separação se dá 

para elipse de 80%, já que apresenta a menor sobreposição de dados entre os grupos. 
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Gráfico 9: Gráfico de estabilidade brasileiro para elipses de confiança de 95% Elipse vermelha – grupo instável e 

elipse preta – grupo estável. 

 

 

Gráfico 10: Gráfico de estabilizado brasileiro para elipses de confiança de 90%. Elipse vermelha – grupo instável e 

elipse preta – grupo estável. 

 

 

O nível de confiança poderia ser reduzido a fim de diminuir a sobreposição, no entanto 

não é usual se empregar valores muito baixos para este parâmetro, ao contrário, deseja se 

que a elipse de confiança bootstrap contenha o maior número de elementos possíveis.  

 



  

52 

 

Gráfico 11: Gráfico de estabilidade brasileiro para elipses de confiança de 85%. Elipse vermelha – grupo instável e 

elipse preta – grupo estável. 

 

 

Gráfico 12: Gráfico de estabilidade para elipses de confiança de 80%. Elipse vermelha – grupo instável e             

elipse preta – grupo estável. 

 

 

Da investigação dos gráficos, podemos perceber que as variáveis do estado de 

estabilidade estável apresentam uma boa correlação o que implica em uma 

interdependência entre elas. Isso é comprovado pela inclinação dos eixos da elipse em 

relação aos eixos coordenados, já para o estado instável ocorre que as variáveis possuem 
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baixa correlação, tal fato é verificado pela orientação paralela dos eixos da elipse de 

confiança bootstrap em relação aos eixos coordenados.  

 

A partir da Equação 8, foi desenvolvido as equações das elipses de confiança bootstrap e 

utilizado o valor da distribuição das distancias de Mahalanobis bootstrap para um 

percentil bootstrap de 80% cujos valores são de 2,84 e 2,65 para os grupos estável e 

instável respectivamente. O resultado são as seguintes equações: 

 

0,53𝐻𝑅2 − 2,25𝐻𝑅 − 0,90𝐻𝑅𝑁′ + 0,66𝑁′2
+ 0,75𝑁′ =    −0,77                  (8) 

 

0,11𝐻𝑅2 − 2,05𝐻𝑅 − 0,02𝐻𝑅𝑁′ + 0,13𝑁′2
− 0,74𝑁′ =  −8,58                  (9) 

 

A partir das equações 8 e 9, foram obtidos os pontos de intersecção entre as elipses de 

confiança bootstrap e traçada a reta (EQ.10) que será o limite entre os estados de 

estabilidade no gráfico de estabilidade (GRAF.13). 

 

𝑁′ = −15,93𝐻𝑅 + 85,57                                                  (10) 

 

Gráfico 13: Reta delimitando os grupos passando pelos pontos de intersecção  

das elipses de confiança bootstrap de 80% 
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Ao retirarmos as elipses de confiança booststrap, teremos o gráfico de estabilidade com 

os estados de estabilidade, estável e instável, definidos a partir das distâncias de 

Mahalanobis para o número de estabilidade, N’, e raio hidráulico, HR (GRAF.14). 

 

              Gráfico 14: Gráfico de Estabilidade com Limite Bootstrap.  

 

 

Como forma de comparar o limite bootstrap com o limite proposto por Potvin et.al (1988), 

a equação 11 foi inserida no gráfico de estabilidade modificado de Potvin et.al (1988) 

(GRAF.15) juntamente com as 50 superfícies de realces utilizados no trabalho. O eixo 

das ordenadas do gráfico de estabilidade com limites propostos por Potvin et.al (1988) 

está na escala logarítmica razão pela qual a reta da equação 11 se apresenta como uma 

curva.  

 

O limite bootstrap apresentado no gráfico 15 possui uma região estável bem menor 

quando comparado ao limite de Potvin, porém como podemos observar o gráfico não 

apresenta uma situação real, visto que, de acordo com o gráfico, para um número de 

estabilidade elevado não poderíamos abrir uma escavação, ou seja, uma rocha muito 

competente não poderia ser lavrada. Tal situação, em regra, não é verdade pois maciços 

rochosos competentes fornecem boas condições tanto econômicas quanto de segurança 

para serem lavrados. O fato do limite bootstrap ser uma reta decrescente no gráfico 13 e 
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consequentemente uma curva decrescente no gráfico 15 se deve a qualidade do banco de 

dados utilizados no desenvolvimento do limite bootstrap. Como se obseva do gráfico 15, 

as superfícies instáveis estão dispersas no gráfico indicando baixa correlação entre as 

variáveis (N´ e HR), isto é, essas variáveis não refletem o critério adotado para definir as 

superfícies como instáveis. Esse critério leva em consideração o cálculo da diluição 

máxima admitida para uma determinada superfície, sendo assim, é necessário o aumento 

do banco de dados e uma revisão do método de cálculo da diluição para uma superfície 

instável de forma que o limite bootstrap possa ser atualizado e refletir cada vez mais as 

condições geomecânicas do bando de dados. Ressalta se que o limite bootstrap não reflete 

uma situação real para o gráfico de estabilidade, mas isso não diminui a importância da 

metodologia bootstrap para se obter o limite entre os estados de estabilidade que foi 

desenvolvida, já que elimina a necessidade de considerar as variáveis normais o que 

contribuí para aumentar a objetividade do gráfico de estabilidade.  

 

Gráfico 15: Gráfico de Estabilidade com limite de Potvin et.al (1988) e Limite Bootstrap. 

 

 

O gráfico 16 apesenta os novos elementos (sete superfícies de realces) que foram 

inseridos no gráfico de estabilidade com o limite proposto por Potvin et.al (1988) e o 

limite bootstrap desenvolvido a partir do conjunto de dados de Oliveira (2012).  
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Considerando o limite bootstrap, temos que três elementos foram classificados conforme 

o estado de estabilidade observado, ao passo que o limite proposto por Potvin et.al (1988) 

dois elementos foram classificados corretamente e outros três são inconclusivos por se 

situarem sobre a zona de transição do limite de Potvin et.al (1988). Superfícies instáveis 

demandam atenção e controle operacional uma vez que impactam no resultado 

econômico do empreendimento, pois a diluição do material extraído elevará os custos 

operacionais reduzindo o lucro operacional, além disso superfícies instáveis necessitam 

de um projeto de dimensionamento e instalação de suportes artificiais de forma a garantir 

a segurança das operações e a integridade do realce.  

 

Gráfico 16: Classificação de novos elementos conforme o limite bootstrap e o limite de Potvin et.al (1988).  

 

 

Diante disso, a classificação de um elemento (superfície) como instável no gráfico de 

estabilidade desencadeia uma série de atividades e custos para assegurar o 

prosseguimento do planejamento mineiro de maneira segura e econômica. Sendo assim, 

a definição, mais precisa possível, da região instável de um dado domínio geomecânico 

é crucial para o sucesso de aplicação do gráfico de estabilidade.   
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6. CONCLUSÃO 

 

A metodologia bootstrap desenvolvida se mostrou satisfatória na obtenção empírica das 

elipses de confiança dos estados de estabilidade do banco de dados desenvolvido por 

Oliveira (2012).  

 

O banco de dados utilizado para aplicar a metodologia bootsrap possui uma quantidade 

pequena de dados e apresenta grande sobreposição dos dados quando se gera elipses de 

confiança bootstrap com níveis de confiança elevados, da ordem de 95% e 90%. Ao se 

reduzir o nível de confiança para 80% temos menor sobreposição, contudo diminui a 

correlação das variáveis do estado instável.  

 

Para se obter uma separação otimizada para o banco de dados do gráfico de estabilidade 

brasileiro modificado de Potvin é necessário aumentar o banco de dados e aplicar a 

metodologia bootstrap a ele de maneira a reduzir a sobreposição observada quando se 

utiliza níveis de confiança elevados. O aumento de dados pode melhorar a correlação 

entre as variáveis do estado instável e produzir um limite bootstrap que expresse uma 

situação mais próxima da realidade.  

 

O limite bootstrap desenvolvido é conservador quando comparado com o limite proposto 

por Potvin et.al (1988) e se mostra mais adequado a classificação de elementos 

provenientes do mesmo domínio geomecânico do banco de dados utilizado para produzir 

o limite bootstrap. 

 

A metodologia bootstrap permite a contrução de elipses de confiança basedas nas 

distancias de Mahalanobis independentemente da distribuição das variáveis. No caso de 

as variáveis serem normais a distribuição bootstrap das distâncias de Mahalanobis será a 

quiquadrado. O emprego da metodologia bootstrap aumenta a objetividade na obtenção 

do gráfico de estabilidade seja pela formulação de Mathews et al. (1981) seja pela de 

Potvin e tal. (1988), pois emprega uma abordagem estatística que independe da 

distribuição estatística das variáveis. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como forma de aprimorar a aplicação do algoritmo pode se elaborar um banco de dados 

abrangente com informações disponíveis na literatura e consolidar em um único gráfico 

de estabilidade todas as informações de minas canadenses, australianas e outras 

disponíveis. 

 

No caso brasileiro, seria interessante a expansão do banco de dados de superfícies de 

realces brasileiro com informações representativas dos diversos ambientes geomecânicos 

afim de se aplicar a metodologia proposta nesse trabalho para elaborar um único gráfico 

de estabilidade de todo o território nacional ou gráficos de estabilidade divididos por 

domínio geomecânico nacionais no caso de um único gráfico não apresentar bons 

resultados em virtude da perda de correlação entre as variáveis. 

 

A metodologia de cálculo das superfícies deve ser analisada e revista para que se possa 

chegar a uma forma de se obter a instabilidade das superfícies baseada na diluição que 

permita as variáveis N´e HR terem correlação e melhorar com isso a delimitação dos 

estados de estabilidade.     
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9.   ANEXO  

 

Script do algoritmo desenvolvido por Pereira (2016) para gerar as distâncias de 

Mahalanobis de um conjunto de dados aplicando a técnica bootsrtap e obter as elipses de 

confiança bootstrap e por meio dessas traçar a reta divisória entre os estrados de 

estabilidade estável e instável no gráfico de estabilidade. 

 

library(MVN) 

library(goft) 

library(MASS) 

library(cluster) 

library(ellipse) 

 

dados = read.csv("dados.csv",header=T,dec=',') 

dados 

head(dados) 

X = as.matrix(dados[,-3]) 

X 

mvShapiro.Test(X) 

mvShapiro.Test(log(X)) 

roystonTest((X^0.25)) 

x1 = as.matrix(dados[dados$GRUPO=='1',-3]) 

x1 

x2 = as.matrix(dados[dados$GRUPO=='2',-3]) 

x2 

n1 = dim(x1)[1] 

n2 = dim(x2)[1] 

set.seed(123) 

B = 10000 

alpha = 0.20 

MDist1 = matrix(NA,B,1) 

MD1 = matrix(NA,n1,1) 
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MDist2 = matrix(NA,B,1) 

MD2 = matrix(NA,n2,1) 

for(i in 1:B){ 

    ind_boot_G1 = sample(1:n1, n1,replace = TRUE) 

  amostra_boot_G1 = as.matrix(x1[ind_boot_G1,]) 

  Xbar_G1 = colMeans(amostra_boot_G1) 

  S_G1 = var(amostra_boot_G1) 

  S_G1_inv = solve(S_G1) 

   

  for(j in 1:n1){ 

  MD1[j] = t(amostra_boot_G1[j,]-Xbar_G1)%*%S_G1_inv%*%(amostra_boot_G1[j,]-

Xbar_G1) 

  } 

    MDist1[i] = quantile(MD1,probs = (1-alpha)) 

    } 

for(i in 1:B){ 

    ind_boot_G2 = sample(1:n2, n2,replace = TRUE) 

  amostra_boot_G2 = as.matrix(x2[ind_boot_G2,]) 

  Xbar_G2 = colMeans(amostra_boot_G2) 

  S_G2 = var(amostra_boot_G2) 

  S_G2_inv = solve(S_G2) 

    for(j in 1:n2){ 

    MD2[j] = t(amostra_boot_G2[j,]-

Xbar_G2)%*%S_G2_inv%*%(amostra_boot_G2[j,]-Xbar_G2) 

  } 

    MDist2[i] = quantile(MD2,probs = (1-alpha)) 

   } 

summary(MDist1) 

summary(MDist2) 

front_boot_G1 = round(mean(MDist1),2) 

front_boot_G1 

front_boot_G2 = round(mean(MDist2),2) 

front_boot_G2 
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## Plotagem dos dados 

 

plot(X,xlim=c(-2.5,16),ylim=c(-3.5,13),col = dados[,3],pch=19, 

     xlab = "Raio Hidráulico, HR (metros)", 

     ylab = "Número de Estabilidade Modificado, N") 

title("Gráfico de Estabilidade",cex.main = 1.1) 

legend("topleft", c("Estável", "Instável"), col = c("black", "red"), 

        lty=1,bty="n", ncol=1) 

 

### Construção da elipse (1-alpha)% para o grupo 01 

 

plot(X,xlim=c(-2.5,16),ylim=c(-3.5,13),col = dados[,3],pch=19, 

     xlab = "Raio Hidráulico, HR (metros)", 

     ylab = "Número de Estabilidade Modificado, N") 

title("Elipses de 80% de confiança bootstrap",cex.main = 1.1) 

legend("topleft", c("Estável", "Instável"), col = c("black", "red"), 

       lty=1,bty="n", ncol=1) 

xbarraG1 = round(apply(x1,2,"mean"),2) 

xbarraG1 

SG1 = round(var(x1),2) 

SG1 

ISG1 = round(solve(SG1),2) 

ISG1 

distancias_G1 = matrix(0,n1,1) 

for(j in 1:n1){ 

  distancias_G1[j] = t(x1[j,]-xbarraG1)%*%ISG1%*%(x1[j,]-xbarraG1) 

} 

ind_sel_G1 = x1[distancias_G1 < front_boot_G1,] 

lines(ellipse(SG1,centre=xbarraG1,t=sqrt(front_boot_G1),npoints=1000),col="black",  

      lwd=3, xlim=c(-2.5,16),ylim=c(-3.5,13)) 

 

## vetor de médias do grupo estável 

points(xbarraG1[1],xbarraG1[2], col='blue',pch=24) 
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### Construção da elipse (1-aplha)% para o grupo 02 

 

xbarraG2 = round(apply(x2,2,"mean"),2) 

xbarraG2 

SG2 = round(var(x2),2) 

SG2 

ISG2 = round(solve(SG2),2) 

ISG2 

distancias_G2 = matrix(0,n2,1) 

for(j in 1:n2){ 

  distancias_G2[j] = t(x2[j,]-xbarraG2)%*%ISG2%*%(x2[j,]-xbarraG2) 

} 

ind_sel_G2 = x2[distancias_G2 < front_boot_G2,] 

lines(ellipse(SG2,centre=xbarraG2,t=sqrt(front_boot_G2),npoints=1000),col="red",  

      lwd=3, xlim=c(-2.5,16),ylim=c(-3.5,13)) 

 

## vetor de médias para o grupo instável 

points(xbarraG2[1],xbarraG2[2], col='blue',pch=24) 

  

## pontos de intersecção e desenho da reta (deve ser obtidos os pontos e inseri-los) 

points(5.28,5.82, col='darkred',pch=19) 

points(5.22,1.40,col='darkred',pch=19) 

ex12 <- expression(y == -15.93*x+85.57) 

legend("topleft", c("Estável", "Instável", ex12), col = c("black", "red",'blue'), 

       lty=1,bty="n", ncol=1) 

abline(87.57,-15.93,col='blue',lwd=3) 

 

## somente pontos e reta 

 

plot(X,xlim=c(-2.5,16),ylim=c(-3.5,13),col = dados[,3],pch=19, 

     xlab = "Raio Hidráulico, HR (metros)", 

     ylab = "Número de Estabilidade Modificado, N") 

title("Gráfico de Estabilidade",cex.main = 1.1) 
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ex12 <- expression(y == -15.93*x+85.57) 

legend("topleft", c("Estável", "Instável", ex12), col = c("black", "red",'blue'), 

       lty=1,bty="n", ncol=1) 

abline(85.57,-15.93,col='blue',lwd=3) 

  

 

 


