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RESUMO 

 

 

O controle do perigo e risco de rupturas em taludes rochosos é uma preocupação em 

taludes urbanos, rodoviários e de minas. O risco geotécnico é definido matematicamente 

pela probabilidade da ocorrência da ruptura do talude vezes as consequências adversas 

desta. É de conhecimento da comunidade geotécnica que a probabilidade de ruptura em 

taludes rochosos está relacionada às características da rocha intacta e das 

descontinuidades presentes nos maciços rochosos. Quanto às consequências associadas 

às rupturas em empreendimentos mineiros pode-se citar: as perdas econômicas e 

humanas. Os sistemas de análise de risco utilizados normalmente são essencialmente 

qualitativos e carecem, muitas vezes, de embasamento estatístico. Este trabalho propõe 

metodologias de análise de perigo e risco baseado no uso de técnicas de estatística 

multivariada e de aprendizado de máquina. Sistemas de análise de perigo e risco foram 

propostos. O sistema de análise de perigo foi construído utilizando análise de 

componentes principais e análise discriminante, com taxa de erro igual a 11,36%. Por 

fim um gráfico de análise de perigo foi gerado utilizando a distância de Mahalanobis. O 

sistema de análise de risco foi construído utilizando regressão logística e árvores de 

classificação. A técnica de regressão logística foi utilizada para gerar uma função de 

predição capaz de se determinar a probabilidade de que um talude de mina seja estável 

ou não. A função apresentou taxa de erro igual a 7,95%. A técnica de árvores de decisão 

foi utilizada para gerar um sistema em que se determina os níveis de consequências 

adversas da ruptura. A árvore gerada apresentou taxa de erro igual a 18,18%. Por fim foi 

proposta uma matriz de risco. O sistemas de análise de perigo e risco propostos podem 

igualmente serem aplicados em taludes rochosos de mina de qualquer natureza. Para 

obtenção dos sistemas de análise de perigo e risco foi utilizado um banco de dados de 

88 taludes de mina localizados em diversos países do mundo. Ambos os sistemas 

propostos são fáceis de serem utilizados e aplicados de forma expedita em 

empreendimentos mineiros de grande a pequeno porte. 

 

Palavras-chave: risco geotécnico em taludes de mina, análise discriminante, regressão 

logística, árvores de classificação. 
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ABSTRACT 

 

 

Risk management is a concern in urban, highway and mine rock slopes. Geotechnical 

risk is mathematically defined by the multiplication of the slope failure likelihood and 

the consequences of this failure. Geotechnical experts affirm that the failure likelihood 

of rock slopes is related to the characteristics of the intact rock and the discontinuities 

present in the rock masses. The consequences associated to mine slopes include 

economic and human losses. This thesis proposes hazard and risk analysis 

methodologies based on the use of multivariate statistics and machine learning 

techniques. Hazard and risk assessment systems were proposed. The hazard assessment 

system was built using principal component analysis and discriminant analysis. The 

apparent error of the system is equal to 11.36%. Then a hazard graph was generated 

using Mahalanobis distance. The risk assessment system was built using logistic 

regression and classification trees. Logistic regression was used to generate a prediction 

function capable to determine the failure likelihood of rock mine slope. The prediction 

function has an apparent error rate equal to 7.95%. Classification tree was used to 

generate a system to determine the level of failure consequences. The generated 

classification tree presented an apparent error rate equal to 18.18%. Lastly, a risk matrix 

was proposed. The hazard and risk assessment systems can be applied to any rock mine 

slope. A dataset with 88 rock mine slopes located around the world was used to obtain 

the assessment systems. Both proposed systems are user-friendly and relatively easy to 

use in engineering practice.   

 

Keywords: geotechnical risk in mine slopes, discriminant analysis, logistic regression, 

classification trees. 

 

 

 

  



iv 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Fatores a serem observados nas análises de risco geotécnico (BROWN & BOOTH, 

2010). ............................................................................................................................................ 5 

Figura 2: Sistema de gestão de risco proposto por Standards Australia (Adaptado de 

STANDARDS AUSTRALIA, 2004) ............................................................................................ 8 

Figura 3: Sistema de gestão de risco geotécnico proposto por FELL et al. (Adaptado de FELL et 

al., 2005)........................................................................................................................................ 9 

Figura 4: Matriz de risco para taludes altos na Noruega; verde: baixo risco, amarelo: risco 

moderado e vermelho: alto risco (adaptado de HERMANNS et al., 2013). ............................... 11 

Figura 5: Peso de material rompido versus ângulo de talude (HOEK & BRAY, 1981). ............ 21 

Figura 6: Custos versus ângulos de taludes (HOEK & BRAY, 1981). ....................................... 22 

Figura 7: Três tipos de rupturas em taludes em minas a céu aberto. ........................................... 23 

Figura 8: Scree-plot. .................................................................................................................... 35 

Figura 9: Representação univariada de escores Z discriminantes (HAIR et al., 2009). .............. 36 

Figura 10: Elipses de confiança e limites entre populações. ....................................................... 39 

Figura 11: Modelo Logístico. ...................................................................................................... 43 

Figura 12: Modelo de árvore de classificação gerada pelo algoritmo CART. ............................ 44 

Figura 13: Matriz de correlação das variáveis............................................................................. 58 

Figura 14: Box – plot das variáveis originais. ............................................................................. 59 

Figura 15: Gráfico dos escores dos 88 taludes estudados. .......................................................... 63 

Figura 16: Elipses de confiança e limites obtidos entre as classes. ............................................. 65 

Figura 17: Gráfico de susceptibilidade. ....................................................................................... 66 

Figura 18: Modelo logístico referente ao banco de dados com os 88 taludes. ............................ 69 

Figura 19: Árvore de classificação obtida através do algoritmo CART. .................................... 71 

Figura 20: Matriz de análise de risco proposta............................................................................ 73 

Figura 21:Classificação de perigo do talude. ............................................................................ 100 

Figura 22: Mensuração da consequência do talude. .................................................................. 101 

Figura 23: Classificação de risco do talude. .............................................................................. 101 

Figura 24: Classificação de perigo do talude. ........................................................................... 104 

Figura 25: Mensuração da consequência do talude. .................................................................. 105 

Figura 26: Classificação de risco do talude. .............................................................................. 106 

 

  



v 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Categoria do talude (adaptado de MCMILLAN & MATHESON, 1998). .................. 13 

Tabela 2: Interpretação dos valores do coeficiente de correlação linear de Pearson. ................. 26 

Tabela 3: Matriz de confusão para três classes. .......................................................................... 50 

Tabela 4: Matriz de confusão para duas classes. ......................................................................... 52 

Tabela 5: Minas utilizadas no banco de dados. ........................................................................... 55 

Tabela 6: Valor associado aos parâmetros do modelo. ............................................................... 56 

Tabela 7: Taludes constituintes do banco de dados. ................................................................... 57 

Tabela 8: Resultados do teste de esfericidade de Bartlett. .......................................................... 58 

Tabela 9: média e desvio padrão das variáveis. .......................................................................... 60 

Tabela 10: Variância explicada pelas componentes principais geradas na análise. .................... 60 

Tabela 11: Escores obtidos por meio das componentes principais para as 8 primeiros taludes do 

banco de dados. ........................................................................................................................... 61 

Tabela 12: Resultados do teste M Box. ....................................................................................... 62 

Tabela 13: Resultados do teste de Royston. ................................................................................ 62 

Tabela 14: Matriz de confusão. ................................................................................................... 64 

Tabela 15: Parâmetros do teste de Wald. .................................................................................... 67 

Tabela 16: Probabilidade de ruptura de cinco taludes do banco de dados. ................................. 68 

Tabela 17: Matriz de confusa. ..................................................................................................... 69 

Tabela 18: Matriz de validação da árvore de classificação. ........................................................ 71 

Tabela 19: Parâmetros geotécnicos do talude rochoso. ............................................................... 98 

Tabela 20: Variáveis padronizadas. ............................................................................................ 99 

Tabela 21: Escores das componentes principais do talude. ......................................................... 99 

Tabela 22: Parâmetros geotécnicos do talude rochoso. ............................................................. 103 

Tabela 23: Variáveis padronizadas. .......................................................................................... 104 

Tabela 24: Escores das componentes principais do talude. ....................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

Sumário 
 

1. Introdução ............................................................................................................................ 1 

2. Objetivos .............................................................................................................................. 3 

2.1. Objetivo geral .............................................................................................................. 3 

3. Justificativa e relevância ..................................................................................................... 4 

4. Revisão bibliográfica ........................................................................................................... 5 

4.1. Análise e gestão de riscos ............................................................................................ 5 

4.2. Análise de perigo e risco geotécnico em taludes ..................................................... 10 

4.3. Quantificação da susceptibilidade da ocorrência de rupturas em taludes ........... 14 

4.4. Consequências de rupturas em taludes de mina ..................................................... 19 

4.5. Técnicas estatísticas multivariadas e de aprendizado de máquina ....................... 24 

4.5.1. Conceitos iniciais de estatística multivariada ................................................. 24 

4.5.2. Preparação dos dados para aplicação de técnicas multivariadas ................. 25 

4.5.2.1. Teste de Esfericidade de Bartlett ................................................................. 25 

4.5.2.2. Teste de normalidade multivariada ............................................................. 29 

4.5.2.3. Teste M Box ................................................................................................... 31 

4.5.3. Análise de componentes principais .................................................................. 32 

4.5.3.1. Componentes principais extraídas da matriz de correlações .................... 33 

4.5.3.2. Critérios para determinação do número de componentes principais que 

serão retidas na análise ..................................................................................................... 34 

4.5.4. Análise discriminante ........................................................................................ 35 

4.6. Elipses de confiança .................................................................................................. 38 

4.7. Regressão logística..................................................................................................... 40 

4.8. Árvore de classificação .............................................................................................. 43 

4.9. Validação de regras de classificação (análise discriminante, regressão logística e 

árvore de classificação) e obtenção da probabilidade de classificação incorreta ............ 45 

5. Metodologia ....................................................................................................................... 48 

5.1. Seleção de Variáveis .................................................................................................. 48 

5.2. Construção do banco de dados original .................................................................. 48 

5.3. Testes de esfericidade de Bartlett............................................................................. 49 

5.4. Metodologia para construção de sistema de análise de perigo em taludes de mina

 .....................................................................................................................................49 

5.4.1. Análise de Componentes Principais ................................................................. 49 

5.4.2. Aplicação de Análise Discriminante ................................................................ 49 

5.4.3. Validação da regra de discriminação obtida................................................... 50 



vii 
 

 
 

5.4.4. Obtenção do sistema de análise de perigo (gráfico de perigo) por meio de 

elipses de confiança ........................................................................................................... 50 

5.5. Metodologia para construção de sistema de análise de risco em taludes de mina

 .....................................................................................................................................51 

5.5.1. Metodologia para obtenção da probabilidade de um talude ser instável ..... 51 

5.5.2. Validação da regra de predição obtida por meio da regressão logística ...... 51 

5.5.3. Metodologia para mensuração da consequência de rupturas em taludes de 

mina .............................................................................................................................52 

5.5.4. Construção do modelo de avaliação de risco .................................................. 52 

6. Resultados e discussões ..................................................................................................... 54 

6.1. Seleção das variáveis ................................................................................................. 54 

6.2. Construção do banco de dados ................................................................................. 54 

6.3. Teste de Bartlett ........................................................................................................ 58 

6.4. Sistema de classificação de perigo para taludes de mina ....................................... 59 

6.4.1. Análise de componentes principais .................................................................. 59 

6.4.2. Análise discriminante para gerar regra de classificação ............................... 62 

6.4.3. Validação da regra de classificação ................................................................. 64 

6.4.4. Modelo de análise de perigo por meio de elipses de confiança ...................... 64 

6.5. Sistema de análise de risco para taludes de mina ................................................... 66 

6.5.1. Probabilidade de um talude de mina ser instável por meio de regressão 

logística .............................................................................................................................66 

6.5.2. Consequências por meio de árvores de classificação ...................................... 70 

6.5.3. Proposição da matriz de análise de risco ......................................................... 72 

7. Conclusões .......................................................................................................................... 74 

Referências Bibliográficas ........................................................................................................ 77 

APÊNDICE A: Script do R para o Sistema de análise de perigo proposto ......................... 83 

APÊNDICE B: Script do R para metodologia de obtenção da probabilidade de ruptura 

por meio de regressão logística ................................................................................................ 95 

APÊNDICE C: Script do R para metodologia de mensuração das consequências de 

ruptura por meio de árvore de classificação ........................................................................... 97 

APÊNDICE D: Estudo de caso 1: aplicação da metodologia de análise de perigo e de risco

 ..................................................................................................................................................... 98 

APÊNDICE E: Estudo de caso 2: aplicação das metodologias de análise de perigo e risco

 ................................................................................................................................................... 103 

 

 

 

  



1 
 

 
 

1. Introdução 

A existência de risco é inerente a maior parte das atividades humanas e está 

sempre presente nos empreendimentos de engenharia e na vida moderna. De maneira 

geral, o risco pode estar associado a vários tipos de acidentes, como por exemplo: 

acidentes domésticos, industriais e de circulação de veículos, perigos naturais 

(terremotos, deslizamentos de terra e furacões), falhas de estruturas e falha de sistemas 

de engenharia. Em nível pessoal, os riscos podem resultar em perda de propriedade, 

perdas financeiras ou, em última análise, perda de vidas (BROWN & BOTH, 2010). 

O controle do perigo e do risco de rupturas em taludes rochosos é uma 

preocupação em taludes urbanos, rodoviários e de mina. Segundo a INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (2002), o perigo é definido como uma 

fonte de perigos potenciais; uma potencial ocorrência ou condição que pode levar a 

lesões a seres humanos e animais, danos ao meio ambiente, atraso ou perda econômica. 

FELL et al.(2008) definiram, de forma concisa e generalizada, que o risco geotécnico 

está associado à medida da probabilidade da ocorrência da ruptura no talude 

(suscetibilidade) e à gravidade das consequências adversas dessa ruptura para a saúde, 

propriedade e meio ambiente. 

 A susceptibilidade (probabilidade) da ocorrência de ruptura em taludes rochosos 

relaciona-se essencialmente às condições geomecânicas do maciço e condições 

operacionais. Isso pode ser verificado através de sistemas de classificação geomecânica, 

como o RMR proposto por BIENIAWSKI (1989), o SMR proposto por Romana (1985), 

o Sistema–Q proposto por BARTON et al. (1974) e o RMi proposto por PALMSTRÖM 

(1995), que quantificam a qualidade do maciço rochoso utilizando como alguns dos 

parâmetros as características das descontinuidades anteriormente citadas, dentre outros. 

Quanto as consequências associadas às rupturas em empreendimentos mineiros 

pode-se citar: as perdas econômicas e humanas. As perdas econômicas estão 

basicamente associadas à diluição do minério, paralisação das atividades, perda de 

equipamentos e custos de limpeza, retaludamento e remoção do material rompido; e as 

perdas humanas estão associadas a qualquer consequência que uma pessoa possa vir a 

sofrer com uma ruptura. Além disso, as consequências de rupturas em taludes de minas 

estão diretamente relacionadas à escala de ruptura desses taludes. Sabe-se que existem 
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três escalas de taludes de mina: talude de bancada, talude inter-rampa e talude global. 

Quanto maior a escala de ruptura, maior serão as consequências provocadas por ela.  

Essa tese tem por objetivo o desenvolvimento de ferramentas quantitativas para 

análise de perigo e risco em taludes de mina. As metodologias utilizadas no 

desenvolvimento dessas ferramentas são gerais e podem ser generalizadas para outros 

tipos de taludes, e até mesmo para escavações subterrâneas, desde que sejam utilizados 

os parâmetros corretos para cada situação. Essas metodologias baseiam-se no uso de 

técnicas não–paramétricas, técnicas estatísticas multivariadas e de aprendizado de 

máquina, que já são utilizadas nas mais diversas áreas do conhecimento.  

O sistema de análise de perigo proposto nessa pesquisa consiste em um gráfico 

que foi construído utilizando análise de componentes principais, análise discriminante e 

distância de Mahalanobis. O sistema de análise de risco foi construído utilizando 

regressão logística e árvores de classificação. A técnica de regressão logística foi 

utilizada para gerar uma função de predição capaz de se determinar a probabilidade de 

que um talude de mina seja estável ou não. A técnica de árvores de classificação foi 

utilizada para gerar um sistema para se determinar os níveis de consequência adversas 

da ruptura. Por fim, uma matriz de risco foi proposta. 

Para obter tais resultados, um banco de dados com 88 taludes de várias minas ao 

redor do mundo foi utilizado. Os parâmetros levantados e conhecidos para esses taludes 

são: resistência à compressão uniaxial da rocha intacta; espaçamento, persistência, 

abertura, rugosidade, preenchimento e orientação da descontinuidade principal; 

alteração da rocha; condição de água subterrânea; método de desmonte; altura e 

inclinação do talude global. Além disso, a condição de estabilidade de cada um dos 

taludes do banco de dados é conhecida, bem como a escala e tipo de ruptura que ocorreu 

nos taludes. 
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho consiste em propor metodologias quantitativas de 

análise de perigo e risco para taludes de mina. 

 

2.2.Objetivos específicos 

Entre os objetivos específicos pode-se citar: 

 Selecionar as variáveis geotécnicas que descrevem o fenômeno de ruptura 

em taludes rochosos 

 Construir um banco de dados composto taludes de mina localizados nos 

mais diversos locais do mundo 

 Aplicar técnicas estatísticas multivariadas e de aprendizado de maquina 

 Propor gráfico de perigo e matriz de risco para taludes de cavas de minas.  
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3. Justificativa e relevância 

As análises de risco, em diversas áreas, experimentaram grande desenvolvimento 

nas últimas décadas. No entanto, a maioria dos estudos são qualitativos por natureza, 

embora mais recentemente alguns autores tenham proposto maneiras de se quantificar o 

risco (FELL et al., 2008). Sabe-se que as análises qualitativas apresentam uma série de 

desvantagens. Entre os geotécnicos de uma mesma região raramente existe 

uniformidade na terminologia e, portanto, os resultados das análises de risco muitas 

vezes são definidos com diferentes precisões e confiabilidade (CASCINI et al., 2005). 

Muito se discute sobre a necessidade de criação de sistemas que sejam eficientes e 

que facilitem as decisões nos empreendimentos de engenharia. Com a engenharia de 

minas não é diferente. São encontradas algumas metodologias de gestão de riscos na 

mineração, como apresentado por BROWN & BOOTH (2010). No entanto, quase não 

existem metodologias de análise de perigo e de risco para taludes de mina que sejam 

essencialmente quantitativas. Quando existem metodologias que apresentam cunho 

quantitativo, estas estão relacionadas às análises de estabilidade probabilísticas, que 

apresentam a desvantagem de depender da distribuição estatística dos dados. De forma 

prática, sabe-se que quando se trata de dados geotécnicos, como resistência das 

descontinuidades, raramente existem dados suficientes para determinação de sua 

distribuição estatística. Para sanar este problema, constantemente utiliza-se o coeficiente 

de variação e assume-se uma distribuição para descrever um parâmetro geotécnico. De 

uma maneira geral, utiliza-se a distribuição normal, que segundo Hoek et al. (2000), é 

uma distribuição que se adequa bem a grande parte das variáveis geotécnicas. No 

entanto, ao assumir uma distribuição estatística, não existem total confiança de que ela 

de fato represente o comportamento dos dados. 

Face a isto, neste trabalho, propõe-se apresentar uma metodologia de análise de 

perigo e risco utilizando estatística multivariada e aprendizado de máquina. É 

interessante observar que as técnicas a serem utilizadas nessa tese para determinação 

das metodologias quantitativas de obtenção do perigo, susceptibilidade, consequência e, 

portanto do risco, podem ser aplicadas a quaisquer tipos de dados, independentemente 

de suas distribuições estatísticas. Além disso, a metodologia proposta nesta pesquisa 

pode ser aplicada a dados que sejam quantitativos e qualitativos, enquanto que as 

análises de estabilidade probabilísticas não conseguem tratar variáveis qualitativas. 
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4. Revisão bibliográfica 

4.1.Análise e gestão de riscos 

FELL et al. (2008), definiram, de forma concisa e generalizada, que o risco 

geotécnico está associado à medida da probabilidade de ruptura e da gravidade das 

consequências adversas dessa ruptura para a saúde, propriedade e meio ambiente. De 

uma maneira geral, os fatores que estão associados ao risco geotécnico são conhecidos e 

estão apresentados na Figura 1.  

 

Figura 1: Fatores a serem observados nas análises de risco geotécnico (BROWN & BOOTH, 2010). 

 

Diversos termos são associados à gestão de riscos e os processos que ela envolve. 

As definições detalhadas desses termos podem ser diferentes dependendo do contexto e 

país de origem (BROWN & BOOTH, 2010). No entanto, há amplo consenso nas 

definições propostas por Fell et al. (2005) que são apresentadas a seguir. 
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 Ameaça (threat): é uma situação ou condição que apresenta potencial para 

causar danos e/ou prejuízos a pessoas, a propriedades, ao meio ambiente e a atividades 

econômicas, entre outros. 

 Consequência: é o resultado ou impacto de um determinado evento. 

 Perigo (hazard): é a probabilidade de ocorrer uma ameaça em um determinado 

período de tempo. 

 Probabilidade: é a medida do grau de certeza ou a possibilidade de ocorrência de 

um evento futuro incerto, a qual pode ser descrita em termos qualitativos e 

quantitativos. 

 Risco (risk): é o produto entre a probabilidade de um evento incerto ocorrer e a 

consequência deste evento, caso ele ocorra.  

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒[𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜] × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎

= 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑔𝑜 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

 Análise de risco (risk analysis): é o processo estruturado no qual é identificada a 

probabilidade e calculada as consequências de um evento, o qual pode ser expresso de 

forma qualitativa ou quantitativa. 

 Gestão de risco: é o processo estruturado que consiste na identificação, análise, 

avaliação, mitigação e monitoramentos dos riscos. 

Ainda que este trabalho aborde apenas as análises de perigo e de risco geotécnico, 

é importante entender o contexto em que elas estão inseridas. A gestão de riscos 

engloba de uma maneira geral a análise, avaliação e mitigação dos riscos. Segundo 

BROWN & BOOTH (2010), o processo de gestão de riscos segue um número de passos 

que estão inter-relacionados.  

Um sistema de gestão de risco presente nas normas da AS/NZ 4360 

(STANDARDS AUSTRALIA, 2004) é apresentado na Figura 2. FELL et al. (2005) 

também propuseram um sistema de gestão de risco que é apresentado na Figura 3. 

Ambos os sistemas de gestão de risco apresentam de maneira clara os passos para 

gerenciamento de risco, seja ele de qualquer natureza. No entanto, o sistema de gestão 

de risco proposto por STANDARDS AUSTRALIA (2004) apresenta com mais detalhes 

as três fases: análise, avaliação e mitigação dos riscos. 
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Ao observar as Figuras 2 e 3 é possível constatar que inicialmente se estabelece o 

contexto da gestão e se identifica os possíveis riscos desse contexto. Então, são 

estabelecidos os critérios de como serão analisados os riscos, é determinada a 

probabilidade (susceptibilidade) de ocorrência do evento e as consequências que esse 

evento pode provocar. Por fim, o nível de risco é obtido e a análise de risco é concluída.  

Na segunda fase o risco é avaliado. Nesse estágio, são comparados os níveis de 

risco obtidos com os critérios de risco pré-estabelecidos. É nesse estágio que é tomada a 

decisão em relação ao tratamento ou não dos riscos analisados. Caso contrário, os riscos 

são tratados e estes passam a ser monitorados e regularmente avaliados. Caso contrário, 

os riscos são tratados.  

Na última fase os riscos são tratados e, depois, monitorados e regularmente 

avaliados. São desenvolvidas e implementadas estratégias rentáveis e planos de ação 

para mitigar os riscos. Além disso, é realizado o monitoramento para garantir a eficácia 

de todas as etapas do processo de gestão de riscos e para que o plano de gestão de risco 

seja implementado de forma eficiente. 
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Figura 2: Sistema de gestão de risco proposto por Standards Australia (Adaptado de STANDARDS 

AUSTRALIA, 2004) 
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Figura 3: Sistema de gestão de risco geotécnico proposto por FELL et al. (Adaptado de FELL et al., 

2005). 
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4.2.Análise de perigo e risco geotécnico em taludes 

Em relação à análise de risco de ruptura em taludes, de uma maneira geral, 

encontram-se trabalhos na literatura. Embora nenhum dos trabalhos apresentados seja 

de análise de risco para taludes de mina, eles podem ser um importante ponto de partida 

para compreensão do contexto e entendimento da metodologia. De maneira geral, os 

sistemas de análise de perigo e de risco podem ser divididos entre sistemas qualitativos 

e quantitativos, sendo mais comuns os sistemas qualitativos. 

Os sistemas mais antigos e tradicionalmente utilizados para classificação de risco 

levam à construção de checklists e de matrizes onde são estabelecidas as classes de 

perigo e consequência (Figura 4). Primeiramente, são estabelecidos critérios que 

definem as condições de risco geotécnico, no caso de taludes, as condições de ruptura. 

Para cada critério são elencadas várias condições possíveis e, para cada condição, uma 

pontuação é atribuída. A soma dos pontos define a classe de risco. De uma maneira 

geral, esses sistemas de classificação baseiam-se na experiência de especialistas e se 

mostram bastante subjetivos, além de não apresentarem necessariamente a mesma 

terminologia, o que pode levar a resultados enviesados, a depender da região em que o 

sistema está sendo aplicado.  

Entre estes tipos de sistemas de análise de risco geotécnico pode-se citar o 

procedimento utilizado por HERMANNS et al. (2013) para determinar as classes de 

risco em taludes urbanos altos na Noruega, apresentado na Figura 4. HERMANNS et al. 

(2013) utilizaram nove critérios para definição da susceptibilidade à ruptura. Esses 

critérios podem ser organizados em dois grupos principais: o primeiro grupo está 

relacionado às condições estruturais do talude rochoso e o segundo se relaciona às taxas 

de deslocamento e outros sinais de atividade. Os critérios relativos às condições 

estruturais são: formação de escarpas devido às rupturas, existência de estruturas 

(descontinuidades) potencialmente instáveis a mecanismos de deslizamento, existência 

de superfícies de alívio lateral, teste cinemático simplificado, existência de cicatrizes de 

ruptura na área avaliada. Os demais critérios, relacionados às taxas de deslocamento e 

outros sinais de atividade são: velocidade dos movimentos (taxa de 

deslocamento/tempo), aceleração da taxa de deslocamento, aumento da ocorrência de 

quedas de blocos e histórico de rupturas. Para cada condição em cada critério foi 

estabelecida uma pontuação (escore). A consequência está relacionada puramente à 

perda de vidas.         



11 
 

 
 

 

Figura 4: Matriz de risco para taludes altos na Noruega; verde: baixo risco, amarelo: risco moderado e 

vermelho: alto risco (adaptado de HERMANNS et al., 2013). 

 

A classe de susceptibilidade (perigo) é dada pela Equação (1), segundo HERMANNS et 

al. (2013). 

 

𝜌 = ∑𝜐𝑖𝑗

𝑖

 (1) 

 

Em que:  

𝜌 é a classe de perigo; 

𝜐𝑖𝑗 é a pontuação de cada condição, onde i é o critério e j a condição. 

 

Segundo HERMANNS et al. (2013), a ruptura em taludes de rocha envolve 

fenômenos complexos de escorregamentos e uma pontuação única para cada condição 

não é capaz de representar essa complexidade. Portanto, os autores estabeleceram 
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probabilidades associadas a cada uma dessas condições. Então, foi definido o risco 

médio, dado pela Equação (2). 

 

�̅� = ∑∑ 𝑝𝑖𝑗𝜐𝑖𝑗

𝑗𝑖

 (2) 

 

Em que:  

�̅� é a classe média de perigo;  

𝜐𝑖𝑗 é a pontuação de cada condição, onde i é o critério e j a condição; 

 𝑝𝑖𝑗 é a probabilidade de cada condição.  

O trabalho de HERMANNS et al. (2013) é interessante, entretanto há várias 

questões sem solução nesse trabalho. As probabilidades associadas a cada condição são 

estabelecidas de modo subjetivo. HERMANNS et al. (2013) dividiram igualmente as 

probabilidades entre as condições de cada critério. Ou seja, se o critério possui duas 

condições, a probabilidade de cada condição é igual a 50%. Além disso, os próprios 

critérios e condições são estabelecidos de forma subjetiva, dependendo do 

conhecimento do especialista. 

De um modo geral os critérios e condições utilizados são reconhecidamente 

importantes para deslizamentos de taludes urbanos altos, mas as descrições associadas a 

cada condição parecem ser muito simplificadas e, novamente, subjetivas.  

MCMILLAN & MATHESON (1998), propuseram uma abordagem qualitativa 

para análise de risco em taludes rodoviários constituída de duas etapas. A primeira etapa 

desta abordagem gera um índice de risco a partir de uma coleta de dados rápida e 

padronizada em grande número de taludes. A ideia é atribuir pontuações (escores) a 

cada parâmetro utilizado para cálculo do índice. Os seguintes parâmetros são 

considerados: avaliação da ruptura potencial (planar, cunha e tombamento), fator de 

segurança, características das descontinuidades como espaçamento, persistência e 

dilatância, rupturas observadas, extensão da ruptura e localização do talude, resistência 

do material e alteração, água subterrânea, tamanho e forma da área de captação de 

blocos, perfil do talude e bermas, largura da pista, linhas de visão do motorista em 
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relação à ruptura iminente, tipo de corte e riscos associados (cortes profundos, 

edificações etc), medidas corretivas e volume de tráfico.  

Esse índice é utilizado para classificar taludes rochosos em quatro categorias 

referentes ao tipo de ação a ser tomada, dependendo do valor do índice, conforme 

exposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Categoria do talude (adaptado de MCMILLAN & MATHESON, 1998). 

Índice de risco Ação 

<1 Nenhuma ação 

1-10 Revisão em 5 (cinco) anos 

10-100 Inspeção detalhada 

>100 Inspeção detalhada urgente 

 

 

A segunda etapa geraria um sistema de classificação de risco a partir de dados 

detalhados de campo. Seria aplicada àqueles taludes que requerem inspeção detalhada, a 

partir dos resultados fornecidos pelo índice de risco (taludes com índice de risco maior 

que 10). Os autores comentam que esse sistema está em fase de desenvolvimento, mas a 

ideia é calcular a probabilidade de ruptura através de análises probabilísticas de 

estabilidade, incluindo também na composição do sistema fatores como a geometria da 

rodovia e da área de captação de blocos e o volume de tráfico, de modo a gerar uma 

classificação que meça o risco de que ocorra um acidente com veículos causado pela 

ruptura do corte. Não foram encontradas atualizações deste trabalho. 

O trabalho de MCMILLAN & MATHESON (1998) é interessante porque há uma 

preocupação em hierarquizar aqueles taludes que necessitam intervenção para uma 

posterior análise detalhada em taludes com alto risco de ruptura. Isso é muito 

importante para taludes rodoviários, devido ao grande número de cortes a serem 

analisados e porque permite que se gaste em medidas corretivas naqueles taludes que 

realmente estejam em condições de ruptura iminente. Entretanto, o detalhamento dessa 

hierarquização de taludes não é fornecido pelos autores e o número de variáveis 

envolvidas é grande; algumas delas com um nível de complexidade que dificulta uma 

rápida avaliação do risco. Um exemplo disso é como incluir o fator de segurança nessa 
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hierarquização de vários taludes, já que sua determinação envolve o conhecimento de 

propriedades de resistência, dificultando, portanto, uma análise expedita. Além disso, as 

pontuações atribuídas estão baseadas na opinião do especialista e, portanto, são de 

cunho qualitativo e subjetivo. 

 

4.3.Quantificação da susceptibilidade da ocorrência de rupturas em taludes 

Trabalhos de cunho quantitativo começaram a ser desenvolvidos nos últimos 

anos.  Métodos estatísticos para desenvolvimento de metodologias para obtenção da 

susceptibilidade (probabilidade) de ruptura começaram a ser utilizados. Entre as 

técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina encontradas pode-se citar análise 

discriminante, análise de agrupamentos, redes neurais. Esses trabalhos apresentam 

resultados mais confiáveis uma vez que a sua origem é quantitativa e não se baseia na 

opinião do especialista, como no caso em que simplesmente são atribuídas pontuações 

de forma subjetiva. No entanto é importante observar que estes trabalhos não abordam a 

consequência das rupturas, parte importante na análise de risco. 

Um dos primeiros trabalhos quantitativos desenvolvidos no sentido de avaliação 

de perigo em taludes de minerações foi proposto por NAGHADEHI et al. (2013). O 

trabalho desses autores propõe a criação de um índice de instabilidade para taludes de 

mina baseado em redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais são modelos 

computacionais capazes de realizar o aprendizado de máquina bem como o 

reconhecimento de padrões. Portanto, esse método é capaz de aprender por meio de 

informações conhecidas os padrões a serem observados e generalizar a informação 

aprendida através de funções matemáticas (BRAGA et al., 2007).  

O índice de instabilidade proposto pelos autores é denominado MSII (Mine Slope 

Instability Index) e baseia-se em 18 (dezoito) parâmetros, a saber: tipo de rocha 

(litologia), resistência à compressão simples, RQD, alteração, tectonismo, condições de 

água subterrânea, número de famílias de descontinuidades, persistência, espaçamento, 

abertura, rugosidade e preenchimento das descontinuidades, orientação relativa do 

talude e das descontinuidades, ângulo do talude, altura do talude, método de desmonte, 

precipitação anual (incluindo chuva e neve) e histórico de rupturas.  

Como forma de se considerar no modelo as dezoito variáveis descritas, os autores 

optaram por usar uma metodologia proposta por HUDSON & HARRISON (1992) 
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denominada Rock Engineering Systems (RES). Essa metodologia é capaz de analisar 

mecanismos combinados em problemas de engenharia de rochas. A interação entre os 

diversos parâmetros na abordagem do RES é representada a partir de uma matriz de 

interações em que cada ij-ésimo termo representa a influência do parâmetro i no 

parâmetro j.  

Conforme observam NAGHADEHI et al. (2013), a codificação dos parâmetros na 

matriz de interações proposta por HUDSON & HARRISON (1992) tem sido muito 

dependente da intuição de especialistas. Com base no trabalho de YANG & ZHANG 

(1998), os autores propuseram a utilização de rede neural artificial para codificação dos 

parâmetros da matriz de interações, com o objetivo de diminuir a subjetividade na 

atribuição dos mesmos. Entretanto, a utilização de rede neural requer um banco de 

dados bastante amplo, o que envolveu o uso de extenso banco de dados com um grande 

número de casos de estabilidade em taludes de minerações de diversos locais do mundo. 

O índice de instabilidade (MSII) foi definido pela Equação (3). 

 

𝑀𝑆𝐼𝐼 = ∑𝑎𝑖𝑅𝑖

𝑖

 (3) 

 

Em que:  

𝑎𝑖(%) = (
(𝐶𝑖 + 𝐸𝑖)

∑ 𝐶𝑗 + 𝐸𝑗𝑗
) × 100 

𝐶𝑖 = ∑ 𝐼𝑚𝑛  𝑛 é a soma da i-ésima linha da matriz de interações, relacionado à causa do 

parâmetro i  

𝐸𝑖 = ∑ 𝐼𝑚𝑛 𝑛  é a soma da i-ésima coluna da matriz de interações, relacionado ao efeito 

do parâmetro i. 

 𝑅𝑖 são os valores associados a cada parâmetro de entrada do modelo. 

 

O índice proposto por NAGADEHI et al. (2013) é um importante ponto de partida 

para este trabalho, uma vez que o índice apresentado pode ser encarado como uma 

avaliação quantitativa de susceptibilidade a rupturas em taludes de mina. É importante 

destacar que o banco de dados de NAGADEHI et al. (2013) foi utilizado neste trabalho, 
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ainda que as variáveis não sejam exatamente as mesmas e foram quantificadas de 

maneira diferente, como se verá na apresentação dos resultados.  

CAÑÓN et al. (2016) propuseram um modelo capaz de calcular a susceptibilidade 

(probabilidade) de ocorrência de deslizamentos de terra na cidade de Bogotá na 

Colômbia a partir de análise discriminante linear. A análise discriminante é uma técnica 

estatística multivariada utilizada para classificação de indivíduos. Para sua aplicação é 

necessário que os grupos para os quais cada elemento amostral é classificado sejam 

predefinidos, ou seja, conhecidos a priori. Esse conhecimento permite a elaboração de 

uma função matemática chamada regra de classificação ou discriminação, que é 

utilizada para classificar novos elementos amostrais nos grupos já existentes 

(MINGOTI, 2013). Portanto, para aplicação dessa técnica é necessário o conhecimento 

das variáveis independentes e da variável dependente (classificatória) para elaboração 

da regra de classificação. 

Os autores utilizaram um histórico de 2208 deslizamentos que ocorreram entre 

1996 e 2013. A variável classificatória denominada GI (0 ≤ 𝐺𝐼 ≤ 1), que foi 

posteriormente utilizada na análise discriminante foi obtida por meio da combinação 

linear entre os seguintes parâmetros: tipo de deslizamento, ângulo de inclinação do 

terreno, geologia, período geológico do afloramento, tipo de rocha, nível de ameaça de 

deslizamento. A cada um desses parâmetros foram atribuídas pontuações e os 

coeficientes da combinação linear, que darão o peso a cada um desses parâmetros, 

foram baseados na experiência de especialistas. Quando o valor de GI foi inferior a 0,4 

a observação foi classificada como baixa susceptibilidade ao deslizamento e quando foi 

superior a 0,4 observação foi classificada como alta susceptibilidade ao deslizamento. 

Após a variável classificatória GI ser obtida para cada observação, as variáveis 

independentes a serem utilizadas na análise discriminante foram definidas. Os autores 

definiram como variáveis independentes apenas variáveis relacionada à chuva, a saber: 

chuvas anteriores (Ad), chuvas diárias (R), precipitação média anual (MAP), chuva 

diária normalizada (RMAP), intensidade da chuva (I), intensidade da chuva normalizada 

(IMAP), precipitação média anual (RDN), número de dias chuvosos no ano (N365), 

precipitação do dia anterior (P1). A função discriminante linear gerada através dos dados 

é apresentada na Equação (4). Foram somente consideradas variáveis que apresentaram 

coeficiente da combinação linear gerada pela análise discriminante superior a 0,1. A 

equação proposta pelos autores apresentou taxa de erro igual a 28,57%. 
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𝐷 = −63,9𝑅𝑀𝐴𝑃 − 807,7𝐼𝑀𝐴𝑃 − 5,1𝑅𝐷𝑁 (4) 

 

O trabalho publicado por CAÑÓN et al. (2016) apresenta resultados interessantes, 

por ter sido desenvolvida uma ferramenta quantitativa muito útil para cálculo de 

susceptibilidade de rupturas. No entanto, a variável classificatória foi definida de forma 

subjetiva, o que pode, talvez, ter acarretado em uma alta taxa de erro. Além disso, as 

variáveis independentes utilizadas são relacionadas somente à chuva e, é de 

conhecimento da comunidade geotécnica, que existem outros parâmetros determinantes 

da susceptibilidade a deslizamentos de terra. 

GAO (2015) propôs modelo de obtenção da condição de estabilidade de taludes 

rochosos baseado na técnica estatística multivariada de agrupamento. O objetivo do 

método foi agrupar os taludes de acordo com suas similaridades e obter a condição de 

estabilidade desses taludes a partir dessas classes agrupadas. O conceito básico da 

técnica utilizada consiste no agrupamento de n dados em k grupos, em que k ≤ n. Ela 

consiste no agrupamento de observações, de forma que os grupos apresentem máxima 

similaridade interna e máxima dissimilaridade entre os grupos. 

Neste caso, o número de grupos foi definido a priori. O autor aplicou essa 

metodologia em dois bancos de dados de taludes rochosos. No primeiro banco de dados 

foram utilizados os seguintes parâmetros: peso específico da rocha, coesão, ângulo de 

atrito interno, inclinação do talude, altura do talude e a poropressão. Depois, no outro 

banco de dados a técnica de agrupamentos também foi aplicada e levou em 

consideração os seguintes parâmetros: fator de segurança, condição real observada em 

campo, condição de estabilidade através de rede neural proposta por SAKELLARIOU 

& FERENTINOU (2005) e a condição de estabilidade obtida por meio da análise 

realizada no primeiro banco.  

Os resultados obtidos foram interessantes e a metodologia se apresentou eficaz. É 

interessante observar que o autor criou uma metodologia que une diversos parâmetros 

relacionados à condição de estabilidade com objetivo de reduzir as incertezas 

relacionadas a cada um dos parâmetros envolvidos. No entanto, o modelo criado utiliza 

parâmetros que podem ser diretamente utilizados em análises de estabilidade 

determinística ou probabilística.  
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O uso de parâmetros que caracterizam o maciço rochoso, como resistência da 

rocha intacta, grau de alteração, características das descontinuidades, e que estão 

diretamente ligados às condições de estabilidade acaba por se tornar mais interessante 

quando se utiliza técnicas como a análise de agrupamentos. Pois assim é possível 

acessar a condição de estabilidade de taludes com uso de variáveis qualitativas e 

quantitativas de fácil levantamento em campo. 

SHI et al. (2016) propuseram uma metodologia para obtenção da susceptibilidade 

de fluxo de detritos utilizando componentes principais e análise de agrupamentos. A 

técnica de componentes principais tem por objetivo explicar a estrutura de variância e 

covariância dos dados através da construção de combinações lineares das variáveis 

originais, reduzir a dimensionalidade e quantificar os dados. 

 Foram utilizados 12 fluxos de detritos localizados em Heshigten Banner, Inner 

Mongolia, China.  Inicialmente foi aplicada a técnica multivariada das componentes 

principais para converter os parâmetros iniciais que são correlacionados em novas 

variáveis não correlacionadas. Os parâmetros iniciais utilizados para aplicação da 

técnica de componentes principais foram: área da bacia de captação, comprimento do 

canal principal do fluxo, diferença de elevação máxima da bacia de captação, gradiente 

médio do canal principal do fluxo, ângulo médio do talude, densidade da drenagem, 

curvatura do canal principal do fluxo, volume de material rompido, proporção do 

material rompido ao longo do canal, proporção de área de vegetação pobre e fator de 

arredondamento da bacia. Foram retidas na análise as cinco primeiras componentes 

principais que foram responsáveis por explicar 90,9% da variabilidade dos dados 

originais. Então a técnica de agrupamento foi aplicada nos novos dados gerados pelas 

cinco componentes principais para determinar a susceptibilidade de fluxo de detritos das 

áreas estudadas. As áreas foram classificadas em três classes de susceptibilidade de 

fluxo de detritos: alta, moderada e baixa. 

O trabalho apresenta uma metodologia interessante, no entanto o número de 

observações (fluxo de detritos) utilizadas é muito pequeno. Sabe-se que existe uma 

recomendação de que o banco de dados deve ser composto por pelo menos cinco vezes 

o número de variáveis que estão sendo utilizadas para aplicação de estatística 

multivariada. Como foram utilizadas 11 variáveis nesse modelo, seria recomendável que 

o banco de dados apresentasse pelo menos 55 observações. 
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4.4.Consequências de rupturas em taludes de mina 

Segundo a INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 

(2002), as consequências de rupturas podem ser definidas como o resultado ou impacto 

de um evento. Rupturas em taludes de mina podem ocorrer em três escalas: bancada, 

inter-rampa e global. De acordo com TAPIA et al. (2007), as consequências dessas 

rupturas em taludes de mina podem ser categorizadas nos grupos apresentados abaixo. 

 Ferimento ou morte dos trabalhadores; 

 dano aos equipamentos; 

 impacto econômico na produção (ex: perda de produção, custos de 

limpeza, custos devido a período curto ou longo de limpeza de parte da 

cava); 

 força maior (impacto econômico de grandes proporções, ex: ruptura global 

de talude) 

 problemas entre órgãos governamentais e empresas, incluindo impactos 

nas permissões e autorizações de lavra. 

LONGO & GAMA (2005) propuseram a Equação (5) para calcular as 

consequências, neste caso, os custos (consequências econômicas) das rupturas de 

taludes em pedreiras. 

 

𝐶𝑔 = 𝐶0 + 𝑃𝑐 × (𝐶𝑟 + 𝐶𝑑) (5) 

 

Em que: 

𝐶𝑔 são os custos generalizados; 

𝐶0 é o custo inicial de escavação e realização do talude; 

𝑃𝑐  é a probabilidade de ruptura; 

𝐶𝑟 são os custos de reconstrução do talude e 

𝐶𝑑 é o valor dos danos. 

 Nessa pesquisa não foram considerados os ferimentos e morte de trabalhadores e 

danos aos equipamentos porque eles não ocorreram. Portanto, os custos de remoção de 
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material rompido (𝐶𝑑), custos relacionados à interrupção da operação de mina e custos 

de reconstrução do talude (𝐶𝑟) foram considerados (LONGO & GAMA, 2005). 

Segundo os autores, os custos de remoção do material rompido podem ser 

bastante variados. Isso ocorre devido a diversos fatores e esses custos não podem ser 

calculados de forma acurada. No caso da pedreira estudada, o custo aproximado de 

remoção de material rompido é 0.40 €/m3. Esse valor foi estimado para calcário 

empolado e o valor resultante foi estimado com base nas horas trabalhadas do 

equipamento usado para a remoção e nos custos com combustíveis e operadores 

(LONGO & GAMA, 2005). 

Os cálculos do custo de reconstrução do talude foram feitos após a remoção e 

limpeza do material rompido. Considerando um talude com 70º de inclinação e, depois 

da ruptura, 22º de inclinação, os custos médios de reconstrução do talude foram de 1.0 

€/m3 (LONGO & GAMA, 2005). 

HOEK & BRAY (1981) discutiram sobre as consequências econômicas da 

instabilidade de taludes. De acordo com os autores, os custos somente podem ser 

obtidos se o volume ou peso do material rompido a ser removido é conhecido. Então, os 

autores realizaram o cálculo do peso de material rompido para uma ruptura do tipo 

cunha delimitada por duas famílias de descontinuidades e pelo plano de face e topo do 

talude para diversos ângulos de talude. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 

5. A linha A corresponde a uma escavação em um talude com 100 pés de altura e 300 

pés de largura, a linha B corresponde à limpeza caso ocorra uma ruptura em cunha. As 

linhas C e D estão relacionadas a custos com a colocação de tirantes em taludes 

saturados e secos para alcançar de um fator de segurança igual a 1,3. 
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Figura 5: Peso de material rompido versus ângulo de talude (HOEK & BRAY, 1981). 

 

Além disso, os autores declaram que os custos gerados pela instabilidade de 

taludes irão depender da localização geográfica da mina, acessibilidade a serviços 

especializados e custos locais de trabalho. A Figura 6 apresenta uma estimativa dos 

custos. 

Para obtenção dos custos apresentados na Figura 6 os autores fizeram algumas 

suposições. A primeira suposição feita foi que a unidade básica de custo é tomada como 

o custo por tonelada extraída da face. Então, a linha A da Figura 6 foi obtida 

diretamente da linha A da Figura 5. A segunda suposição feita foi que os custos de 

limpeza em um talude rompido é 2,5 vezes o custo básico. Essa suposição levou a linha 

B (Figura 6) para o caso particular da cunha, que começa com um talude com ângulo de 

inclinação igual a 64º, que é o talude com ângulo mais suave em que pode ocorrer uma 

ruptura. A linha E corresponde aos custos de dimensionamento e instalação de um 

sistema de drenagem que apresenta custos fixos de 75 unidades básicas, independente 
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do ângulo de inclinação do talude. O custo de aplicação de cabos é igual a 10 unidades 

básicas por tonelada, que gerou as linhas C e D. 

 

 

Figura 6: Custos versus ângulos de taludes (HOEK & BRAY, 1981). 

 

Ambos os trabalhos de LONGO & GAMA (2005) e HOEK & BRAY (1981) são 

interessantes pontos de partida. Eles apresentam os parâmetros que estão relacionados 

às consequências econômicas e apresentam metodologias de obtenção dos custos 

(consequências econômicas) de rupturas em taludes de mina. No entanto, esses 

trabalhos foram feitos para situações particulares e, portanto não podem ser 

generalizados para qualquer mina ou situação. 

Uma forma interessante de mensurar indiretamente as consequências de rupturas 

em taludes de mina é associá-las às escalas de rupturas que podem ocorrer em minas à 
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céu aberto: ruptura de bancadas, ruptura no talude inter-rampa e ruptura do talude global 

(Figura 7). 

 
 

Figura 7: Três tipos de rupturas em taludes em minas a céu aberto. 

 

Esse três tipos de escala de ruptura de taludes estão diretamente relacionados ao volume 

da ruptura e, portanto, relacionados as consequências destas. Rupturas de bancadas 

apresentam consequências pouco sérias. De maneira geral, esse tipo de ruptura 

apresenta um impacto mínimo na produção, relacionado em sua maioria a custos de 

limpeza do material rompido. Danos a equipamentos e ferimento de operários são 

improváveis desde que a ruptura não ocorra quando a bancada não estiver em 

construção (WESSELOO & READ, 2010). SWAN & SEPULVEDA (2000) afirmam 

que rupturas de bancada são inevitáveis e permitidas, desde que os volumes contidos de 

material rompido sejam aceitáveis. No entanto, bancadas localizadas imediatamente 

acima e abaixo de rampas devem ter tolerâncias de rupturas menores em comparação 

com as outras bancadas. PRIEST & BROWN (1983) também sugerem que as 

consequências de rupturas em bancadas individuais, encostas temporárias e bancadas 

que não são adjacentes a estradas de transporte não são muito graves. 

As consequências de rupturas em taludes inter-rampa são mais significativas do que 

as rupturas em bancadas. Ferimento de pessoal e danos a equipamentos são prováveis. 

O impacto econômico na produção também é mais significativo, já que as perdas de 

produção e os custos de limpeza são maiores do que em rupturas de bancadas 
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(WESSELOO & READ, 2010). PRIEST & BROWN (1983) sugerem que rupturas em 

taludes de tamanho médio de 50 a 100 m de altura, com estradas de transporte ou perto 

de instalações de mina permanentes podem ter sérias consequências. 

O caso mais grave de ruptura é a ruptura do talude global. Lesões e fatalidades de 

operários e pessoas, danos a equipamentos apresentam alta probabilidade de ocorrência 

caso a ruptura ocorra em horário de operação da mina. Os impactos econômicos podem 

ser irreversíveis porque a ruptura pode levar à diluição do minério e, consequentemente, 

uma diminuição no valor econômico do minério. Finalmente, as relações públicas e de 

partes interessadas podem ser severamente afetadas e podem até levar à perda de 

permissão para mineração (WESSELOO & READ, 2010). SWAN & SEPULVEDA 

(2000) e PRIEST & BROWN (1983) afirmam que rupturas em taludes altos com mais 

de 150 metros de altura têm consequências muito sérias. 

 

4.5.Técnicas estatísticas multivariadas e de aprendizado de máquina 

Entre as vantagens da utilização de sistemas quantitativos de análise de perigo e 

de risco, a principal é a redução da subjetividade dos resultados obtidos. Isso aumenta a 

confiança na tomada de decisão dos engenheiros geotécnicos. Técnicas estatísticas 

multivariadas e de aprendizado de máquina são ferramentas interessantes para obtenção 

de sistemas quantitativos de níveis de perigo, susceptibilidade e consequência, portanto, 

de análise de risco. 

4.5.1. Conceitos iniciais de estatística multivariada 

Segundo MINGOTI (2013), a estatística multivariada consiste em um conjunto de 

métodos estatísticos utilizados em situações nas quais as variáveis são medidas 

simultaneamente, em cada elemento amostral. Em geral, as variáveis são 

correlacionadas entre si e quanto maior o número de variáveis, mais complexa se torna a 

análise por métodos comuns de estatística univariada. Nessa tese serão utilizadas 

técnicas como análise de componentes principais e análise discriminante. 

Em linhas gerais, os métodos de estatística multivariada são utilizados para 

simplificar e facilitar a interpretação do fenômeno que está sendo estudado através da 

construção de índices ou variáveis alternativas que sintetizem a informação original dos 

dados; construir grupos de elementos amostrais que apresentem similaridade entre si; 

possibilitando a segmentação do conjunto original de dados. E investigar as relações de 
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dependência entre as variáveis respostas associadas ao fenômeno e outros fatores 

(MINGOTI, 2013). 

4.5.2. Preparação dos dados para aplicação de técnicas multivariadas 

Antes da aplicação de análises estatísticas multivariadas é necessário um estudo 

exploratório dos dados. Esse estudo exploratório deve ser feito em cada uma das 

variáveis do vetor aleatório. Deve-se conhecer as medidas de posição dos dados como a 

média e mediana, fazer o boxplot das variáveis para observação da variabilidade dos 

dados e plotar gráficos de dispersão das variáveis duas a duas para observação de 

correlação entre os dados. Além disso, é necessário conhecer a covariância e correlação 

entre as variáveis do problema. O emprego de técnicas estatísticas multivariadas 

somente se justifica em bancos de dados que apresentem correlação entre as variáveis.  

Além disso, alguns testes devem ser realizados para determinar se o banco é 

adequado para aplicar determinada técnica estatística multivariada ou não. Os testes 

mais importantes são Teste de Esfericidade de Bartlett, Teste de normalidade 

multivariada e Teste M Box. O teste de esfericidade de Bartlett deve ser feito antes da 

aplicação de qualquer técnica estatística multivariada a fim de se verificar se existem 

correlações significativas entre as variáveis. O teste de normalidade multivariada deve 

ser feito a fim de se verificar a normalidade multivariada dos dados. De maneira geral, 

algumas técnicas pressupõem normalidade dos dados. A aplicação de inferência 

estatística muitas vezes está restrita a dados normais multivariados. No caso deste 

trabalho, a análise discriminante é a única técnica em que a normalidade multivariada é 

desejável, mas não obrigatória. O teste M box é utilizado para verificar a 

homocedasticidade dos dados e ele é aplicado para determinar se é possível a aplicação 

de funções discriminantes lineares. 

4.5.2.1.Teste de Esfericidade de Bartlett 

A correlação é uma medida normalizada entre -1 e 1 para avaliação do grau de 

relação entre variáveis. Quanto mais próxima de 0 menor é a correlação entre as 

variáveis, quanto mais próximo de 1, a relação é positiva e quanto mais próximo de -1 a 

relação é negativa entre as variáveis. Existem diversos tipos de coeficientes de 

correlação. Neste trabalho são apresentados os coeficientes de correlação de Pearson e 

Spearman. O método usualmente conhecido para medir a correlação entre duas 

variáveis é o Coeficiente de Correlação Linear de Pearson, proposto por Francis Galton 
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e Karl Pearson em 1897 (LIRA, 2004). O coeficiente de correlação linear de Pearson é 

indicado para variáveis quantitativas. 

O estimador do coeficiente de correlação de Pearson é calculado através da 

Equação (6).  

 

𝜌𝑖𝑗 =
𝜎𝑖𝑗

√𝜎𝑖𝑖𝜎𝑗𝑗

 (6) 

 

Onde: 

𝜎𝑖𝑗 é a covariância entre as variáveis i e j. 

𝜎𝑖𝑖 é a variância da variável i. 

𝜎𝑗𝑗  é a variância da variável j. 

As suposições básicas para a utilização deste coeficiente é de que o 

relacionamento entre as duas variáveis seja linear e de que as variáveis envolvidas 

sejam aleatórias (LIRA, 2004). 

CALLEGARI-JAQUES (2003) afirma que a correlação entre duas variáveis pode 

ser avaliada conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Interpretação dos valores do coeficiente de correlação linear de Pearson. 

Correlação Descrição 

0 < 𝜌 < 0,30 Fraca correlação linear 

0,30 < 𝜌 < 0,60 Moderada correlação linear 

0,60 < 𝜌 < 0,90 Forte correlação linear 

0,90 < 𝜌 < 1,00 Correlação linear muito forte 

 

  

O Coeficiente de Correlação de Spearman, também conhecido como Coeficiente 

de Correlação por Postos de Spearman, é indicado para variáveis mensuradas em nível 
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ordinal (LIRA, 2004). No entanto as correlações ordinais não podem ser calculadas da 

mesma maneira que as correlações de Pearson (BUNCHAFT & KELLNER, 1999). 

Inicialmente, elas não mostram tendência linear, mas podem ser consideradas como 

índices de monotonicidade, ou seja, para aumentos positivos da correlação, aumentos no 

valor de X correspondem a aumentos no valor de Y, e para coeficientes negativos 

ocorre o oposto. O quadrado do índice de correlação não pode ser interpretado como a 

proporção da variância comum as duas variáveis (LIRA, 2004). 

O Coeficiente de Correlação de Spearman usa, em vez do valor observado, apenas 

a ordem das observações. Deste modo, este coeficiente não é sensível a assimetrias na 

distribuição, nem à presença de outliers, não exigindo, portanto que os dados 

provenham de duas populações normais (LIRA, 2004).  

O estimador do coeficiente de correlação de Spearman é dado pela Equação (7). 

 

𝜌𝑠 = 1 −
6∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 (7) 

 

Onde: 

𝜌𝑠 é o coeficiente de correlação de Spearman; 

𝑑𝑖 é a diferença entre as ordenações (postos de 𝑥𝑖– postos de 𝑦𝑖); 

𝑛 é o número de pares de ordenações (𝑥𝑖, 𝑦𝑖). 

O teste de Bartlett fornece a significância estatística de que variáveis do problema 

apresentem correlações significativas. Ele consiste na comparação entre a matriz de 

correlação das variáveis e a matriz Identidade (Equação 8). As correlações entre as 

variáveis que são utilizadas na matriz de correlações serão calculadas de acordo com as 

natureza. Quanto às variáveis qualitativas, elas são calculadas utilizando o coeficiente 

de correlação de Spearman. Quanto às variáveis quantitativas, elas são calculadas 

utilizando o coeficiente de correlação de Pearson. 
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[
 
 
 
 
 

1 𝜌12 𝜌12 … 𝜌1𝑝

𝜌21 1 𝜌23 … 𝜌2𝑝

𝜌31 𝜌32 1 … 𝜌3𝑝

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜌𝑝1 𝜌𝑝2 𝜌𝑝3 … 1 ]

 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
1 0 0 … 0
0 1 0 … 0
0 0 1 … 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 0 … 1]

 
 
 
 

 (8) 

 

Em que: 

𝜌𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑝 e 𝑗 = 1,2, … , 𝑝 é a correlação entre as variáveis i e j, 

𝑝 é o número de variáveis. 

Como a hipótese básica parte do pressuposto que a matriz de correlações é igual a 

matriz Identidade, temos que: 

H0: R = I, não existe correlação suficiente para aplicação de técnica multivariada; 

Ha: R ≠ I, existe correlação suficiente para aplicação da técnica multivariada. 

A estatística do teste é dada pela Equação (9). (BARTLETT, 1951). 

 

𝜒2 = − [(𝑛 − 1) −
2𝑝 + 5

6
] ln|𝑹| (9) 

 

Em que: 

𝑛 é o tamanho da amostra,  

𝑝 é o número de variáveis e  

|𝑹| é o determinante da matriz de correlação. 

A estatística do teste apresenta distribuição qui-quadrado (𝜒2) com graus de liberdade 

igual a 𝑑𝑓 =
𝑝(𝑝−1)

2
. 

Para que haja correlações significativas na matriz de correlação, com 95% de confiança, 

o p-valor deve ser inferior a 0,05. 

 

 



29 
 

 
 

4.5.2.2.Teste de normalidade multivariada 

ROYSTON (1983) propôs uma generalização do teste de normalidade univariada 

de Shapiro-Wilk para normalidade multivariada. O procedimento prevê a estimação da 

estatística W de Shapiro-Wilk para cada uma das variáveis, sendo a estatística final do 

teste baseada na soma dos seus valores. É utilizada uma transformação da estatística e a 

correlação entre as variáveis é utilizada para obter os graus de liberdade da distribuição 

qui-quadrado resultante (ROYSTON, 1983). 

Suponha um banco de dados multivariado, representado pelo vetor aleatório x, 

com n indivíduos e p variáveis, com matriz de covariâncias S. O teste de Shapiro-Wilk, 

define W de acordo com a Equação (10). 

 

𝑊 =
(∑𝑎𝑖𝜐𝑖) 

2

∑(𝜐𝑖 − �̅�)2
 (10) 

 

Em que:  

𝜐𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 representam os dados de uma variável, organizados em ordem 

crescente de magnitude, 

�̅� =  ∑
𝜐𝑖

𝑛
 , 

𝑎𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 são os melhores coeficientes lineares não enviesados de SARHAN & 

GREENBERG (1956).  

Royston mostrou que W pode ser transformado para uma variável normal 

padronizada, z (Equação 11). Essa transformação é adequada para amostras de tamanho 

n entre 7 e 2000. 

 

𝑧 =
(1 − 𝑊)𝜆 − �̅�𝑦

𝑠𝑦
 

(11) 
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Em que: 

λ foi estimado por 50 amostras e suavizadas utilizando o polinômio ln(𝑛) − 𝑑, sendo 

𝑑 = 3 para 7 ≤ 𝑛 ≤ 20 e 𝑑 = 5 para 21 ≤ 𝑛 ≤ 2000; 

�̅�𝑦 é a média amostral e  

𝑠𝑦 é o desvio padrão amostral. 

A média �̅�𝑦 e o desvio padrão 𝑠𝑦 de (1 − 𝑊)𝜆 são obtidos por meio do parâmetro λ e de 

seus polinômios suavizados. Grandes valores positivos de z são evidência de não 

normalidade. 

Para testar a normalidade multivariada dos dados, o primeiro passo é calcular a 

estatística univariada de Shapiro-Wilk, Wj, para a variável j, tal que j=1, 2, ..., p e depois 

normalizá-la (Equação 12). 

 

𝑧𝑗 =
(1 − 𝑊𝑗)

𝜆
− �̅�𝑗

𝑠𝑗
 (12) 

 

Em seguida é necessário calcular a estatística do teste de normalidade multivariada dada 

por 𝑅𝑗, tal que j=1, 2, ..., p (Equação 13). 

 

𝑅𝑗 = {𝜙−1 [
1

2
𝜙(−𝑧𝑗)]}

2

 (13) 

 

Em que: 

𝜙(𝑥) = (2𝜋)−
1

2 ∫ exp (−
1

2
𝑝2) 𝑑𝑡

𝑥

− ∞

 

A estatística do teste de ROYSTON (1983) é dada pela Equação (14). 

 

𝐻 =
𝑒 ∑𝑅𝑗

𝑝
 (14) 
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Em que: 

𝑒 é uma constante denominada graus de liberdade equivalentes, onde 𝑒 < 𝑝.  

A estatística H apresenta distribuição qui-quadrado (𝜒2) com graus de liberdade (𝑑𝑓) 

igual a 𝑒. 

Para que os dados sejam normais multivariados, com 95% de confiança, o p-valor deve 

ser inferior a 0,05. 

4.5.2.3.Teste M Box  

O teste M Box foi proposto por BOX (1949) e é utilizado para testar a 

homocedasticidade entre matrizes de covariância, ou seja, se duas ou mais matrizes de 

covariâncias são iguais estatisticamente (homogêneas). Suponhamos a existência de k 

populações e que a hipótese básica a ser testada seja que as respectivas matrizes de 

covariância das populações sejam estatisticamente iguais, temos que: 

𝐻0 ∶  𝛴1 = 𝛴2 = ⋯ = 𝛴𝑘, existe homocedasticidade entre os dados; 

𝐻𝑎 ∶  𝛴1 ≠ 𝛴2 ≠ ⋯ ≠ 𝛴𝑘 , não existe homocedasticidade entre os dados. 

O valor da estatística M é dada pela equação (15). 

 

𝑀 = (𝑛 − 𝑘) 𝑙𝑛|𝑺| − ∑(𝑛𝑗 − 1)

𝑘

𝑗=1

𝑙𝑛|𝑆𝑗| (15) 

 

Em que: 

𝑛 é o número total de informações; 

𝑘 é o número de populações, com 𝑘 = 1, 2, … , 𝑗; 

𝑛𝑗 é uma observação do grupo j; 

𝑆 =
∑ (𝑛𝑗−1)𝑆𝑗

𝑘
𝑗=1

𝑛−𝑘
 é a matriz comum de covariâncias amostrais; 

𝑆𝑗 é a matriz de variâncias e covariâncias do grupo j. 
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A estatística do teste apresenta distribuição qui-quadrado (𝜒2) com graus de 

liberdade igual a 𝑑𝑓e é definida pela Equação (16). 

 

𝑀(1 − 𝑐)~𝜒2(𝑑𝑓) (16) 

 

Em que: 

𝑐 =
2𝑝2+3𝑝−1

6(𝑝+1)(𝑘−1)
(∑

1

𝑛𝑗−1
−

1

𝑛−𝑘

𝑚
𝑗=1 ); 

𝑑𝑓 =
𝑝(𝑝+1)(𝑘−1)

2
; 

𝑝 é o número de variáveis. 

Para que haja homocedasticidade entre as matrizes de covariância, com 95% de 

confiança, o p-valor deve ser superior a 0,05. 

4.5.3. Análise de componentes principais 

A análise de componentes principais é uma técnica estatística multivariada 

proposta por Pearson em 1901 e fundamentada no artigo de HOTELLING (1933). 

Segundo MINGOTI (2013), seu objetivo principal é explicar a estrutura de variância e 

covariância de um vetor aleatório, composto de p variáveis aleatórias, através da 

construção de combinações lineares das variáveis originais. Essas combinações lineares 

são denominadas componentes principais e não apresentam correlação entre si. Como 

objetivo prático da técnica pode-se citar a redução das p variáveis para k variáveis, onde 

p > k e a quantificação de variáveis qualitativas. Essa técnica multivariada não precisa 

da suposição de normalidade multivariada para ser aplicada sendo, portanto, aplicável a 

qualquer conjunto de variáveis, desde que essas sejam correlacionadas entre si. Além 

disso, a técnica pode ser aplicada somente em variáveis quantitativas e qualitativas 

ordinais. 

A técnica de componentes principais pode ser aplicada tanto em matriz de 

covariâncias ou de correlações. Quando as variáveis apresentam variabilidades muito 

diferentes deve-se utilizar a matriz de correlações, para que a variável que apresenta 

maior variância não provoque viés na análise. 
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4.5.3.1.Componentes principais extraídas da matriz de correlações 

Seja 𝑥 um vetor aleatório com 𝑝 variáveis, a variável padronizada 𝑍𝑖, com  𝑖 =

1,2, … , 𝑝, é dada por 𝑍𝑖 = (𝑋𝑖 − 𝜇𝑖)/𝜎𝑖, em que 𝜇𝑖 é a média  e 𝜎𝑖 é o desvio padrão da 

variável i. A matriz 𝑃𝑝𝑥𝑝 é matriz de covariâncias das variáveis padronizadas 𝑍𝑖, que 

também pode ser definida como a matriz de correlação das variáveis 𝑋𝑖. Sejam 

𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, … , 𝜆𝑝 os autovalores ordinados e 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, … , 𝑒𝑝 os respectivos autovetores 

normalizados da matriz de correlações. 

É possível criar novas variáveis não correlacionadas entre si, denominadas 

componentes principais, cujas variâncias decresçam da primeira para a última. A i-

ésima componente principal, tal que 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑝, é dada pela Equação (17). 

 

𝑌𝑖 = 𝑒𝑖
𝑡𝑍 = [𝑒1 𝑒2 𝑒3 … 𝑒𝑝]

[
 
 
 
 
𝑍1

𝑍2

𝑍3

⋮
𝑍𝑃]

 
 
 
 

= 𝑒𝑖1𝑍1 + 𝑒𝑖2𝑍2 + 𝑒𝑖3𝑍3 + ⋯+ 𝑒𝑖𝑝𝑍𝑝 (17) 

 

Onde Yi é a i-ésima componente principal, ei é i-ésimo autovetor normalizado e Z é o 

vetor aleatório padronizado. 

Observando a Equação (17) é possível ver que as componentes principais nada 

mais são do que combinações lineares das variáveis X padronizadas, onde os 

autovetores da matriz de correlações são os coeficientes dos termos de 𝑌𝑖. 

A variância de Yi  é dada pela Equação (18). 

 

𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑖] = 𝑉𝑎𝑟[𝑒𝑖
𝑡𝑍] = 𝑒𝑖

𝑡𝑉𝑎𝑟[𝑍]𝑒𝑖 = 𝑒𝑖
𝑡𝛴𝑒𝑖 = 𝑒𝑖

𝑡𝜆𝑖𝑒𝑖 = 𝑒𝑖
𝑡𝑒𝑖𝜆𝑖 = 𝜆𝑖 (18) 

 

Onde: 𝛴𝑒𝑖 = 𝜆𝑖𝑒𝑖. 

Portanto o autovalor λi é a variância associada à componente principal Yi. 

A proporção da variância total de X que é explicada pela i-ésima componente principal 

é dada pela Equação (19). 
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𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑖]

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑋
=

𝜆𝑖

𝑡𝑟𝑎ç𝑜(𝛴𝑝𝑥𝑝)
=

𝜆𝑖

∑ 𝜆𝑖
𝑝
𝑖=1

 (19) 

 

4.5.3.2.Critérios para determinação do número de componentes principais que 

serão retidas na análise 

Como a técnica de componentes principais pode ser utilizada para redução da 

dimensionalidade dos dados existem alguns critérios de seleção do número de 

componentes principais a serem utilizadas na análise de dados. 

Entre os critérios existentes pode-se citar o critério proposto por KAISER (1970). 

KAISER (1970) sugere manter na análise as componentes principais correspondentes 

aos autovalores maiores do que a média dos autovalores, se a análise for baseada na 

matriz de covariâncias, ou as componentes correspondentes aos autovalores maiores que 

1, se a matriz de correlações é usada.  

Pode-se utilizar a análise da proporção acumulada da variância explicada pelas 

componentes para determinação do número de componentes a serem retidas. Não há um 

limite definido para esse valor e sua escolha deve ser feita com base no fenômeno 

investigado. Em algumas situações é possível obter uma porcentagem de explicação da 

variância total superior a 90% com uma ou duas componentes, enquanto que, em outras 

é necessário um número muito maior (MINGOTI, 2013). 

Outro critério existente é o Scree-plot proposto por CATELL (1966). O Scree-plot é 

uma ferramenta para auxiliar na escolha de quantas componentes baseada no gráfico de 

autovalores (Figura 8). Comumente, a diferença entre os primeiros autovalores é grande 

e diminui para os últimos. A sugestão é fazer o corte quando a variação dos autovalores 

passa a ser pequena (PEREIRA, 2015). 
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Figura 8: Scree-plot. 

 

4.5.4. Análise discriminante 

A análise discriminante é uma técnica estatística multivariada utilizada para 

classificação de indivíduos. Para sua aplicação é necessário que os grupos para os quais 

cada elemento amostral pode ser classificado sejam predefinidos, ou seja, conhecidos a 

priori considerando-se suas características gerais. Esse conhecimento permite a 

elaboração de uma função matemática chamada regra de classificação ou discriminação, 

que é utilizada para classificar novos elementos amostrais nos grupos já existentes 

(MINGOTI, 2013). Essas funções elaboradas podem apresentar boa ou má 

discriminação. Quando os grupos a serem discriminados apresentam centróides 

distantes, a função tende a apresentar boa discriminação. A Figura 9 apresenta uma 

representação univariada de escores discriminantes de duas populações A e B com 

distribuição normal. Na Figura 9-a é possível observar que os centróides estão mais 

distantes e, portanto, a função discriminante foi mais eficaz e gerou uma área de 

confusão menor (destacada em cinza) do que na Figura 9-b onde os centróides estão 

mais próximos. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 9: Representação univariada de escores Z discriminantes (HAIR et al., 2009). 

 

Considerando por exemplo, um caso onde existem dois grupos discriminantes, 

existem n1 indivíduos com probabilidade igual a 100% de pertencer à população 1 e n2 

indivíduos com probabilidade igual a 100% de pertencer à população 2.Sabendo-se que 

foram medidas p variáveis em cada um dos indivíduos, a técnica discriminante faz uma 

análise estatística do comportamento das p variáveis e permite identificar o perfil geral 

do grupo e, por fim, a construção de uma regra de classificação que pode ser utilizada 

para classificar novos indivíduos. A construção da regra de classificação pode ser obtida 

através de distâncias, por exemplo, no caso da função discriminante linear de Fisher 

para duas populações ou em sua generalização para k populações, as funções 

discriminantes canônicas de Fisher. É importante salientar que é necessário que as p 

variáveis sejam quantitativas para aplicação da técnica. Sendo as funções lineares de 
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Fisher e canônica de Fisher mais indicadas para dados homocedásticos. Quando os 

dados não são homocedásticos, a função discriminante quadrática normalmente é 

aplicada. No entanto é importante salientar que a função quadrática, por ser por 

construção baseada em populações com distribuições normais, apresenta maior 

sensibilidade à necessidade de normalidade. Portanto, mesmo que os dados não sejam 

homogêneos, pode ser conveniente aplicar a função discriminante linear nesses casos. 

Somente a função canônica de Fisher é apresentada nesse trabalho, uma vez que ela foi 

utilizada para a construção do sistema de análise de perigo. 

Suponha a existência de p variáveis aleatórias, k populações, e que as populações 

sejam homocedásticas. Então é possível construir s combinações lineares, denominadas 

funções discriminantes canônicas (Equação 20) (MINGOTI, 2013). 

 

�̂�𝑗 = �̂�𝑗
𝑡𝑋𝑝𝑥1               𝑗 = 1, 2, … , 𝑠 ≤ min (𝑘 − 1, 𝑝) (20) 

 

Em que �̂�𝑗
𝑡 é o j-ésimo autovetor estimado corresponde ao j-ésimo maior autovalor 

da matriz 𝑊−1𝐵, sendo �̂�𝑗
𝑡𝑊�̂�𝑗 = 1. 

A matriz W é a matriz de soma de quadrados e produtos cruzados dentro dos 

grupos e B é a matriz de soma de quadrados e produtos cruzados entre os grupos. Elas 

são definidas pelas equações (21) e (22), respectivamente. 

 

𝑊𝑝𝑥𝑝 = ∑ ∑(𝑥𝑖𝑏 − �̅�𝑖)(𝑥𝑖𝑏 − 𝑥𝑖)
𝑡

𝑛𝑖

𝑏=1

𝑘

𝑖=1

 (21) 

𝐵𝑝𝑥𝑝 = ∑𝑛𝑖(�̅�𝑖 − �̅�)(�̅�𝑖 − �̅�)𝑡

𝑘

𝑖=1

 (22) 

 

Em que: 

k é o número de populações (classes); 

𝑛𝑖 é o número de elementos da população i; 
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𝑋𝑖𝑏 é o vetor de observações do elemento amostral b que pertence à população i; 

�̅�𝑖  é o vetor de médias amostral da população i; 

�̅� é o vetor de médias amostral, considerando todas as n observações. 

Para cada indivíduo será calculado um vetor �̂�𝑗. Além disso, são calculados os 

escores das funções discriminantes canônicas aplicadas aos vetores de médias amostrais 

para cada uma das populações (�̂�𝑖). Então, é calculada a distância euclidiana entre �̂�𝑗 e �̂�𝑖 

(Equação 23). Por fim, os indivíduos são classificados na população cuja distância 

euclidiana entre o indivíduo e a média da população for menor. 

 

𝑑 = √(�̂�𝑗�̂�𝑖)
𝑡
(�̂�𝑗�̂�𝑖) 

(23) 

 

Segundo MINGOTI (2013), é importante observar que o método de Fisher não 

utiliza para elaboração das funções discriminantes canônicas distribuições estatística e, 

portanto, é um método não-paramétrico. 

 

4.6.Elipses de confiança 

Elipses de confiança são construídas utilizando a distância estatística de 

Mahalanobis e podem ser utilizadas para fornecer o limite entre duas populações para os 

casos de distribuição bivariada (variáveis x1 e x2) (Figura 10). Ao se construir uma 

elipse para cada uma das populações, os pontos de interseção entre elas podem ser 

utilizados para definição dos limites entre essas populações. 

Neste trabalho, as elipses de confiança foram utilizadas para determinar os limites 

entre as classes de estabilidade de taludes no gráfico dos escores gerados pela regra 

discriminante e assim, gerar um sistema de análise de perigo para mensuração do nível 

de perigo para novos taludes. 
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Figura 10: Elipses de confiança e limites entre populações. 

 

A elipse de confiança delimita os pontos, de um mesmo grupo, cujas distâncias de 

Mahalanobis (Equação 24) são iguais ou menores do que os semi-eixos da elipse (HAIR 

et al., 2009).  

A construção de elipses de confiança baseia-se na ideia de se delimitar um espaço 

que tenha (1 − 𝛼)% dos dados internos a ela. Quando os dados são normais 

multivariados, a distribuição pode ser aproximada por uma distribuição qui-quadrada e a 

elipse é dada pela Equação (24). A Figura 10 apresenta a ideia de elipse de confiança. 

 

(𝒙 − 𝝁)𝑇∑−1(𝒙 − 𝝁) ≤  𝜒2
2(𝛼) (24) 

 

Em que: 

𝒙 é o ponto de observação; 

𝝁 é a média da população i; 

𝜮 é a matriz de variâncias e covariâncias populacional; 

𝜒2
2 é a distribuição qui-quadrada com dois graus de liberdade; 

𝛼 é o nível de significância. 
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No entanto, sabe-se que muitas vezes, os dados não apresentam distribuição normal 

multivariada. Nesses casos a equação (24) não pode ser utilizada. Para sanar esse 

problema, pode-se utilizar métodos de reamostragem para inferir a distribuição amostral 

empírica partindo da própria amostra. 

O método Bootstrap não-paramétrico foi proposto por EFRON (1979) é uma técnica 

de reamostragem, que permite aproximar as distribuições de um conjunto de dados pela 

distribuição empírica dos próprios dados a partir de sucessivas amostragens dentro do 

próprio conjunto de dados. A reamostragem é feita, com reposição.  

Portanto, uma maneira de solucionar a restrição de normalidade no uso das elipses 

de confiança seria a utilização da distribuição gerada pelo método Bootstrap (Equação 

25).  

 

(𝑥 − �̅�)𝑇𝑆−1(𝑥 − �̅�) ≤ 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑏𝑜𝑜𝑡𝑠𝑡𝑟𝑎𝑝 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠 (1 − 𝛼%) 
(25) 

  

4.7.Regressão logística 

Regressão logística é uma técnica multivariada usada para classificar indivíduos 

em diferentes populações. A técnica pode ser aplicada em variáveis qualitativas e 

quantitativas. A regra de classificação baseia-se em uma ou mais funções capazes de 

distinguir indivíduos entre duas ou mais populações por meio de variáveis 

independentes. O conhecimento da variável dependente (variável classificatória) para 

todos os indivíduos é pré-requisito para aplicação da técnica. A regra de classificação 

pode ser utilizada para classificar indivíduos cuja população não é conhecida 

(MINGOTI, 2013; HOSMER & LEMESHOW, 2000). 

Na regressão logística a probabilidade de um evento ocorrer (perigo) pode ser 

estimada. Considere que tenhamos duas populações (populações 1 e 2) amostradas e 

que para cada elemento amostral tenhamos observado o vetor 𝒙 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝). No 

modelo logístico, as probabilidades de um elemento com vetor de observações x 

pertencer a cada uma das duas populações são estimadas pelas Equações (26) e (27). 
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�̂�(1) = 𝑝𝑟𝑜𝑏(1|𝑥) =
𝑒𝑔(𝑥)

1 + 𝑒𝑔(𝑥)
 

 

(26) 

�̂�(2) = 𝑝𝑟𝑜𝑏(2|𝑥) =
1

1 + 𝑒𝑔(𝑥)
 (27) 

 

 

Em que:  

�̂�(1) é a probabilidade do indivíduo x de pertencer à população 1; 

�̂�(2) é a probabilidade do indivíduo x de pertencer à população 2; 

𝑔(𝑥) = 𝛽0 + �̂�𝑖
𝑡
𝑋 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑝 é a função classificatória; 

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝 são os coeficientes da regressão logística. 

Os coeficientes β do modelo são obtidos a partir do conjunto de dados, pela 

maximização da função de máxima verossimilhança (Equação 28). 

 

log 𝐿(𝛽) = ∑𝑦𝑖(𝛽0 + �̂�𝑖
𝑡𝑥𝑖)

𝑝

𝑖=1

− ∑ log𝑒 (1 + 𝑒𝛽0+�̂�𝑖
𝑡𝑥𝑖)

𝑝

𝑖=1

 (28) 

 

Em que 𝑦𝑖 é o número de ocorrências do evento. 

A solução analítica para a equação que maximiza a função da máxima 

verossimilhança não existe. Portanto, um método numérico iterativo para solução deve 

ser utilizado. Como exposto por MESQUITA (2014), atribui-se valores arbitrários aos 

coeficientes de regressão logística e cria-se um modelo inicial para predizer os dados 

observados. Em seguida, avalia-se os erros de tal previsão e muda-se os coeficientes de 

regressão, com a finalidade de tornar a probabilidade dos dados observados maiores sob 

o novo modelo. Este procedimento é repetido até que as diferenças entre o mais novo 

modelo e do modelo anterior sejam não significativas. 
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A interpretação dos coeficientes 𝛽 em regressão logística não é tão simples e nem 

de direta compreensão, como no caso de regressão linear, uma vez que se trata de uma 

função de resposta não-linear (MESQUITA, 2013). Os coeficientes 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝 

impactam diretamente a variação da probabilidade de ocorrência de um determinado 

evento.  

Para se avaliar o impacto de cada coeficiente na regressão logística, existem 

diversos testes estatísticos para se verificar a significância de cada uma das variáveis 

independentes com relação à variável dependente de um modelo logístico. Entre eles, 

destaca-se o teste de Wald.  O teste de Wald é usado para avaliar a significância 

estatística de cada coeficiente no modelo e é calculado pela razão entre o coeficiente da 

regressão logística e o desvio padrão do coeficiente (Equação 29). A ideia é testar a 

hipótese de que o coeficiente de uma variável independente no modelo não é 

significativamente diferente de zero. Se o teste falhar em rejeitar a hipótese nula, isso 

sugere que remover a variável do modelo não prejudicará substancialmente o ajuste 

desse modelo.  

A hipótese do teste é dada por: 

H0: 𝛽𝑖 = 0; 

Ha: 𝛽𝑖 ≠ 0. 

 

𝑊 =
𝛽𝑖

𝐷𝑃(𝛽𝑖)
 

(29) 

 

Em que: 

�̂�𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑝 é o i-ésimo coeficiente do modelo logístico; 

𝐷𝑃(𝛽𝑖) é o desvio padrão do i-ésimo coeficiente do modelo logístico. 

A estatística do teste apresenta distribuição normal. Para que o coeficiente da regressão 

logística seja estatisticamente significativo, com 95% de confiança, o p-valor deve ser 

inferior a 0,05. Caso seja considerado 90% de confiança, o p-valor deve ser menor que 

0,1. 
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Graficamente, a regressão logística apresenta comportamento no formato da letra 

S (Figura 12). Quando 𝑔(𝑋) → +∞, a probabilidade de o indivíduo pertencer à 

população i é igual a 100%. Quando 𝑔(𝑋) → −∞, a probabilidade é igual a 0%.  

 

Figura 11: Modelo Logístico. 

 

4.8.Árvore de classificação 

As árvores de classificação, também conhecidas como árvores de decisão, 

consistem em uma técnica de aprendizado de máquina utilizada para classificação de 

indivíduos. A principal característica dessa técnica está relacionada à sua estrutura 

hierárquica, em que em cada nível (nó) da árvore uma classificação é tomada. Portanto, 

a técnica de arvores de classificação é uma técnica em que uma variável classificatória 

(dependente) é explicada por p variáveis independentes. As variáveis independentes 

podem ser de qualquer natureza, seja quantitativa, qualitativa, nominal ou ordinal. 

Entre os principais algoritmos utilizados para construção de árvores de 

classificação pode-se citar ID3 - Interative Dichotomizer 3 (QUINLAN, 1986), C4.5 

(QUINLAN, 1993), CHAID – Chi-square Automatic Interaction Detection (KASS, 

1980), CART – Classification and Regression Trees (BREIMAN et al., 1984) e QUEST 

– Quick, Unbiasied, Efficient Statistical Tree (LOH & SHIH, 1997). 
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Neste trabalho foi utilizado o algoritmo CART, uma vez que esse apresenta mais 

vantagens que os demais e pelo fato de que ele é mais adequado ao tipo de dados 

utilizado desse trabalho. Ele foi escolhido por apresentar uma série de vantagens, como: 

as variáveis dependentes podem ser de qualquer natureza; a mesma variável pode ser 

utilizada em diferentes estágios do modelo, o que permite reconhecer os efeitos que 

certas variáveis produzem sobre as demais, além de não precisar satisfazer nenhum 

pressuposto para ser aplicada (BREIMAN et al., 1984). A Figura 13 apresenta um 

modelo de árvore de classificação gerado a partir do algoritmo CART.  

 

 

Figura 12: Modelo de árvore de classificação gerada pelo algoritmo CART. 

 

Os passos para aplicação do algoritmo CART são apresentados abaixo. 

a- Começar no nó da raiz (composto por todos os indivíduos do banco de dados). 

b- Dividir o nó de forma binária usando o critério de Gini. Este critério é utilizado 

para que os nós gerados apresentem maior pureza possível. Gini é utilizada para 

definir qual das variáveis divide os dados em dois subconjuntos os mais 

internamente homogêneos possíveis (processo recursivo).   

c- Atribuir aos nós a classe ao qual a maioria dos indivíduos pertence. 
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d- Parar a construção da árvore de classificação: quando todos os aspectos do 

banco de dados são visíveis na árvore, adotando como critério de parada o erro 

de classificação mínimo obtido. 

Gini (1912) propôs uma medida capaz de calcular a dispersão estatística de dados 

e, por fim, definir o grau de impureza. Considere uma variável categórica com k classes, 

o grau de impureza segundo o critério Gini é dado pela Equação (30). 

 

𝐺(𝑁) = 1 − ∑𝑝2 (
𝑖

𝑁
)

𝑘

𝑖=1

 (30) 

 

Em que 𝑝 (
𝑖

𝑁
) é a probabilidade a priori da classe i se formar no nó N. Quando o valor 

de 𝐺(𝑁) é igual a zero o nó é puro. Quando o valor de 𝐺(𝑁) se aproxima de 1 o nó é 

impuro, ou seja, as classes de distribuem de forma uniforme no nó. 

 

4.9.Validação de regras de classificação (análise discriminante, regressão 

logística e árvore de classificação) e obtenção da probabilidade de 

classificação incorreta 

A validação de regras de classificação é realizada a partir da estimação das 

probabilidades de classificação incorreta. No caso de duas populações existem dois 

erros que devem ser avaliados, os erros tipo 1 e tipo 2. O erro tipo 1 ocorre quando a 

regra classificatória classifica determinado elemento na população 2, sendo que ele 

pertence à população 1. O erro tipo 2 ocorre quando a regra classificatória classifica 

determinado elemento na população 1, sendo que ele pertence à população 2.  

As probabilidades de ocorrência de erros tipo 1 e tipo 2 são denotadas por 𝑃(2|1) 

e 𝑃(1|2), respectivamente e são calculadas a partir das Equações (31) e (32). 

  

𝑃(2|1) =
𝑛12

𝑛1
 (31) 
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𝑃(1|2) =
𝑛21

𝑛2
 (32) 

 

 

Em que:  

𝑛12 é o número de elementos classificados pela regra discriminante na população 2, 

dado que ela pertence à população 1; 

𝑛1 é o numero total de elementos da população 1; 

𝑛21 é o número de elementos classificados pela regra discriminante na população 1, 

dado que ela pertence à população 2; 

𝑛2 é o numero total de elementos da população 2; 

Quanto menor o valor dessas probabilidades melhor é a regra de classificação.  

Os três procedimentos mais utilizados para determinação dessas probabilidades 

são o método da ressubstituição, o método da ressubstituição com divisão amostral e o 

método da validação cruzada (jackknife) (MINGOTI, 2013). 

No método da ressubstituição os mesmos elementos utilizados para estimação da 

regra de classificação são utilizados para estimação dos erros. Esse método caracteriza-

se por subestimar a probabilidade de erro de classificação e, portanto deve ser evitado.    

O método da ressubstituição com divisão amostral consiste na divisão aleatória 

dos dados amostrais em amostra de treino e amostra de teste. A amostra de treino é 

utilizada para estimação da regra discriminante e a amostra de teste é utilizada para 

estimação dos erros. Este método normalmente é o mais indicado e confiável por não 

utilizar os elementos amostrais que determinaram a probabilidade de erro na estimação 

da função discriminante. 

O método da validação cruzada consiste na retirada de um elemento amostral sem 

o qual será estimada a regra discriminante. Depois o elemento amostral é submetido à 

função discriminante para determinação da probabilidade de erro. Isso é feito com todos 

os elementos amostrais retirados um por vez. 
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Além disso, é possível estimar a probabilidade global de acerto (Pacerto) e a taxa de 

erro aparente (TEA) da regra de classificação. A primeira é calculada por meio da 

equação (33) e a segunda por meio da Equação (34). 

 

𝑃𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 =
𝑛11 + 𝑛22

𝑛1 + 𝑛2
 (33) 

𝑇𝐸𝐴 =
𝑛12 + 𝑛21

𝑛1 + 𝑛2
 (34) 

 

O que foi apresentado neste tópico pode facilmente ser generalizado para k 

populações. 
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5. Metodologia 

5.1.Seleção de Variáveis 

As variáveis consideradas para desenvolvimento das metodologias de análise de 

perigo e risco para taludes de mina são as mesmas utilizadas tradicionalmente em 

sistemas de classificação geomecânica como o Rock Mass Rating (RMR) de Bieniawski 

(1989) e em análises de estabilidade de taludes. A seleção foi realizada de forma 

criteriosa com objetivo de não suprimir nenhuma variável importante. Na existência de 

variáveis que são obtidas a partir de uma equação que é função de outra variável do 

modelo, como o RQD e o espaçamento, somente uma delas foi utilizada. Sabe-se que o 

RDQ é uma variável que pode ser calculada a partir de equações como as propostas por 

Hudson & Harrison (1998) e Palmström (1995), em que a variável utilizada para a sua 

obtenção é o espaçamento das descontinuidades. Entre os problemas relacionados ao 

RQD, pode-se citar a dependência da direção de levantamento e do tamanho de rocha 

intacta considerado para seu cálculo (valor do corte, Hudson & Harrison, 1997), o que 

aumenta a incerteza no valor obtido nos levantamentos. Por isso, optou-se por não 

utilizá-lo neste trabalho. 

Variáveis qualitativas e quantitativas foram consideradas. 

 

5.2.Construção do banco de dados original 

O banco de dados foi construído com base em maciços rochosos de taludes de 

mineração, dos quais 84 foram cedidos por NAGHADEHI et al. (2015). NAGHADEHI 

et al.(2015) construíram um banco de dados com diversos parâmetros geotécnicos de 84 

taludes de minas em diversos locais do mundo. As informações desse banco foram 

organizadas em faixas de valores e pesos associados a cada faixa. Através de contato 

pessoal com Zare Naghadehi foi possível obter os valores absolutos dessas variáveis nos 

diversos taludes para que estes fossem utilizados nesse trabalho.  

Dentre os parâmetros levantados por NAGHADEHI et al. (2015), foram 

selecionados aqueles considerados importantes para esta pesquisa. 

O banco de dados utilizado neste trabalho é composto por 88 taludes de minas de 

todo o mundo e, portanto, ele apresenta características amplamente variadas no que diz 



49 
 

 
 

respeito às variáveis que o compõem. Essa variabilidade é condição favorável para 

aplicação das ferramentas utilizadas neste trabalho. 

Na construção do banco de dados a abordagem para variáveis quantitativas e 

qualitativas foi diferente. No caso das variáveis quantitativas, o próprio valor da 

variável foi utilizado. No caso das variáveis qualitativas, foram atribuídos pesos 

variando de 1 a 5, sendo que o maior valor era atribuído às características favoráveis à 

qualidade do maciço e o menor valor às características desfavoráveis à qualidade do 

maciço. 

 

5.3.Testes de esfericidade de Bartlett 

Uma vez que objetiva-se aplicar técnicas multivariadas, o teste de esfericidade de 

Bartlett foi utilizado para verificar se o banco de dados apresentava correlações 

significativas. 

 

5.4.Metodologia para construção de sistema de análise de perigo em taludes de 

mina 

5.4.1. Análise de Componentes Principais 

Foi conduzida a análise de componentes principais no banco de dados com 

objetivo de quantificar os dados originais através do cálculo dos escores dos indivíduos. 

A quantificação dos dados é pré-requisito para aplicação da técnica de análise 

discriminante. Foi utilizada a matriz de correlações em função da grande variabilidade 

das variâncias dos parâmetros utilizados, identificado através dos box-plots das 

variáveis originais.  

5.4.2. Aplicação de Análise Discriminante 

Para aplicação da análise discriminante, foram utilizadas como variáveis 

independentes os escores obtidos por meio das componentes principais e como variável 

dependente a condição de estabilidade dos taludes: estável (ST), ruptura do talude inter-

rampa e de bancada (FSB) e ruptura global(OF). Os testes de Royston (1983) e M box 

(1949) foram realizados a fim de conferir se os dados são normais multivariados e 
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homocedásticos (homogêneos) para definição do tipo de técnica a ser aplicada para 

obtenção do modelo através da análise discriminante. 

5.4.3. Validação da regra de discriminação obtida 

A validação da regra de classificação obtida foi realizada por meio do método da 

ressubstituição. A taxa de erro aparente da regra discriminante foi obtida a partir da 

Equação (35) com base na matriz de confusão apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Matriz de confusão para três classes. 

 Classificação obtida a partir da regra de classificação 

Classe 

real 

População ST FSB OF Total 

ST n11 n12 n13 n1 

FSB n21 n22 n23 n2 

OF n31 n32 n33 n3 

 

𝑇𝐸𝐴 =
𝑛12 + 𝑛13 + 𝑛21 + 𝑛23 + 𝑛31 + 𝑛32

𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3
 (35) 

 

Em que: 

𝑛1 é número de taludes estáveis; 

𝑛2 é o número de taludes com ruptura inter-rampa; 

𝑛3 é o número de taludes com ruptura global e 

𝑛𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2,3 𝑒 𝑗 = 1,2,3 é o número de taludes da amostra de teste que foram 

classificados na população i dado que eles são da população j. 

5.4.4. Obtenção do sistema de análise de perigo (gráfico de perigo) por meio 

de elipses de confiança 

Foi aplicado o conceito de elipses de confiança no gráfico dos escores dos taludes 

estudados obtidos por meio da regra discriminante. Isso foi feito com objetivo de se 

determinar os limites entre as classes de condição dos taludes (ST, FSB e OF). A cada 

uma das escalas de ruptura foi associado um nível de perigo 
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Elipses foram criadas para cada uma das classes de forma a delimitar os taludes 

cujas distâncias de Mahalanobis são iguais ou menores do que os semi-eixos da elipse. 

Foi escolhido um valor de α igual a 0,05 e foram geradas elipses que continham 95% 

dos pontos de um determinado grupo de dados. A metodologia para obtenção das 

elipses de confiança foi implementada por Pereira (2016) no software R (2006) e foi 

utilizada nesse trabalho. 

Após a criação das elipses, os limites entre as classes foram definidos a partir das 

interseções das elipses e o sistema de avaliação de perigo foi gerado. A metodologia 

para obtenção do sistema de análise de perigo foi implementada no software R e o script 

é apresentado no Apêndice A. 

 

5.5.Metodologia para construção de sistema de análise de risco em taludes de 

mina 

O sistema de análise risco foi construído com base no conceito de matrizes de 

risco. Para construção da matriz de risco é necessário obter a probabilidade de ruptura e 

mensurar as consequências, que foram obtidos conforme itens subsequentes. 

5.5.1. Metodologia para obtenção da probabilidade de um talude ser instável 

Para a obtenção de um modelo da probabilidade de um talude ser instável foi 

utilizado o banco de dados citado no item 4.2 por meio da aplicação de regressão 

logística. A condição de estabilidade do talude é conhecida, a saber: estável e instável. 

O teste de Wald foi conduzido para se determinar as variáveis significativas no modelo 

logístico gerado. 

A metodologia para obtenção da regra de predição por meio de regressão logística 

foi implementada no Software R, cujo script é apresentado no Apêndice B.  

5.5.2. Validação da regra de predição obtida por meio da regressão logística 

A validação da regra de classificação obtida foi realizada por meio do método da 

ressubstituição. A taxa de erro aparente da regra discriminante foi obtida a partir da 

Equação (36) com base na matriz de confusão apresentada na Tabela 4. 
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Tabela 4: Matriz de confusão para duas classes. 

  Classificação obtida a partir da regra de classificação 

Classe real 

População Estável Instável Total 

Estável n11 n12 n1 

Instável n21 n22 n2 

 

𝑇𝐸𝐴 =
𝑛12 + 𝑛21

𝑛1 + 𝑛2
 (36) 

 

Em que: 

𝑛1 é número de taludes estáveis; 

𝑛2 é o número de taludes instáveis; 

𝑛𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2 𝑒 𝑗 = 1,2 é o número de taludes da amostra de teste que foram classificados 

na população i dado que eles são da população j. 

5.5.3. Metodologia para mensuração da consequência de rupturas em taludes 

de mina 

As consequências das rupturas em taludes de mina estão diretamente atreladas à 

escala de ruptura do talude. Sabe-se que rupturas de grande escala levam a 

consequências mais graves, conforme apresentado no item 3.4. Para se mensurar as 

consequências da ruptura foi utilizada a técnica de árvore de classificação. O algoritmo 

utilizado para construção da árvore foi o Classification and Regression Trees (CART) 

proposto por BREIMAN et al. (1984). Esse algoritmo baseia-se em sucessivas divisões 

binárias do banco de dados de forma a se obter grupos os mais homogêneos 

internamente. 

O erro aparente da árvore foi igualmente obtido por meio do método de 

ressubstituição. A metodologia de obtenção da árvore foi implementada no Software R 

e o script é apresentado no Apêndice C.  

5.5.4. Construção do modelo de avaliação de risco 

Uma matriz de risco foi proposta para avaliação do risco geotécnico dos taludes de 

mina. A matriz de risco foi construída através do modelo para obtenção da 
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probabilidade de um talude ser instável e do modelo de mensuração das consequências 

de ruptura dos taludes. 
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6. Resultados e discussões  

6.1.Seleção das variáveis 

Tradicionalmente, sabe-se que parâmetros levantados em classificações 

geomecânicas são de importância na determinação da qualidade e resistência de 

maciços rochosos e resistência ao cisalhamento de descontinuidades. Por isso, as 

variáveis consideradas para construção da regra de classificação foram aquelas 

associadas às características tanto da rocha intacta como das descontinuidades, que 

normalmente já são obtidas nos levantamentos geotécnicos tradicionais. Além disso, 

parâmetros de geometria dos taludes, tais como, altura e inclinação do talude global 

foram considerados. O desmonte e a condição de água subterrânea, que são fatores 

externos influenciantes na estabilidade de taludes de mina, também foram considerados. 

As variáveis utilizadas para aplicação da metodologia são apresentadas a seguir. 

 P1: Resistência à compressão uniaxial 

 P2: Espaçamento 

 P3: Persistência da descontinuidade principal 

 P4: Abertura da descontinuidade principal 

 P5: Rugosidade da descontinuidade principal 

 P6: Preenchimento da descontinuidade principal 

 P7: Alteração da rocha 

 P8: Condição de percolação de água subterrânea 

 P9: Orientação relativa da descontinuidade principal 

 P10: Método de desmonte empregado na mina 

 P11: Altura do talude global 

 P12: Inclinação do talude global 

 

6.2.Construção do banco de dados 

O banco de dados é composto por 88 taludes de 21 minas, baseado em artigos 

publicados e livros que englobam vários casos históricos de minas a céu aberto ao redor 

do mundo. NAGHADEHI et al. (2015) propuseram um índice de estabilidade para 

taludes de mina baseado em 84 casos históricos, que também foram utilizados nessa 
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pesquisa. Quatro casos brasileiros foram adicionados ao banco de dados. A Tabela 5 

apresenta as minas que foram utilizadas na construção do banco de dados.  

Tabela 5: Minas utilizadas no banco de dados. 

Mina País Minério Tipo de rocha 

(litologia) 

Número de taludes em cada 

mina 

Aguas Claras Brasil Ferro Dolomito, xisto, 

filito e quartzito 
5 

Aitik Suécia Cobre Gnaisse, diorito, 

xisto 
6 

Alegria Brasil Ferro Itabirito, xisto e 

dolomito 
4 

Angooran Irã Chumbo e 

zinco Calcário 4 

Aznalcollar Espanha Chumbo e 

zinco Xisto e filito 5 

Betze-Post EUA Ouro Calcário e 

diorito 
4 

Cadia Hill Austrália Ouro e cobre Diorito 5 

Chadormalou Irã Ferro Diorito 5 

Choghart Irã Ferro Filito e xisto 5 

Chuquicamata Chile Cobre Granodiorito e 

granito 
5 

Escondida Chile Cobre Andesito e 

diorito 
7 

Esperanza EUA Cobre Andesito 1 

Gole-Gohar Irã Ferro Xisto, gnaisse e 

hematita 
4 

La Yesa Espanha Argilito Arenito e 

conglomerado 
2 

Ok Tedi Papua 

Nova 

Guiné 

Ouro e cobre Siltito 2 

Panda Canadá Diamante Granodiorito 1 

Sandsloot 
África do 

Sul 
Platina 

Norito, 

piroxenito e 

gabro 

6 

Sarcheshmeh Irã Cobre Andesito 4 

Sungun Irã Cobre Monzonito e 

diorito 
5 

Ujina Chile Cobre Riolito e 

andesito 
1 
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Venetia África do 

Sul 
Diamante Xisto, gnaisse e 

quartzito 
7 

 

O banco de dados foi composto com base na Tabela 6. No caso das variáveis com 

caráter quantitativo como resistência à compressão uniaxial, espaçamento, persistência, 

abertura, altura e inclinação do talude global foram utilizados os próprios valores 

mensurados. No caso das variáveis qualitativas, estas foram ordenadas e foram 

atribuídos pesos maiores as características que estavam associadas às melhores 

condições geotécnicas e menor valor às piores características geotécnicas. Foram 

atribuídos pesos variando sempre de 1 a 5. A condição de estabilidade de cada talude 

que constitui o banco de dados é conhecida: estável e instável. Além disso, as escalas de 

ruptura também são conhecidas: ruptura no talude global (OF), ruptura no talude inter-

rampa e bancadas (FSB) e taludes estáveis (ST). 

Tabela 6: Valor associado aos parâmetros do modelo. 

Parâmetro / Variável 
Tipo da 

variável 

UCS - Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta (MPa) – P1 Quantitativa 

Espaçamento (m) – P2 Quantitativa 

Persistência da descontinuidade principal (m) – P3 Quantitativa 

Abertura da descontinuidade principal (mm) – P4 Quantitativa 

Rugosidade da descontinuidade principal (Adaptado de Bieniawski, 1989) – P5 

Qualitativa 

ordinal 
Parâmetro Muito rugosa Rugosa 

Levemente 

rugosa 
Lisa Polida 

Peso 5 4 3 2 1 

Preenchimento da descontinuidade principal (Adaptado de Bieniawski, 1989) – P6 

Qualitativa 

ordinal 
Parâmetro Nenhum 

Preenchimento duro Preenchimento macio 

< 5 mm > 5 mm < 5 mm > 5 mm 

Peso 5 4 3 2 1 

Alteração da rocha (ISRM, 2014) – P7 

Qualitativa 

ordinal 
Parâmetro 

Não alterada 

(W1) 

Ligeiramente 

alterada (W2) 

Moderadamente 

alterada (W3) 

Muito alterada 

(W4) 
Decomposta (W5) 

Peso 5 4 3 2 1 

Condição de água subterrânea (Adaptado de Bieniawski, 1989) – P8 
Qualitativa 

ordinal 
Parâmetro Seco Úmido Encharcado Gotejando Com fluxo 
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Peso 5 4 3 2 1 

Orientação da descontinuidade principal (Adaptado de Naghadehi, 2013) – P9 

Qualitativa 

ordinal 

Parâmetro 
𝛽𝑑 > 𝛽𝑠 

𝛼𝑑−𝛼𝑠 > 30° 
𝛽𝑑 > 𝛽𝑠 

𝛼𝑑−𝛼𝑠 < 30° 
0 ≤ 𝛽𝑑 ≤ 𝛽𝑠/4 

𝛼𝑑−𝛼𝑠 > 30° 
𝛽𝑠/4 ≤ 𝛽𝑑 ≤ 𝛽𝑠/2 

𝛼𝑑−𝛼𝑠 < 30° 
𝛽𝑠/2 ≤ 𝛽𝑑 ≤ 𝛽𝑠 

𝛼𝑑−𝛼𝑠 < 30° 

Descrição 
Muito 

favorável 
Favorável Razoável Desfavorável Muito desfavorável 

Peso 5 4 3 2 1 

Método de desmonte (Adaptado de Naghadehi, 2013) – P10 

Qualitativa 

ordinal 
Parâmetro 

Pré-

fissuramento 

Pós-

fissuramento 

Smooth wall / 

cushion 

Modified 

production blast 

Desmonte regular / 

mecânico  

Peso 5 4 3 2 1 

Altura do talude global (m) – P11 Quantitativa 

Inclinação do talude global (°) – P12 Quantitativa 

Em que: 𝛼𝑑 é o azimute do mergulho da descontinuidade principal, 𝛼𝑠 é o azimute do  mergulho do talude, 𝛽𝑑 é o 

mergulho da descontinuidade principal e 𝛽𝑠 é o mergulho do talude. 

  

A Tabela 7 apresenta dez taludes constituintes do banco de dados.  

 

Tabela 7: Taludes constituintes do banco de dados. 

Talude P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
Condição de 

estabilidade 

Escala de 

ruptura 

1 101 0,22 2,25 1,25 3 3 4 5 3 1 175 45 Estável ST 

2 70 1,50 6,5 3 4 3 4 5 2 2 420 35 Estável ST 

3 60 2,50 17,5 3 3 1 4 4 3 2 620 35 Instável FSB 

4 60 3,00 17,5 3 3 2 4 4 4 2 800 35 Instável FSB 

5 47 1,30 15 3 3 2 3 5 2 1 460 35 Estável ST 

6 62 2,00 6,5 6 4 2 4 4 3 1 280 35 Estável ST 

7 42 1,20 15 3 4 2 2 4 3 1 490 35 Instável FSB 

8 57 1,20 12,5 3 4 3 3 4 3 1 340 35 Estável ST 

9 22 0,82 0,91 3 3 3 3 3 5 5 96 56 Instável OF 

10 114 0,31 0,5 3 4 4 3 4 2 5 180 55 Estável ST 
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6.3.Teste de Bartlett 

Para definir se os dados apresentam correlações significativas para aplicação de 

técnicas multivariadas o teste de Bartlett foi realizado. Inicialmente a correlação de 

Spearman entre as 12 variáveis foi calculada. A correlação de postos de Spearman foi 

utilizada devido à existência de variáveis qualitativas ordinais como a rugosidade das 

descontinuidades e a alteração da rocha. A Figura 14 apresenta a matriz de correlações 

entre as variáveis. 

 

Figura 13: Matriz de correlação das variáveis. 

 

O teste de Bartlett então foi executado conforme item 4.5.2.1. A Tabela 8 

apresenta os resultados obtidos no teste estatístico. 

Tabela 8: Resultados do teste de esfericidade de Bartlett. 

Parâmetro estatístico Valor 

χ2 271,49 

df 66 

p-valor 9,77 x 10-27 

 

Uma vez que o p-valor obtido se aproxima de zero (é menor que 0,05), a hipótese 

H0 (R = I) é rejeitada e, portanto, existe correlação suficiente entre variáveis para 

aplicação de técnicas multivariadas.  
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6.4.Sistema de classificação de perigo para taludes de mina 

6.4.1. Análise de componentes principais 

Inicialmente, é necessário avaliar se a análise de componentes principais será 

realizada utilizando a matriz de variâncias e covariâncias ou a matriz de correlação dos 

dados. Essa decisão é realizada com a observação da variabilidade das variáveis e 

normalmente, o box-plot é a ferramenta utilizada. Quando as variáveis apresentam 

grande variabilidade, o que é verificado na Figura 15, opta-se pelo uso da matriz de 

correlações. Ao optar pela matriz de correlações os dados são normalizados e evita-se o 

viés que pode ocorrer devido à grande diferença na variabilidade dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Box – plot das variáveis originais. 

 

 

 

Legenda 

 

 

 

 

 

 

 

P1:Resistência à compressão uniaxial 

P2:Espaçamento 

P3:Persistência da descontinuidade principal 

P4:Abertura da descontinuidade principal 

P5:Rugosidade da descontinuidade principal 

P6:Preenchimento da descontinuidade principal 

 

P7:Alteração da rocha 

P8:Condição de percolação de água subterrânea 

P9:Orientação das descontinuidades 

P10:Método de desmonte empregado na mina 

P11:Altura do talude global 

P12:Inclinação do talude global 
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A tabela 9 apresenta as médias e desvios padrões das 12 variáveis. Os dados 

foram discretizados e, portanto, pode-se calcular as médias e desvios padrão para todas 

as variáveis independentes de sua natureza. 

Tabela 9: média e desvio padrão das variáveis. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

Média 77,92 1,52 9,39 2,23 3,32 2,69 3,27 4,05 3,40 2,64 325,06 42,82 

Desvio padrão 44,9 1 7,445 1,4 0,7 0,8 0,9 0,9 1 1,6 212,5 9,83 

 

A análise de componentes principais gera novas variáveis a partir da combinação 

linear dos autovetores da matriz de correlações. Essas novas variáveis não são 

correlacionadas. Foram geradas 12 componentes principais, onde cada uma delas 

explica determinada porcentagem dos dados originais. A Tabela 10 apresenta a 

proporção das variâncias explicadas por cada uma das componentes geradas. 

Tabela 10: Variância explicada pelas componentes principais geradas na análise. 

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

Proporção da 

variância explicada  
0,2335 0,1568 0,1443 0,1118 0,0809 0,0659 

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

Proporção da 

variância explicada 
0,0492 0,0434 0,0375 0,0292 0,0250 0,02425 

 

Neste trabalho, a técnica de componentes principais foi utilizada somente com 

objetivo de se quantificar as variáveis originais; assim todas elas foram mantidas na 

análise. As componentes principais obtidas são apresentadas pelas Equações (37) a (48). 

 

𝐶𝑝1 = 0,24𝑍1 + 0,33𝑍2 − 0,29𝑍3 − 0,34𝑍4 + 0,36𝑍5 + 0,03𝑍6 + 0,41𝑍7 + 0,36𝑍8

− 0,32𝑍9 + 0,21𝑍10 + 0,15𝑍11 + 0,12𝑍12 
(37) 

𝐶𝑝2 = −0,46𝑍1 + 0,06𝑍2 + 0,10𝑍3 − 0,10𝑍4 + 0,05𝑍5 − 0,04𝑍6 + 0,02𝑍7 + 0,35𝑍8

− 0,30𝑍9 − 0,52𝑍10 + 0,07𝑍11 − 0,52𝑍12 
(38) 
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𝐶𝑝3 = −0,08𝑍1 + 0,41𝑍2 + 0,17𝑍3 + 0,22𝑍4 + 0,01𝑍5 − 0,40𝑍6 + 0,15𝑍7 − 0,04𝑍8

+ 0,38𝑍9 + 0,19𝑍10 + 0,57𝑍11 − 0,22𝑍12 
(39) 

𝐶𝑝4 = −0,34𝑍1 + 0,17𝑍2 − 0,49𝑍3 − 0,24𝑍4 − 0,14𝑍5 + 0,39𝑍6 − 0,35𝑍7 − 0,32𝑍8

− 0,05𝑍9 + 0,19𝑍10 + 0,33𝑍11 − 0,12𝑍12 
(40) 

𝐶𝑝5 = 0,01𝑍1 − 0,08𝑍2 − 0,14𝑍3 − 0,57𝑍4 − 0,65𝑍5 − 0,33𝑍6 + 0,16𝑍7 + 0,15𝑍8

+ 0,23𝑍9 − 0,06𝑍10 − 0,05𝑍11 + 0,05𝑍12 
(41) 

𝐶𝑝6 = −0,18𝑍1 − 0,18𝑍2 − 0,49𝑍3 + 0,06𝑍4 + 0,33𝑍5 − 0,69𝑍6 − 0,28𝑍7 − 0,04𝑍8

− 0,06𝑍9 + 0,06𝑍10 − 0,16𝑍11 + 0,03𝑍12 
(42) 

𝐶𝑝7 = −0,22𝑍1 + 0,65𝑍2 + 0,03𝑍3 + 0,07𝑍4 − 0,07𝑍5 − 0,05𝑍6 − 0,17𝑍7 − 0,01𝑍8

+ 0,00𝑍9 − 0,34𝑍10 − 0,20𝑍11 + 0,58𝑍12 
(43) 

𝐶𝑝8 = 0,09𝑍1 + 0,16𝑍2 − 0,52𝑍3 − 0,32𝑍4 − 0,02𝑍5 + 0,22𝑍6 + 0,25𝑍7 + 0,15𝑍8

+ 0,48𝑍9 − 0,16𝑍10 − 0,34𝑍11 − 0,29𝑍12 
(44) 

𝐶𝑝9 = 0,49𝑍1 + 0,25𝑍2 + 0,10𝑍3 − 0,13𝑍4 − 0,01𝑍5 − 0,02𝑍6 − 0,68𝑍7 + 0,33𝑍8

+ 0,07𝑍9 + 0,08𝑍10 − 0,09𝑍11 − 0,28𝑍12 
(45) 

𝐶𝑝10 = 0,36𝑍1 + 0,27𝑍2 − 0,00𝑍3 − 0,15𝑍4 + 0,00𝑍5 − 0,18𝑍6 + 0,15𝑍7 − 0,70𝑍8

− 0,24𝑍9 − 0,27𝑍10 − 0,17𝑍11 − 0,32𝑍12 

 

(46) 

𝐶𝑝11 = 0,35𝑍1 − 0,13𝑍2 − 0,30𝑍3 + 0,43𝑍4 − 0,37𝑍5 − 0,06𝑍6 − 0,05𝑍7 + 0,12𝑍8

− 0,35𝑍9 − 0,31𝑍10 + 0,44𝑍11 + 0,15𝑍12 
(47) 

𝐶𝑝12 = −0,17𝑃1 + 0,22𝑃2 + 0,03𝑃3 + 0,31𝑃4 − 0,41𝑃5 − 0,09𝑃6 + 0,09𝑃7 + 0,08𝑃8

− 0,44𝑃9 + 0,54𝑃10 − 0,35𝑃11 − 0,18𝑃12 
(48) 

 

Onde 𝐶𝑝𝑖 é a componente principal i, tal que 𝑖 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Então os escores das 12 componentes principais foram calculados para os 88 

taludes estudados. A Tabela 11 apresenta os escores das componentes principais para os 

8 primeiros taludes do banco de dados. 

Tabela 11: Escores obtidos por meio das componentes principais para as 8 primeiros taludes do banco de 

dados. 

  Cp1 Cp2 Cp3 Cp4 Cp5 Cp6 Cp7 Cp8 Cp9 Cp10 Cp11 Cp12 

T 

A 

L 

U 

D 

E 

S 

1 -2,29 1,32 0,36 -1,14 1,71 1,16 -0,18 0,27 1,55 -0,26 0,79 0,62 

2 -1,72 1,78 0,51 -2,16 0,27 -0,51 -1,21 0,27 1,48 0,24 -0,32 0,16 

3 -0,55 2,18 -0,09 -1,55 0,85 -0,47 -0,74 -0,35 1,73 0,92 -0,64 0,37 

4 1,13 1,75 -0,42 -1,26 0,42 0,69 -0,75 0,81 0,54 0,92 -0,54 -0,28 

5 -1,02 0,29 0,28 -3,04 0,52 -1,02 0,92 -0,89 -0,49 -0,87 -0,22 -0,28 

6 -0,23 2,68 -1,87 -0,62 -2,12 -1,05 -0,19 -1,14 -0,16 -0,58 -0,16 0,67 
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7 1,52 -0,53 -0,53 -1,66 1,41 -1,43 0,77 0,94 -0,39 0,14 0,29 -0,87 

8 1,52 -0,53 -0,53 -1,66 1,41 -1,43 0,77 0,94 -0,39 0,14 0,29 -0,87 

 

Nesse ponto, o objetivo de quantificar as variáveis é efetivamente atingido. Essa 

quantificação é necessária porque a análise discriminante pode ser somente aplicada a 

dados quantitativos. 

 

6.4.2. Análise discriminante para gerar regra de classificação 

Para gerar a regra de classificação através de análise discriminante foram 

utilizados os escores obtidos através da análise de componentes principais e a condição 

de estabilidade dos taludes (variável classificatória: ST, FSB e OF). 

O primeiro passo foi a aplicação do teste M Box e teste de normalidade 

multivariada para verificar se os dados (escores das componentes principais) são 

homocedásticos e normais. A Tabela 12 apresenta o resultado obtido no teste M box e a 

Tabela 13 apresenta o resultado obtido no teste de normalidade (Royston). 

Tabela 12: Resultados do teste M Box. 

Parâmetro estatístico Valor 

𝜒2 207,04 

𝑑𝑓 156 

p-valor 0,0039 

 

Tabela 13: Resultados do teste de Royston. 

Parâmetro estatístico Valor 

𝐻 20,76 

p-valor 1,24 x 10-5 

 

Uma vez que o p-valor do teste M Box se aproximou de zero, a hipótese nula (H0) 

é rejeitada e é possível afirmar que não existe homocedasticidade nos dados. Então, o 

uso de analise discriminante quadrática seria indicada. No entanto, o p-valor do teste de 

normalidade aproxima de zero e, portanto, os dados não são normais multivariados. 
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Uma vez que funções discriminantes quadráticas pressupõem normalidade, as funções 

discriminantes canônicas de Fisher foram utilizadas. Essa decisão foi tomada baseada na 

informação de que independentemente do tipo de função discriminante utilizada, linear 

ou quadrática, está relacionada somente ao comportamento da fronteira discriminante. O 

uso de análise discriminante quadrática em dados que não apresentam normalidade 

multivariada incorre em erro estatístico. 

Após a aplicação das funções discriminantes canônicas de Fisher, a regra de 

classificação (Equações 49 e 50) foi obtida. 

 

𝐿𝐷1 = 1,05 𝐶𝑝1 + 0,34 𝐶𝑝2 − 0,35 𝐶𝑝3 − 0,45 𝐶𝑝4 − 0,05𝐶𝑝5 − 0,29𝐶𝑝6 − 0,16𝐶𝑝7

− 0,18𝐶𝑝8 + 0,26𝐶𝑝9 − 0,35𝐶𝑝10 + 0,36 𝐶𝑝11 − 0,15𝐶𝑝12 
(49) 

𝐿𝐷2 = −0,01 𝐶𝑝1 − 0,41 𝐶𝑝2 − 0,08 𝐶𝑝3 − 0,10 𝐶𝑝4 + 0,02𝐶𝑝5 − 0,02 𝐶𝑝6 − 0,04𝐶𝑝7

− 1,07𝐶𝑝8 + 0,06𝐶𝑝9 + 0,08𝐶𝑝10 + 0,72𝐶𝑝11 − 0,55𝐶𝑝12 
(50) 

 

Os escores de LD1 e LD2 foram calculados para os 88 taludes estudados e estão 

apresentados no gráfico da Figura 15. O gráfico mostra uma tendência de agrupamento 

das três classes de estabilidade. 

 

Figura 15: Gráfico dos escores dos 88 taludes estudados. 
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6.4.3. Validação da regra de classificação 

Foi realizada a validação da regra de classificação gerada no item anterior a partir 

do método de ressubstituição. A Tabela 14 apresenta a matriz de confusão obtida. 

Tabela 14: Matriz de confusão. 

 Classificação baseada na regra de classificação gerada pela função discriminante 

Classificação 

baseada na 

situação real 

Classes FSB OF ST Total 

FSB 19 
2 

0 21 

OF 
2 

17 0 19 

ST 
6 

0 42 48 

Total 29 19 42 88 

A regra de classificação classificou incorretamente 10 dos 88 taludes. Dois deles 

apresentavam ruptura a nível de bancada e foram classificados como taludes com 

ruptura global. Outros dois apresentavam ruptura global e foram classificados como 

taludes com ruptura a nível de bancada. Seis taludes que era estáveis foram classificados 

como taludes com ruptura a nível de bancada. 

A taxa de erro da regra de classificação foi calculada por meio de Equação (35) e 

foi igual a 11,36%. O erro obtido pode ser considerado um erro aceitável, uma vez que 

o levantamento de parâmetros geotécnicos são cercados de incertezas devido à sua 

variabilidade nos maciços rochosos. 

 

6.4.4. Modelo de análise de perigo por meio de elipses de confiança 

Por meio do conceito de elipses de confiança foi proposto um gráfico para realizar 

análise de perigo de rupturas em taludes de mina para novas observações. As elipses 

para cada uma das três classes (ST, FSB, OF) foram construídas e os limites entre as 

classes foram determinados a partir dos pontos de interseção das elipses (Figura 16). O 

nível de significância utilizado foi igual a 0,05, ou seja, 95% das informações estão 

dentro das elipses de confiança. 

As Equações (51), (52) e (53) são as equações das elipses de confiança, para as 

classes OF, FSB e ST, respectivamente. 
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0,99𝐿𝐷12 + 1,45𝐷22 + 5,55𝐿𝐷1 + 1,96𝐿𝐷2 + 0,19𝐿𝐷1𝐿𝐷2 = −3,54 (51) 

1,00𝐿𝐷12 + 0,75𝐿𝐷22 + 0,73𝐿𝐷1 − 0,75𝐿𝐷2 + 0,56𝐿𝐷1𝐿𝐷2 = 4,51 (52) 

1,22𝐿𝐷12 + 1,35𝐿𝐷22 − 4,12𝐿𝐷1 + 2,08𝐿𝐷2 − 0,85𝐿𝐷1𝐿𝐷2 = 1,05 (53) 

 

Os pontos de interseção entre as elipses foram determinados e as equações das 

retas foram obtidas. Os pontos de interseção entre as elipses das classes OF e FSB são  

(-2,91; 1,28) e (-1,01; -1,66) e a equação da reta é dada pela equação (54). Os pontos de 

interseção entre as elipses das classes FSB e OF são (1,36; 1,49) e (0,09; -2,00) e a 

equação da reta é dada pela equação (55). 

 

𝐿𝐷2 = −1,51𝐿𝐷1 − 3,21 (54) 

𝐿𝐷2 = 2,76𝐿𝐷1 − 2,26 (55) 

  

 

Figura 16: Elipses de confiança e limites obtidos entre as classes. 

Os prejuízos potenciais de rupturas em taludes de mina estão diretamente 

relacionados com a escala de ruptura. As consequências de rupturas em bancadas e 

taludes inter-rampa são muito menos significativas do que rupturas em taludes globais. 

Por isso, a região dos taludes que sofreu ruptura global foi nomeada como zona de 

perigo alto, a região em que ocorrem rupturas em bancadas e taludes inter-rampa foi 

nomeada como zona de perigo médio e a zona dos taludes estáveis foi nomeada como 
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zona de perigo baixo. Ainda que taludes estáveis não apresentem perigo imediato, eles 

foram considerados como zona de baixo perigo devido ao erro da regra de classificação. 

A Figura 17 apresenta o sistema de avaliação de perigo obtido. 

 

Figura 17: Gráfico de susceptibilidade. 

A aplicação do gráfico de análise de perigo criado em um novo talude é 

apresentada nos Apêndices D e E.  

 

6.5.Sistema de análise de risco para taludes de mina 

6.5.1. Probabilidade de um talude de mina ser instável por meio de regressão 

logística 

O mesmo banco de dados foi utilizado para gerar a regra de classificação por meio 

de regressão logística. A variável classificatória está relacionada à condição de 

estabilidade dos taludes e estes foram classificados como taludes instáveis (população 

1) e estáveis (população 2). 

A regressão logística gerou a função classificatória, que pode ser apresentada 

tanto pela Equação (56), como pela Equação (57). 

 

�̂�(1 = 𝑖𝑛𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙) =
𝑒𝑔(𝑥)

1 + 𝑒𝑔(𝑥)
 (56) 

�̂�(2 = 𝑒𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙) =
1

1 + 𝑒𝑔(𝑥)
 (57) 
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Em que 𝑔(𝑥) = 38,86 − 0,02𝑃1 − 0,80𝑃2 − 0,01𝑃3 + 0,38𝑃4 − 1,84𝑃5 − 2,25𝑃6 −

2,29𝑃7 − 6,77𝑃8 + 2,41𝑃9 + 0,20𝑃10 + 0,00𝑃11 + 0,07𝑃12 

O teste de Wald foi conduzido para verificar quais variáveis do modelo são 

significativas no modelo logístico. A Tabela 15 apresenta os valores dos coeficientes, os 

desvios padrões, o valor de W e o p-valor de cada uma das variáveis. 

Tabela 15: Parâmetros do teste de Wald. 

Variável 
Coeficiente  

βi 

Desvio padrão 

DP(βi) 
Wi p-valor 

P1 -0,02 0,02 -1,10 0,27 

P2 -0,80 1,11 -0,72 0,47 

P3 -0,01 0,09 -0,12 0,91 

P4 0,38 0,46 0,82 0,41 

P5 -1,84 1,11 -1,66 0,09 

P6 -2,25 1,25 -1,80 0,07 

P7 -2,29 1,17 -1,95 0,05 

P8 -6,77 2,33 -2,90 0,00 

P9 2,41 1,12 2,14 0,03 

P10 0,20 0,51 0,39 0,70 

P11 0,00 0,00 0,84 0,40 

P12 0,07 0,07 1,03 0,31 

Termo independente (β0)  38,86 14,90 2,61 0,01 

 

Caso fosse considerado 95% de confiança, somente as variáveis condição de água 

subterrânea (P8) e orientação da família de descontinuidades principal (P9) apresentaram 

p-valor inferior a 0,05 e, portanto, seriam de fato significantes na construção do modelo 

logístico.  No entanto, sabe-se que somente essas duas variáveis são insuficientes para 

se explicar a ocorrência do fenômeno de ruptura em um talude. Logo, foi considerado 

somente 90% de confiança. As variáveis que apresentaram coeficientes significativos 

estatisticamente neste modelo foram rugosidade (P5), preenchimento (P6), alteração do 

maciço rochoso (P7), condição de água subterrânea (P8) e orientação da família de 

descontinuidades principal (P9). Por fim, o modelo logístico foi construído 

considerando essas cinco variáveis (Equação 58) e este apresenta o mesmo poder de 

predição que o modelo logístico com as doze variáveis apresentado na Equação (57). 
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�̂�(1 = 𝑖𝑛𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙) =
𝑒38,86−1,84𝑃5−2,25𝑃6−2,29𝑃7−6,77𝑃8+2,41𝑃9

1 + 𝑒38,86−1,84𝑃5−2,25𝑃6−2,29𝑃7−6,77𝑃8+2,41𝑃9
 (58) 

A variável independente mais importante na regra classificatória é a condição de 

água subterrânea (P8). A poropressão reduz a estabilidade de taludes uma vez que ela 

reduz a resistência ao cisalhamento de superfícies potenciais de ruptura. Mudanças no 

teor de umidade de algumas rochas, particularmente xistos, podem acelerar a alteração e 

diminuir a resistência ao cisalhamento. Portanto, isso mostra a importância da drenagem 

nos taludes. Dos taludes estáveis que compõem o banco de dados, 30 são 

completamente secos e 13 úmidos. Dos taludes instáveis, 5 são completamente secos, 

20 são úmidos, 18 são encharcados e 5 apresentam gotejamento de água. 

As variáveis independentes orientação da família de descontinuidades principal 

(P9), alteração do maciço rochoso (P7), preenchimento (P6) e rugosidade da família de 

descontinuidades principal (P5) apresentam pesos próximos na regra de classificação. 

As propriedades das descontinuidades e do maciço que influenciam a resistência ao 

cisalhamento e que podem levar à ruptura incluem a forma e rugosidade das superfícies, 

a alteração da superfície da rocha, que pode ser rocha sã ou rocha alterada, e 

preenchimentos que podem ser pouco resistentes ou coesivos (WYLLIE & MAH, 

2005). Além disso, o primeiro passo na investigação de descontinuidades de um maciço 

rochoso é analisar suas orientações e identificar famílias de descontinuidades ou 

descontinuidades aleatórias que poderiam formar blocos de rocha instáveis, dando 

indicações das condições de estabilidade. 

A probabilidade de ser instável de cinco taludes do banco de dados é apresentada 

na Tabela 16. 

Tabela 16: Probabilidade de ruptura de cinco taludes do banco de dados. 

Mina País Probabilidade de ser 

instável 

Angooran Irã 12,73% 

Venetia África do Sul 49,09% 

Aguas Claras Brasil 59,50% 

Chuquicamata Chile 99,99% 

Aitik Suécia 0,69% 
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A função classificatória gerada pela regressão logística foi validada pelo método 

da ressubstituição. A Tabela 17 apresenta as classificações corretas e incorretas. Sete 

taludes dos 88 taludes que compõem o banco de dados foram classificados de maneira 

errada. Três taludes estáveis foram classificados como taludes instáveis e quatro taludes 

instáveis foram classificados como taludes estáveis. Portanto a taxa de erro aparente do 

da regra de classificação é igual a 7,95%. Esse erro pode ser considerado aceitável, uma 

vez que os parâmetros de maciços rochosos apresentam grande variabilidade. 

Tabela 17: Matriz de confusa. 

 
Classificação baseada na regra de classificação gerada 

pela regressão logística 

Classificação 

baseada na 

situação real 

Classes Estável Instável Total 

Estável 42 3 45 

Instável 4 39 43 

Total 46 42 88 

 

A Figura 18 apresenta o modelo logístico obtido por meio do banco de dados composto 

pelos 88 taludes. 

 

Figura 18: Modelo logístico referente ao banco de dados com os 88 taludes. 
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É importante salientar que o modelo de regressão logística obtido determina a 

probabilidade de um talude ser instável com base nas variáveis independentes do banco 

de dados (P1 a P12) e na variável classificatória condição de estabilidade (estável ou 

instável). Sendo portanto uma ferramenta interessante para se determinar a 

susceptibilidade ou probabilidade da ocorrência de um evento, no caso, ruptura do 

talude. Com o objetivo de evitar divergências com relação à utilização do termo 

probabilidade de ruptura, este não foi utilizado, uma vez que ele é utilizado pela 

comunidade geotécnica para a análises de estabilidade probabilísticas.   

 

6.5.2. Consequências por meio de árvores de classificação 

Após aplicação do algoritmo CART a árvore de classificação foi obtida (Figura 

19). Entre as 12 variáveis utilizadas para construção do banco de dados, somente 4 

variáveis foram suficientes para a construção da árvore de classificação considerada 

ótima, a saber: condição de percolação de água subterrânea, orientação da 

descontinuidade principal, resistência à compressão uniaxial da rocha intacta e 

persistência da descontinuidade principal. Três números separados por barras em cada 

nó da árvore de classificação podem ser observados. No caso do primeiro nó se 

identifica os números 27/19/42. Isso significa que neste primeiro nó têm 27 taludes com 

ruptura inter-rampa, 19 taludes com ruptura global e 42 taludes estáveis. Estes valores 

são apresentados na ordem acima apresentada em todos os nós que compõe a árvore de 

classificação. Cada nó é rotulado com a classe que tem mais indivíduos. 

Como anteriormente discutido no tópico 3.4, os prejuízos potenciais de rupturas 

em taludes de mina estão diretamente relacionados com a escala de ruptura. As 

consequências de rupturas em bancadas e em taludes inter-rampa são muito menos 

significativas do que rupturas em taludes globais.  

Por isso, a região dos taludes que sofreram ruptura global foi nomeada como zona 

de perigo alto, a região em que ocorrem rupturas em bancadas e taludes inter-rampa foi 

nomeada como zona de perigo médio e a zona dos taludes estáveis foi nomeada como 

zona de perigo baixo. Ainda que taludes estáveis não apresentem perigo imediato, eles 

foram considerados como zona de baixo perigo devido ao erro da regra de classificação. 
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Figura 19: Árvore de classificação obtida através do algoritmo CART. 

A validação da arvore de classificação foi realizada por meio do método de 

ressubstituição. A Tabela 18 apresenta os resultados obtidos. A taxa de erro foi igual a 

18,18%. 

Tabela 18: Matriz de validação da árvore de classificação. 

 
Classificação baseada na regra de classificação gerada pela árvore de 

classificação 

Classificação 

baseada na 

situação real 

População FSB OF ST Total 

FSB 22 5 4 31 

OF 1 13 0 14 

ST 5 1 37 43 

Total 28 19 41 88 

 

É interessante observar que a primeira variável classificatória da árvore de 

classificação foi a condição de água subterrânea. Os taludes de mina não são naturais, 

ou seja, são escavados. Logo é de se esperar que taludes que se apresentem na condição 

seca estejam estáveis; o que ocorreu na construção da árvore de classificação. Dos 

taludes do banco de dados, 29 dos taludes estáveis, 2 talude com ruptura inter-rampa e 1 

talude com ruptura global apresentam-se na condição seca. 

A segunda variável utilizada na construção da árvore de classificação foi a 

orientação da descontinuidade principal. Quando a descontinuidade principal se 
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apresentou favorável ou muito favorável à ruptura, o talude foi classificado como talude 

com ruptura inter-rampa, caso contrário, talude com ruptura global. É interessante 

observar que, essa informação faz sentido devido ao conceito de efeito escala. Devido a 

questões de escala, taludes globais raramente apresentam rupturas condicionadas 

somente por descontinuidades e, muitas vezes, são considerados como contínuos 

equivalentes. 

A terceira variável utilizada na construção da árvore de classificação foi a 

resistência à compressão uniaxial da rocha intacta. Taludes com maciços cuja 

resistência à compressão uniaxial da rocha intacta é maior ou igual a 51 MPa, 

apresentaram ruptura inter-rampa e taludes com resistência inferior a 51 MPa 

apresentam ruptura global. Em taludes inter-rampa, rupturas condicionadas por 

descontinuidades são mais comuns do que em taludes globais. Além disso, as rupturas 

condicionadas por descontinuidades ocorrem preferencialmente em taludes cujos 

maciços apresentam maior resistência à compressão uniaxial da rocha intacta. 

A quarta variável utilizada na construção da árvore de classificação foi a 

persistência da descontinuidade principal. Taludes em que a persistência da 

descontinuidade é superior ou igual a 4,6 metros apresentaram ruptura inter-rampa e 

taludes com persistência inferior a 4,6 metros apresentaram-se estáveis. É interessante 

observar que, descontinuidades pouco persistentes em geral não levam à ruptura por 

questões geométricas, ou seja, pela ausência de condições de formação de blocos. 

 

6.5.3. Proposição da matriz de análise de risco 

A Figura 20 apresenta a matriz proposta para análise de risco de taludes de mina. 

Para utilização do sistema de análise de risco proposto, devem ser levantadas as 7 

variáveis das 12 variáveis inicialmente propostas. As variáveis são: resistência à 

compressão uniaxial da rocha intacta (P1), persistência da descontinuidade principal 

(P3), rugosidade da descontinuidade principal (P5), preenchimento da descontinuidade 

principal (P6), alteração da rocha (P7), condição de percolação de água (P8), orientação 

relativa da descontinuidade principal (P9). 

Para se obter a susceptibilidade, deve-se utilizar Equação (58). A susceptibilidade de 

ruptura de um talude de mina do sistema de risco proposto é obtida por meio do modelo 
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logístico gerado neste trabalho, que apresenta taxa de erro igual a 7,95%. Como a 

susceptibilidade é dada pela probabilidade de um talude ser instável, esta apresenta 

valores variando de 0 a 1.  

A mensuração do nível de consequências (baixa, média e alta) de uma possível 

ruptura do sistema de análise de risco proposto devem ser obtidas por meio da árvore de 

classificação apresentada na Figura 20. A árvore de decisão proposta apresentou 

18,18%.  

 

 

Figura 20: Matriz de análise de risco proposta. 

A aplicação do sistema de análise de risco em um novo talude de mina é 

apresentada no Apêndice E. 
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7. Conclusões 

O uso de técnicas quantitativas não paramétricas, como estatística multivariada e 

aprendizado de máquina, se mostrou efetivo na criação de ferramentas de 

gerenciamento de risco em taludes de mina a céu aberto. De maneira geral, essas 

técnicas vêm sendo utilizadas de forma eficiente para quantificação de fenômenos em 

diversos campos da ciência uma vez que fornecem métodos quantitativos de avaliação.  

Neste trabalho, essas técnicas forneceram modelos capazes de predizer de forma 

rápida e efetiva o nível de perigo, a susceptibilidade (probabilidade de um talude ser 

instável) e o nível das consequências que determinada ruptura pode causar. Para isso, 

foi utilizado um banco de dados em que a condição de estabilidade do talude e a escala 

de ruptura são conhecidas, bem como os parâmetros geotécnicos que governam as 

condições de estabilidade do mesmo.  

No caso da metodologia proposta para análise de perigo de taludes de mina, as 

técnicas foram utilizadas com sucesso. A análise de componentes principais foi utilizada 

para quantificar as variáveis do banco de dados composto por 88 taludes de mina. A 

análise discriminante foi utilizada para obtenção da regra de classificação, que apresenta 

erro aparente igual a 11,36%. Uma vez que o levantamento de parâmetros geotécnicos 

são muito incertos devido à variabilidade das características de maciço rochosos, o erro 

aparente da regra de classificação obtida foi considerado baixo. Elipses de confiança 

foram utilizadas com sucesso para construção do gráfico de análise de perigo. A 

metodologia de análise de perigo proposto é fácil de ser utilizada e pode ser aplicado em 

qualquer talude rochoso de mina, uma vez que o sistema proposto foi desenvolvido em 

88 taludes de minas de cobre, ouro, ferro, diamante, chumbo, zinco, platina, etc., 

localizadas em todo o mundo, com alta variabilidade em seus parâmetros geotécnicos.  

No caso da metodologia proposta para análise de risco, as técnicas de regressão 

logística e árvore de classificação também forneceram resultados satisfatórios. A 

regressão logística foi utilizada para obter uma função de predição capaz de calcular a 

susceptibilidade de um talude de mina ser instável. A função de predição apresentou 

erro de predição igual a 7,95%. O erro obtido foi considerado igualmente baixo, devido 

aos mesmos motivos apresentados acima no caso dos erros da regra discriminante. A 

função de predição se mostrou ser uma ferramenta poderosa para acessar de forma 
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rápida a probabilidade de um talude de mina ser instável. Ela também pode ser aplicada 

a taludes rochosos de qualquer natureza.  

A técnica de árvore de classificação foi utilizada para se mensurar a gravidade das 

consequências, baseada na escala de ruptura de um talude de mina. A árvore de 

classificação gerada pelo algoritmo CART apresentou coerência geotécnica. As 

variáveis utilizadas em sua construção são de fato importantes e condicionantes de 

rupturas em taludes rochosos. O erro de 18,18% é considerado um erro aceitável devido 

às incertezas e variabilidade de características encontradas em um mesmo maciço 

rochoso. 

Por fim, foi possível construir a matriz de risco. O método proposto é de fácil e 

rápido uso e apresenta a grande vantagem de necessitar somente de dados geotécnicos 

que naturalmente são levantados pelas equipes geotécnicas nas minerações. Além disso, 

todas as técnicas são não paramétricas, ou seja, independentes do conhecimento da 

distribuição estatística dos dados. As metodologias propostas podem ser utilizadas em 

outras áreas da engenharia geotécnica, desde que as variáveis estejam relacionadas com 

o fenômeno que se deseja estudar. 

As metodologias propostas podem ser extrapoladas para outras situações na 

mineração, como análise de risco de barragens de rejeito e escavações subterrâneas. 

Para isso, deve ser utilizado um banco de dados em que sejam conhecidas as variáveis 

independentes que se relacionem com o fenômeno, bem como o conhecimento da 

condição de estabilidade das estruturas.  

As técnicas utilizadas neste trabalho foram escolhidas por se adequarem ao banco de 

dados e aos objetivos que se pretendia alcançar. A regressão logística destacou-se por 

ser aplicável em dados quantitativos e qualitativos e por fornecer de forma rápida e 

direta a probabilidade do talude ser instável.  A análise discriminante se mostrou 

eficiente, no entanto, ela requer que seja realizada quantificação dos dados por meio de 

componentes principais, o que a tornou relativamente morosa de ser aplicada quando 

comparada à regressão logística. A técnica de árvores de classificação apresentou como 

principal vantagem a facilidade visual de utilização e compreensão para se mensurar as 

consequências. 

Além disso, é fundamental que o trabalho tenha utilizado um software estatístico 

livre e que os scripts para futura reprodução e aperfeiçoamento dos métodos criados 
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estejam disponíveis. Inicialmente as metodologias para análise de perigo e risco foram 

criadas utilizando 88 taludes. Este banco de dados pode ser alimentado de forma que os 

métodos propostos sejam aprimorados e, portanto, mais confiáveis e com menor erro. 
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APÊNDICE A: Script do R para o Sistema de análise de perigo proposto 

 

########Leitura de dados 

dados<- read.table("database.txt",header=TRUE, row.names = 1) 

dados 

 

D= as.matrix(cbind(dados[,1:12])) 

D 

 

status = dados[,13] 

status 

 

########Matriz de correlação 

R=cor(D, method = 'spearman') 

R 

 

######### Teste de Bartlett 

library(psych) 

n=dim(D)[1] 

cortest.bartlett(R,n) 

 

############Análise de componentes principais 

## Autovalores e autovetores da matriz R 

eg = eigen(R) 

eg 

 

ava = round(eg$values,2)  ## autovalores 

ava 

 

ave = round(eg$vectors,2)  ## autovetores 
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####### cargas das componentes principais 

loadingsacp = as.matrix(ave) 

loadingsacp 

 

 

########## Proporção explicada do bando de dados por cada componente 

principal 

 

prop = round(ava/sum(ava),4) 

prop 

 

########## Escores das componentes principais (valores de Cp1 a Cp12 para os 

taludes do banco de dados 

 

scoresacp = D%*%loadingsacp 

scoresacp 

 

############ Análise discriminante 

 

library(MASS) 

library(klaR) 

library(mda) 

 

# Teste Box M 

library(biotools) 

boxM(scoresacp,status) 

 

# Teste de normalidade multivariada 

library(royston) 

royston.test(scoresacp) 
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##Análise discriminante linear 

dadosfLDA<- lda(scoresacp, status, scores = TRUE) 

dadosfLDA 

 

#Validação (método da ressubstituição) 

b = predict(dadosfLDA,scoresacp) 

b 

c = b$class 

c 

 

library(ks) 

tab = compare(c,status) 

tab 

erro = tab$error 

erro 

 

## Escores da análise discriminante (valores de LD1 e LD2 para cada talude do 

banco de dados) 

escoresdiscrim = b$x 

escoresdiscrim 

 

plot(escoresdiscrim,xlim=c(-5.3,4),ylim=c(-4,8),col = status,pch=19, 

xlab = "LD1", 

ylab = "LD2") 

title("Scores of the data",cex.main = 1.1) 

legend("topleft", c("OF","FSB","ST"), col = c("red", "yellow","green"), 

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

text(escoresdiscrim, rownames(c),pos=2) 

 

########### Construção das elipses de confiança 

# Escores discriminanates mais status 
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jescores = as.data.frame(cbind(escoresdiscrim, status))  

jescores 

 

#Separação das classes 

x1 = as.matrix(jescores[jescores$status=='1',-3]) 

x1 

x2 = as.matrix(jescores[jescores$status=='2',-3]) 

x2 

x3 = as.matrix(jescores[jescores$status=='3',-3]) 

x3 

 

n1 = dim(x1)[1] 

n1 

n2 = dim(x2)[1] 

n2 

n3 = dim(x3)[1] 

n3 

 

# nível de significância 0,2; 0.1 e 0,05 

set.seed(123) 

B = 10000 

alpha0.20 = 0.20 

alpha0.10 = 0.10 

alpha0.05 = 0.05 

 

MDist10.20 = matrix(NA,B,1) 

MD1 = matrix(NA,n1,1) 

MDist10.10 = matrix(NA,B,1) 

MD1 = matrix(NA,n1,1) 

MDist10.05 = matrix(NA,B,1) 

MD1 = matrix(NA,n1,1) 
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MDist20.20 = matrix(NA,B,1) 

MD2 = matrix(NA,n2,1) 

MDist20.10 = matrix(NA,B,1) 

MD2 = matrix(NA,n2,1) 

MDist20.05 = matrix(NA,B,1) 

MD2 = matrix(NA,n2,1) 

 

MDist30.20 = matrix(NA,B,1) 

MD3 = matrix(NA,n3,1) 

MDist30.10 = matrix(NA,B,1) 

MD3 = matrix(NA,n3,1) 

MDist30.05 = matrix(NA,B,1) 

MD3 = matrix(NA,n3,1) 

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) 

  } 

MDist10.20[i] = quantile(MD1,probs = (1-alpha0.20)) 

MDist10.10[i] = quantile(MD1,probs = (1-alpha0.10)) 

MDist10.05[i] = quantile(MD1,probs = (1-alpha0.05)) 

} 

 

for(i in 1:B){ 

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

  } 

MDist20.20[i] = quantile(MD2,probs = (1-alpha0.20)) 

MDist20.10[i] = quantile(MD2,probs = (1-alpha0.10)) 

MDist20.05[i] = quantile(MD2,probs = (1-alpha0.05)) 

} 

 

for(i in 1:B){ 

  ind_boot_G3 = sample(1:n3, n3,replace = TRUE) 

  amostra_boot_G3 = as.matrix(x3[ind_boot_G3,]) 

  Xbar_G3 = colMeans(amostra_boot_G3) 

S_G3 = var(amostra_boot_G3) 

S_G3_inv = solve(S_G3) 

for(j in 1:n3){ 

MD3[j] = t(amostra_boot_G3[j,]-

Xbar_G3)%*%S_G3_inv%*%(amostra_boot_G3[j,]-Xbar_G3) 

  } 

MDist30.20[i] = quantile(MD3,probs = (1-alpha0.20)) 

MDist30.10[i] = quantile(MD3,probs = (1-alpha0.10)) 

MDist30.05[i] = quantile(MD3,probs = (1-alpha0.05)) 

} 

 

 

summary(MDist10.20) 

summary(MDist10.10) 
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summary(MDist10.05) 

 

summary(MDist20.20) 

summary(MDist20.10) 

summary(MDist20.05) 

 

summary(MDist30.20) 

summary(MDist30.10) 

summary(MDist30.05) 

 

front_boot_G10.20 = round(mean(MDist10.20),3) 

front_boot_G10.20 

front_boot_G10.10 = round(mean(MDist10.10),3) 

front_boot_G10.10 

front_boot_G10.05 = round(mean(MDist10.05),3) 

front_boot_G10.05 

 

front_boot_G20.20 = round(mean(MDist20.20),3) 

front_boot_G20.20 

front_boot_G20.10 = round(mean(MDist20.10),3) 

front_boot_G20.10 

front_boot_G20.05 = round(mean(MDist20.05),3) 

front_boot_G20.05 

 

front_boot_G30.20 = round(mean(MDist30.20),3) 

front_boot_G30.20 

front_boot_G30.10 = round(mean(MDist30.10),3) 

front_boot_G30.10 

front_boot_G30.05 = round(mean(MDist30.05),3) 

front_boot_G30.05 
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## Plotando escores discriminantes 

plot(escoresdiscrim,xlim=c(-5.3,4),ylim=c(-2,8),col = status,pch=19, 

xlab = "LD1", 

ylab = "LD2") 

title("Discriminant scores",cex.main = 1.1) 

legend("topleft", c("OF","FSB","ST"), col = c("red", "yellow","green"), 

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

 

library(ellipse) 

### Construção da elipse de confiança (1-alpha)% for class 1 (FSB) 

plot(escoresdiscrim,xlim=c(-5.8,4),ylim=c(-2,8),col = status,pch=19, 

xlab = "LD1", 

ylab = "LD2") 

title("Confidence ellipses",cex.main = 1.1) 

legend("topleft", c("OF", "FSB","ST"), col = c("red", "yellow","green"), 

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

xbarraG1 = round(apply(x1,2,"mean"),3) 

xbarraG1 

SG1 = round(var(x1),3) 

SG1 

ISG1 = round(solve(SG1),3) 

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_G10.20 = x1[distancias_G1 < front_boot_G10.20,] 

lines(ellipse(SG1,centre=xbarraG1,t=sqrt(front_boot_G10.20),npoints=1000),col

="yellow",  

lwd=3, xlim=c(-4.3,4),ylim=c(-2,5)) 
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ind_sel_G10.10 = x1[distancias_G1 < front_boot_G10.10,] 

lines(ellipse(SG1,centre=xbarraG1,t=sqrt(front_boot_G10.10),npoints=1000),col

="yellow",  

lwd=3, xlim=c(-4.3,4),ylim=c(-2,5)) 

 

ind_sel_G10.05 = x1[distancias_G1 < front_boot_G10.05,] 

lines(ellipse(SG1,centre=xbarraG1,t=sqrt(front_boot_G10.05),npoints=1000),col

="yellow",  

lwd=3, xlim=c(-4.3,4),ylim=c(-2,5)) 

 

## Vetor de médias da classe FSB 

points(xbarraG1[1],xbarraG1[2], col='blue',pch=24) 

 

### Construção da elipse de confiança (1-alpha)% for class 2 (OF) 

 

xbarraG2 = round(apply(x2,2,"mean"),3) 

xbarraG2 

SG2 = round(var(x2),3) 

SG2 

ISG2 = round(solve(SG2),3) 

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_G20.20 = x2[distancias_G2 < front_boot_G20.20,] 

lines(ellipse(SG2,centre=xbarraG2,t=sqrt(front_boot_G20.20),npoints=1000),col

="red",  

lwd=3, xlim=c(-4.3,4),ylim=c(-2,5)) 
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ind_sel_G20.10 = x2[distancias_G2 < front_boot_G20.10,] 

lines(ellipse(SG2,centre=xbarraG2,t=sqrt(front_boot_G20.10),npoints=1000),col

="red",  

lwd=3, xlim=c(-4.3,4),ylim=c(-2,5)) 

 

ind_sel_G20.05 = x2[distancias_G2 < front_boot_G20.05,] 

lines(ellipse(SG2,centre=xbarraG2,t=sqrt(front_boot_G20.05),npoints=1000),col

="red",  

lwd=3, xlim=c(-4.3,4),ylim=c(-2,5)) 

 

## Vetor de médias da classe OF 

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

 

 

### Construção da elipse de confiança (1-alpha)% for class 3 (ST) 

xbarraG3 = round(apply(x3,2,"mean"),3) 

xbarraG3 

SG3 = round(var(x3),3) 

SG3 

ISG3 = round(solve(SG3),3) 

ISG3 

distancias_G3 = matrix(0,n3,1) 

for(j in 1:n3){ 

  distancias_G3[j] = t(x3[j,]-xbarraG3)%*%ISG3%*%(x3[j,]-xbarraG3) 

} 

ind_sel_G30.20 = x3[distancias_G3 < front_boot_G30.20,] 

lines(ellipse(SG3,centre=xbarraG3,t=sqrt(front_boot_G30.20),npoints=1000),col

="green",  

lwd=3, xlim=c(-4.3,4),ylim=c(-2,5)) 

 

ind_sel_G30.10 = x3[distancias_G3 < front_boot_G30.10,] 
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lines(ellipse(SG3,centre=xbarraG3,t=sqrt(front_boot_G30.10),npoints=1000),col

="green",  

lwd=3, xlim=c(-4.3,4),ylim=c(-2,5)) 

 

ind_sel_G30.05 = x3[distancias_G3 < front_boot_G30.05,] 

lines(ellipse(SG3,centre=xbarraG3,t=sqrt(front_boot_G30.05),npoints=1000),col

="green",  

lwd=3, xlim=c(-4.3,4),ylim=c(-2,5)) 

 

## Vetor de medias da classe ST 

points(xbarraG3[1],xbarraG3[2], col='blue',pch=24) 

 

## Pontos de intersecção e equação da reta (os pontos devem ser obtidos e 

inseridos) 

#Borda entre OF e FSB (equação da reta) 

points(-2.91,1.28, col='darkred',pch=19) 

points(-1.01,-1.66,col='darkred',pch=19) 

ex23 <- expression(y == -1.55*x-3.21) 

legend("topleft", c("OF", "FSB","ST"), col = c("red", "yellow","green"), 

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

legend("topright", c(ex23), col = c('blue'), 

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

abline(-3.21,-1.55,col='blue',lwd=3) 

#Borda entre FSB e ST (Equação da reta) 

points(1.357,1.493, col='darkred',pch=19) 

points(0.091,-2.004,col='darkred',pch=19) 

ex12 <- expression(y == 2.76*x-2.26) 

legend("topleft", c("OF", "FSB","ST"), col = c("red", "yellow","green"), 

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

legend("topright", c(ex23,ex12), col = c('blue','darkred'), 

lty=1,bty="n", ncol=1) 
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abline(-2.26,2.76,col='darkred',lwd=3)  
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APÊNDICE B: Script do R para metodologia de obtenção da 

probabilidade de ruptura por meio de regressão logística 

 

#### leitura dos dados 

dados<- read.table("dados1.txt",header=TRUE, row.names = 1) 

dados 

 

D= cbind(dados[,1:12]) 

D 

 

status = dados[,13] 

status 

 

###matriz de correlações 

R=cor(D, method = 'spearman') 

R 

 

### Teste de esfericidade de Bartlett 

## H0: R = I (não existe correlação suficiente para aplicação da técnica 

multivariada) 

## Ha: R <> I (existe correlação suficiente para aplicação da técnica 

multivariada) 

 

library(psych) 

n=dim(D)[1] 

cortest.bartlett(R,n) 

 

### Teste de normalidade multivariada:  

## H0: A amostra provem de uma distribuição normal multivariada 

## Ha: A amostra não provem de uma distribuição normal multivariada 
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library(royston) 

royston.test(D) 

 

###   Regressão logística    

library(stats4)  

library(splines) 

library(VGAM) 

 

fit.MLR <- vglm( status ~ P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + 

P11 + P12, family=multinomial, dados) 

summary(fit.MLR) 

confint(fit.MLR) 

 

###Validação 

probabilities.MLR <- predict(fit.MLR, dados[,1:12], type="response") 

probabilities.MLR 

 

predictions<- apply(probabilities.MLR, 1, which.max) 

predictions[which(predictions=="1")] <- levels(dados$status)[1] 

predictions[which(predictions=="2")] <- levels(dados$status)[2] 

predictions[which(predictions=="3")] <- levels(dados$status)[3] 

 

library(ks) 

tab = compare(predictions,dados$status) 

tab 

 

erro = tab$error 

erro  
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APÊNDICE C: Script do R para metodologia de mensuração das 

consequências de ruptura por meio de árvore de classificação 

 

library(rpart) 

##Leitura de dados 

dados<- read.table("dados.txt",header=TRUE, row.names = 1) 

dados 

### construção da árvore de decisão  

fit<- rpart(status ~ P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + 

P12, 

method="class", data=dados) 

 

printcp(fit) # display the results  

plotcp(fit) # visualize cross-validation results  

summary(fit) # detailed summary of splits 

 

###plotagem da árvore de decisão obtida 

x11() 

plot(fit, uniform=TRUE,  

main="Predicao de estabilidade de taudes de mina") 

text(fit, use.n=TRUE, all=TRUE, cex=.8) 

pfit<- prune(fit, cp=   fit$cptable[which.min(fit$cptable[,"xerror"]),"CP"]) 

 

x11() 

plot(pfit, uniform=TRUE,  

main="Pruned Classification Tree of consequences") 

text(pfit, use.n=TRUE, all=TRUE, cex=.8) 

###teste da arvore 

tree.pred <- predict(fit, teste, type = "class") 

table(tree.pred, teste$status)  
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APÊNDICE D: Estudo de caso 1: aplicação da metodologia de análise de perigo e 

de risco 

 

Para ilustração das metodologias de análise de perigo risco foi utilizado um talude 

rochoso de mina localizado em uma mina de minério de ferro no estado de Minas 

Gerais, Brasil. O talude não apresenta sinais aparentes de instabilidade e, portanto, 

espera-se que o mesmo seja classificado como um talude que apresente perigo e risco 

baixos. 

Os parâmetros geotécnicos desse talude estão apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19: Parâmetros geotécnicos do talude rochoso. 

Parâmetro Valor de P 

Resistência à compressão uniaxial – P1 175 MPa 175 

Espaçamento médio da família de descontinuidades principal (m) 

– P2 
2 m 2 

Persistência média da família de descontinuidades principal (m) – 

P3 
3 m 3 

Abertura média da família de descontinuidades principal (mm) – 

P4 
0,6 mm 0,6 

Rugosidade da família de descontinuidades principal  – P5 Rugosa 4 

Preenchimento da família de descontinuidades principal– P6 Nenhum 5 

Alteração do maciço rochoso  
Ligeiramente 

alterada 
4 

Condição de água subterrânea – P8 Seco 5 

Orientação da família de descontinuidades principal– P9 Razoável 3 

Método de desmonte – P10 Pré-fissuramento 5 

Altura do talude final (m) – P11 150 m 150 

Inclinação do talude final (°) – P12 45° 45 

 

Para aplicação do sistema de análise de perigo, primeiramente é necessário calcular os 

escores das doze componentes principais (Equações 37 a 48). Antes de se realizar este 
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cálculo se faz necessária a padronização dos dados. Para isso é somente utilizar as 

médias e desvios padrões de cada uma das variáveis apresentados na Tabela 9. Os dados 

padronizados são apresentados na Tabela 20. A título de ilustração a padronização da 

primeira variável é apresentada. 

𝑍1 =
(𝑋1 − 𝜇1)

𝜎1
=

175 − 77,92

44,9
= 2,16 

Tabela 20: Variáveis padronizadas. 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 

2,16 0,48 -0,86 -1,16 0,97 2,86 0,85 1,07 -0,41 1,50 -0,82 0,22 

 

Após a padronização dos dados são calculadas as componentes principais. A título de 

ilustração, o cálculo da primeira componente é apresentado. 

𝐶𝑝1 = 0,24(2,16) + 0,33(0,48) − 0,29(−0,86) − 0,34(−1,16) + 0,36(0,97) + 0,03(2,86)

+ 0,41(0,85) + 0,36(1,07) − 0,32(−0,41) + 0,21(1,50) + 0,15(−0,82)

+ 0,12(0,22) = 2,88 

A Tabela 21 apresenta os escores das doze componentes principais para o talude 

utilizado para ilustração do método. 

Tabela 21: Escores das componentes principais do talude. 

Cp1 Cp2 Cp3 Cp4 Cp5 Cp6 Cp7 Cp8 Cp9 Cp10 Cp11 Cp12 

2,88 -1,44 -1,82 0,38 -0,63 -1,77 -0,83 1,11 1,04 -0,27 -0,64 0,10 

 

O segundo passo para aplicação da metodologia é calcular os escores das funções 

discriminantes (Equações 49 e 50). Os valores obtidos para LD1 e LD2 foram iguais a 

3,57 e -0,93, respectivamente. Por fim, o gráfico de perigo deve ser utilizado para 

classificação do talude (Figura 21). O talude de mina foi classificado como um talude 

com perigo baixo.   

𝐿𝐷1 = −1,00 (2,88) − 0,75 (−1,44) − 0,23 (−1,82) − 0,19 (0,38) − 0,29(−0,63) − 0,11(−1,77)

− 0,15(−0,83) − 0,08(−1,11) − 0,02(1,04) + 0,38(−0,27) + 0,33 (−0,64)

+ 0,31(0,10) = 3,57 
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𝐿𝐷2 = 0,26 (2,88) − 0,01  (−1,44) − 0,39 (−1,82) + 0,09 (0,38) − 0,03(−0,63) + 0,36 (−1,77)

+ 0,07(−0,83) − 0,51(1,11) + 0,37(1,04) − 0,20(−0,27) − 0,06(−0,64)

+ 0,02(0,10) = −0,93 

 

 

Figura 21:Classificação de perigo do talude. 

 

Para aplicação do sistema de risco é necessário calcular a probabilidade de que o 

talude seja instável utilizando a função obtida por meio da regressão logística (Equação 

58) conforme os cálculos apresentados a seguir. 

 

�̂�(1 = 𝑖𝑛𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙) =
𝑒38,86−1,84𝑃5−2,25𝑃6−2,29𝑃7−6,77𝑃8+2,41𝑃9

1 + 𝑒38,86−1,84𝑃5−2,25𝑃6−2,29𝑃7−6,77𝑃8+2,41𝑃9

=
𝑒38,86−1,84(4)−2,25(5)−2,29(4)−6,77(5)+2,41(3)

1 + 𝑒38,86−1,84(4)−2,25(5)−2,29(4)−6,77(5)+2,41(3)
= 0,00000018 

Portanto, o talude apresenta uma probabilidade de ser instável igual a 0%. 

 

Além disso, é necessário mensurar as consequências da ruptura por meio da escala 

de ruptura do talude de mina que é obtida pela árvore de classificação proposta no item 

5.5.2. Para isso são somente necessários cinco parâmetros geotécnicos do talude. As 

consequências da ruptura do talude foram consideradas baixas, uma vez que o talude foi 

classificado como estável. Ao observar a Figura 22, é possível observar como isso foi 

realizado (somente seguir as setas pretas). 
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Figura 22: Mensuração da consequência do talude. 

 

Uma vez determinadas a probabilidade de talude ser instável e o grau das 

consequências que possa vir a ocorrer devido à ruptura desse talude é possível realizar a 

avaliação de risco do talude por meio da matriz de risco, proposta no item 5.5.3. O 

talude foi classificado como um talude de muito baixo risco, conforme apresentado na 

Figura 23. 

 

Figura 23: Classificação de risco do talude. 
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Os sistemas propostos avaliaram o talude como um talude que apresenta perigo 

baixo e risco muito baixo. Os resultados são coerentes, haja vista que o talude não 

apresenta sinais de instabilidade.  
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APÊNDICE E: Estudo de caso 2: aplicação das metodologias de análise de perigo e 

risco 

 

As metodologias foram igualmente aplicadas em outro talude rochoso de mina 

localizado em outra mina de minério de ferro no estado de Minas Gerais, Brasil. O 

talude apresenta ruptura que engloba dez bancadas e, portanto, espera-se que o mesmo 

seja classificado como um talude que apresente perigo e risco alto. 

A Tabela 22 apresenta os dados geotécnicos levantados nesse talude. 

Tabela 22: Parâmetros geotécnicos do talude rochoso. 

Parâmetro Valor de P 

Resistência à compressão uniaxial – P1 40 MPa 40 

Espaçamento médio da família de descontinuidades principal (m) 

– P2 
0,75 m 0,75 

Persistência média da família de descontinuidades principal (m) – 

P3 
12,5 m 12,5 

Abertura média da família de descontinuidades principal (mm) – 

P4 
3 m 3 

Rugosidade da família de descontinuidades principal – P5 Lisa 2 

Preenchimento da família de descontinuidades principal – P6 
Preenchimento 

macio > 5mm 
1 

Alteração do maciço rochoso  – P7 Muito alterado 2 

Condição de água subterrânea– P8 Úmido 4 

Orientação da família de descontinuidades principal – P9 Favorável 4 

Método de desmonte – P10 
Desmonte 

mecânico 
1 

Altura do talude final (m) – P11 400 m 400 

Inclinação do talude final (°) – P12 40° 40 

 

Para aplicação do sistema de análise de perigo, primeiramente é necessário calcular os 

escores das doze componentes principais (Equações 37 a 48). Antes de se realizar este 

cálculo se faz necessária a padronização dos dados. Para isso é somente utilizar as 
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médias e desvios padrões de cada uma das variáveis apresentados na Tabela 9. Os dados 

padronizados são apresentados na Tabela 23.  

Tabela 23: Variáveis padronizadas. 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 

-0,84 -0,77 0,42 0,55 -1,87 -2,10 -1,49 -0,05 0,62 -1,04 0,35 -0,29 

 

Após a padronização dos dados são calculadas as componentes principais. A Tabela 24 

apresenta os escores das doze componentes principais para o talude utilizado para 

ilustração do método. 

Tabela 24: Escores das componentes principais do talude. 

Cp1 Cp2 Cp3 Cp4 Cp5 Cp6 Cp7 Cp8 Cp9 Cp10 Cp11 Cp12 

-2,57 0,80 0,85 -0,27 1,51 1,18 0,34 -0,62 0,44 -0,24 1,02 0,08 

 

O segundo passo para aplicação da metodologia é calcular os escores das funções 

discriminantes (Equações 49 e 50). Os valores obtidos para LD1 e LD2 foram iguais a      

-2,59 e 1,01, respectivamente. Por fim, o gráfico de perigo deve ser utilizado para 

classificação do talude (Figura 24). O talude de mina foi classificado como um talude 

com perigo alto.   

 

 

Figura 24: Classificação de perigo do talude. 
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Para aplicação do sistema de risco é necessário calcular a probabilidade de que o talude 

seja instável utilizando a função obtida por meio da regressão logística (Equação 58) 

conforme os cálculos apresentados a seguir. 

�̂�(1 = 𝑖𝑛𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙) =
𝑒38,86−1,84(2)−2,25(1)−2,29(2)−6,77(4)+2,41(4)

1 + 𝑒38,86−1,84(2)−2,25(1)−2,29(2)−6,77(4)+2,41(4)
= 1 

 

Portanto, o talude apresenta uma probabilidade de ser instável igual a 100%. 

 

Além disso, é necessário mensurar as consequências da ruptura por meio da escala 

de ruptura do talude de mina que é obtida pela árvore de classificação proposta no item 

5.5.2. Para isso são somente necessários cinco parâmetros geotécnicos do talude. As 

consequências da ruptura do talude foram consideradas altas, uma vez que a ruptura que 

ocorreria nesse talude seria global. Ao observar a Figura 25, é possível observar como 

isso foi realizado (somente seguir as setas pretas). 

 

Figura 25: Mensuração da consequência do talude. 

Uma vez determinadas a probabilidade de talude ser instável e o grau das 

consequências que possa vir a ocorrer devido à ruptura desse talude é possível realizar a 

avaliação de risco do talude por meio da matriz de risco, proposta no item 5.5.3. O 

talude foi classificado como um talude de alto risco, conforme apresentado na Figura 

26. 
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Figura 26: Classificação de risco do talude. 

 

Os sistemas propostos avaliaram o talude como um talude que apresenta perigo 

alto e risco alto. Os resultados são coerentes, haja vista que o talude apresenta ruptura 

global. 


