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RESUMO 

  

O agrupamento de descontinuidades em famílias nem sempre é uma tarefa trivial, 

particularmente quando se utiliza apenas o diagrama de frequência de polos, método 

clássico. Este, em alguns casos, apresenta caráter subjetivo, uma vez que o tamanho da 

área da célula de contagem, a sobreposição entre os agrupamentos e a presença de 

outliers dificultam a definição visual das famílias. Nestes casos, é útil a aplicação de 

métodos numéricos em conjunto com o método clássico. Para isso, este trabalho propõe 

um algoritmo baseado no método Fuzzy K-means que permite agrupar as 

descontinuidades em famílias sem a influência das fontes de erro do método clássico. 

Além disso, o trabalho traz, como principais contribuições, um novo método de 

inicialização do Fuzzy K-means, fundamentado na distribuição de probabilidades de 

Fisher para dados esféricos, que torna o algoritmo insensível à escolha dos centros 

iniciais, adaptação de quatro medidas de validação do Espaço Euclidiano para o Espaço 

Esférico a fim de auxiliar na definição do número de famílias e critérios para 

identificação de outliers e da região de sobreposição. Os resultados do algoritmo se 

mostraram satisfatórios quando comparados ao método clássico e aos principais 

métodos numéricos, utilizando, como referência, cinco conjuntos de fraturas estudados 

na literatura e aplicados por diversos autores para validação das técnicas numéricas de 

agrupamento de descontinuidades.  
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ABSTRACT 

 

The clustering of discontinuity sets is not always a trivial task, especially when only the 

pole density diagram is used, the classical method. This process is subjective once the 

size of the counting circle, the pole overlapping and the presence of outliers between 

families make difficult the definition of their characteristics. In these cases, it is useful 

to apply numerical and classical methods together. For that, this work proposes an 

algorithm based on the Fuzzy K-means method, that allows the clustering of the 

discontinuities into families without the influence of sources errors of the classical  

method. In addition, this work brings as major contributions, a new initialization 

method of the Fuzzy K-means, based on the Fisher’s probability distribution for 

spherical data, which makes the algorithm insensitive to the selection of initial centers, 

the adaptation of four validation measures from Euclidean Space to Spherical Space in 

order to help the definition of the number of families and criteria for identification 

of outliers and the pole overlapping region. The algorithm results were satisfactory 

compared to the classical method and the main numerical methods, using as reference 

five fracture sets studied in the literature and applied by various authors for validation 

of numerical techniques of discontinuity clustering.  
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1 

1 INTRODUÇÃO 
 

O agrupamento das descontinuidades em famílias, a definição de suas atitudes médias e 

a caracterização de suas distribuições de probabilidades, são aspectos relevantes em 

aplicações de engenharia geotécnica quando se referem ao estudo dos maciços 

rochosos.  

A forma como essas famílias se distribuem condiciona o comportamento das estruturas 

de engenharia presentes no maciço. Além disso, o dimensionamento de escavações em 

rocha, por exemplo, de cavas em minas a céu aberto, requer, por vezes, o cálculo da 

probabilidade de ruptura. 

As famílias são formadas por descontinuidades, de mesma gênese, que se distribuem 

espacialmente no maciço rochoso segundo orientações preferenciais. O conjunto das 

famílias define um sistema, e este rege os mecanismos e as geometrias de ruptura da 

rocha. 

As descontinuidades podem controlar toda a estabilidade do meio rochoso, posto que 

conferem ao maciço um comportamento em termos de deformabilidade, resistência e 

permeabilidade, substancialmente diferente do material que o compõe. 

As descontinuidades podem ser entendidas como qualquer feição geológica que 

interrompa a continuidade física de um dado meio rochoso. Sob a designação de 

descontinuidades têm-se, entre outras, as superfícies de foliação, acamamento, fraturas, 

falhas (MAGALHÃES e CELLA, 1998). 

As famílias de descontinuidades são caracterizadas através de levantamentos 

geotécnicos do maciço rochoso, descritas por sua atitude no espaço e representadas pela 

técnica de projeção hemisférica, dando origem aos diagramas de frequência de polos. 

A determinação das famílias pode ser baseada apenas na orientação de cada 

descontinuidade, ou em características como espaçamento, abertura, material de 

preenchimento e rugosidade.  



 
 
 

2 

O reconhecimento das famílias através do diagrama de frequência de polos, método 

clássico, é largamente utilizado e se dá apenas pela inspeção visual e consequente 

interpretação das concentrações de polos formados. 

Segundo Grossmann (1988), pouco se discute sobre os problemas relacionados à 

interpretação desses diagramas e à sua aplicação errônea para a definição das famílias, 

uma vez que o método deveria ser utilizado apenas para a representação das mesmas. 

Leite (2008) salienta que a projeção hemisférica não leva em consideração a 

distribuição espacial das descontinuidades ao longo do maciço rochoso. 

Consequentemente, duas descontinuidades com atitudes próximas podem ser agrupadas 

na mesma família, ainda que amostradas em pontos distintos do maciço e apresentarem 

comportamentos diferentes. 

Ademais, o método clássico apresenta, em alguns casos, um caráter subjetivo que 

conduz geralmente a resultados divergentes. A subjetividade tem sua origem 

principalmente em fatores tais como:  

• tamanho da área da célula de contagem; 

• experiência e conhecimento do analista em relação à área de estudo; 

• a presença de outliers; 

• famílias com frequências distintas 

• sobreposição entre as famílias. 

 

O tamanho da área da célula de contagem e a sobreposição entre as famílias de 

descontinuidades interferem diretamente na interpretação visual do diagrama de 

frequência de polos, aumentando a necessidade de conhecimento da área em estudo e da 

experiência do analista.  

 

A sobreposição dificulta a interpretação do diagrama, pois a fronteira entre as famílias 

que se interceptam não fica clara. Este fato induz a uma análise ambígua dos dados, 

uma vez que agrupar corretamente as descontinuidades que estão na região de fronteira 

e determinar o número de famílias se torna uma tarefa difícil. 
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Por conseguinte, a subjetividade inerente à sobreposição e à presença de famílias com 

frequências distintas é agravada pelo tamanho da área da célula de contagem do 

diagrama de frequência de polos. 

Por convenção, utiliza-se uma área pré-estabelecida de 1% da área do hemisfério de 

referência. Contudo, essa área pré-estabelecida é arbitrária, podendo levar a uma 

definição errônea das famílias de descontinuidades.  

O que se sabe, conforme citam Flinn (1958), Grossmann (1978, 1988) e mais 

recentemente Lana et al.(2009), é que a área da célula de contagem deve ser uma função 

do número de descontinuidades levantadas em campo, de modo que quanto maior o 

número de descontinuidades, menor deveria ser o tamanho da célula e assim maior a 

precisão na definição das famílias. 

Em suma, o método clássico não é satisfatório em muitos casos, o que instiga o 

desenvolvimento de técnicas alternativas, que possibilitem a atenuação da subjetividade 

ou até mesmo a sua eliminação no momento de se determinar as famílias de 

descontinuidades. 

 

1.1 Justificativas 
 

Os autores Xu et al. (2012) apontam que um dos maiores desafios da engenharia 

geotécnica atualmente, diz respeito ao agrupamento de descontinuidades similares em 

famílias e sugerem assim como Lana et al.(2009), Hammah e Curran (1998, 1999, 

2000), Jimenez e Sitar. (2006) Jimenez (2008) e Grossmann (1978, 1988), o 

desenvolvimento e a utilização de métodos numéricos que identifiquem de forma 

automática as famílias. 

Hammah e Curran (1998, 1999, 2000), Jimenez (2008) e Xu et al. (2012) aplicaram e 

sugerem que o método numérico mais indicado para agrupar as descontinuidades em 

famílias é a técnica estatística conhecida como análise de agrupamentos, que utiliza o 

algoritmo de particionamento Fuzzy K-means. 
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Esta técnica é aplicada a elementos multivariados e tem como objetivo particionar o 

espaço amostral em subgrupos, agrupamentos ou famílias. Estes são formados por 

elementos que apresentam elevado grau de similaridade, o que confere homogeneidade 

aos agrupamentos gerados. 

Segundo Jimenez (2008), a principal vantagem desta técnica é a sua independência em 

relação à necessidade de se modelar os parâmetros, média e dispersão de cada família a 

uma função de distribuição de probabilidade.  

No tocante ao Fuzzy K-means, o autor supracitado afirma ainda que, é indiscutível a 

qualidade das famílias formadas por este método em comparação aos demais algoritmos 

de particionamento. 

A escolha pelo Fuzzy K-means (FKM) se justifica por ele agrupar as descontinuidades 

em famílias de forma a amenizar e permitir a análise dos fatores de subjetividade do 

método clássico. O FKM se relaciona com esses fatores da seguinte forma: 

• sobreposição entre as famílias: considera a incerteza de uma descontinuidade 

pertencer simultaneamente a mais de uma família; 

• tamanho da área da célula de contagem: é um método que não utiliza células de 

contagem de polos; 

• presença de outliers: possibilita a aplicação de critérios para identificá-los e; 

• experiência e conhecimento do analista em relação à área de estudo: o método 

requer pouco conhecimento prévio da estrutura dos agrupamentos e se utiliza de 

medidas de validação para auxiliar na determinação do número de famílias. 

 

Os trabalhos mais recentes sobre o agrupamento de descontinuidades em famílias, com 

aplicação do FKM, apresentam como principal diferença entre eles a forma com a qual 

os autores tratam os parâmetros: definição do número de famílias e método de 

inicialização. 

Dentre esses, o trabalho de Hammah e Curran (1998) é um dos primeiros e o ponto de 

referência no que diz respeito a esses parâmetros. Os autores sugerem técnicas de 

implementação e a importância desses na qualidade final dos agrupamentos formados. 
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Para determinação do número de famílias Hammah e Curran (1998), propõem cinco 

medidas de validação, adaptadas do espaço Euclidiano para o Esférico com a alteração 

da distância Euclidiana pela seno ao quadrado, permitindo que o afastamento das 

descontinuidades  em relação ao centro (atitude média) das famílias seja mensurado em 

ângulos.   

Desde então, esse conjunto de medidas é empregado na definição do número de famílias 

e sua eficácia é comprovada em diversos trabalhos como o desenvolvido por Xu et al. 

(2012). 

Em relação ao parâmetro método de inicialização é que se apresenta o ponto fraco do 

algoritmo de Hammah e Curran (1998), visto que, apesar deste apresentar bons 

resultados, ele necessita de várias execuções para o mesmo número de famílias e 

comparação visual dos diagramas de frequência de polos para se determinar o melhor 

paticionamento. 

Além desses pontos, autores como Hammah e Curran (1998), Jimenez e Sitar (2006) e 

Jimenez (2008), colocam a sobreposição entre as famílias e a presença de outliers no 

conjunto de dados, como importantes fontes de erro quando se aplicam os métodos 

numéricos e o clássico para agrupar as descontinuidades. 

Porém, os autores supracitados não apresentam solução para a questão dos outliers, a 

não ser a recomendação de diagnóstico e exclusão desses antecipadamente à execução 

do método. No que diz respeito às sobreposições, a solução está no próprio método 

FKM que considera essa justaposição de amostras ao separar os agrupamentos. 

Dentro deste contexto, é desenvolvido neste trabalho, um algoritmo baseado no método 

Fuzzy K-means para o agrupamento de descontinuidades em famílias que permita a 

identificação das regiões de sobreposição e adoção de critérios para classificação e 

tratamento dos outliers, sem a necessidade da exclusão destes do conjunto de dados 

antes da execução do algoritmo. 

Ademais, é sugerido um novo método de inicialização do algoritmo Fuzzy K-means 

apoiado na distribuição de probabilidades de Fisher (1958), que evita os pontos 

negativos do método de Hammah e Curran (1998). Além da adequação de quatro 
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medidas de validação, existentes na literatura, para auxiliarem na determinação do 

número de famílias. 

Portanto, a ideia é que o algoritmo proposto se mostre como uma alternativa para o 

agrupamento de descontinuidades, devido aos seguintes fatores: 

• ser sustentado no estabelecimento de critérios estatísticos; 

• ser mais rigoroso e rápido do que o método clássico; 

• atenuar os fatores de subjetividade do método clássico; 

• auxiliar na identificação do número de famílias e; 

• requer pouca informação prévia em relação ao conjunto de dados. 

O algoritmo é desenvolvido no programa Scilab, este segundo Leite (2015) é uma 

ferramenta de alta performance utilizada em situações que requer soluções baseadas em 

cálculos numéricos complexos, sendo manipulada interativamente ou através de 

programação. 

A escolha pelo Scilab se justifica devido as suas características de ser gratuito e de 

código aberto orientado à computação científica, o que permite a utilização do 

algoritmo, tanto no ambiente acadêmico quanto no empresarial.  

Aliado a isso, a construção nessa plataforma favorece maior controle sobre os resultados 

e permite o aprimoramento do algoritmo com a inclusão de novas rotinas e conceitos 

por parte dos usuários.  

 

1.2 Objetivo Geral 
 

O objetivo mais abrangente é desenvolver um algoritmo fundamentado no método 

Fuzzy K-means na plataforma de programação Scilab, para a determinação automática 

das famílias de descontinuidades, que tenha como resultado final um aplicativo que 

permita identificar: 
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• o número ideal de famílias de descontinuidades; 

• quais são e quantos são os elementos que compõem as famílias; 

• a atitude média de cada família; 

• as descontinuidades consideradas sobreposições e outliers. 

Com as famílias definidas pelo algoritmo, este permite que os resultados sejam 

introduzidos em softwares de projeção hemisféricas para a visualização dos 

agrupamentos de descontinuidades e de suas características, juntamente com as 

sobreposições e outliers. 

 

1.3 Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos são: 

• realizar um levantamento teórico sobre os métodos clássico e numéricos para a 

identificação de famílias de descontinuidades, destacando seus pontos positivos e 

negativos, principais autores e aplicações; 

• descrever os fatores de subjetividade do método clássico; 

• estudar a técnica de análise de agrupamentos não supervisionada que inclui a 

utilização dos métodos de particionamento K-means e Fuzzy K-means; 

• descrever o método Fuzzy K-means, juntamente com sua metodologia para adequação 

ao problema da determinação das famílias de descontinuidades, explicitando as medidas 

de validação, as métricas de distância, métodos de inicialização, grau de inclusão e 

forma de cálculo da média dos agrupamentos; 

• identificar e implementar as medidas de distância e validação que mais se adaptam ao 

problema proposto; 

• estudar como inicializar corretamente o método Fuzzy K-means; 

• propor e verificar a adequação de um novo método de inicialização com base na 

distribuição de probabilidades de Fisher (1958); 

• comparar os resultados do aplicativo com a utilização de um banco de dados de 

famílias de descontinuidades conhecidamente identificadas na literatura através dos 

métodos clássicos e numéricos. 
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2 INTRODUÇÃO À REPRESENTAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES E 
ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS 
 

2.1 Representação das descontinuidades 

 

As descontinuidades podem ser encaradas como superfícies planas e, portanto, sua 

representação no espaço - atitude - se dá através de coordenadas geológicas expressas 

em termos de sua direção e mergulho ou de sua direção de mergulho (azimute de 

mergulho) e mergulho. A Figura 2.1 ilustra esta representação. 

A direção (K) é a interseção da descontinuidade com um plano horizontal imaginário. 

Ela é medida em relação ao norte, varia de 0º a 90º e o quadrante do ângulo de direção 

deve ser especificado NW ou NE.  

O mergulho ()) é a inclinação do plano, medida no plano vertical, isto é, o ângulo 

formado entre o plano horizontal imaginário e a reta de máxima inclinação contida no 

plano, sendo esta perpendicular à direção do plano.  

 

Figura 2.1: Representação espacial das descontinuidades. 
                        Fonte: Adaptado de Magalhães e Cella (1998). 
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Por fim, a direção de mergulho (() é o rumo ou sentido do caimento do plano. É o 

ângulo em relação ao norte da reta de maior inclinação, projetada no plano horizontal 

imaginário. 

As atitudes das descontinuidades podem ser registradas de modo claro no formato 

mergulho (β), e azimute de mergulho (α), sendo este, a representação da direção de 

mergulho e variando entre 0º ≤ α  ≤ 360º. Enquanto que o mergulho é expresso entre 0M ≤ ) ≤ 90M 

Por exemplo, uma descontinuidade que tenha sua atitude expressa por 30º/150º, 

significa que seu mergulho, ou seja, sua reta de maior inclinação é de 30º em relação ao 

plano horizontal imaginário e o sentido da projeção dessa reta no plano horizontal em 

relação ao Norte - azimute de mergulho - é de 150º, medida no sentido horário. 

Desta forma, as descontinuidades e seus elementos podem ser representados no plano 

através da técnica de projeção hemisférica, que fundamentalmente é a projeção da 

superfície de uma esfera sobre um plano horizontal. 

 

2.1.1 Projeção hemisférica 
 

A projeção hemisférica é um método gráfico de representação no plano, de retas, planos 

e sólidos situados no espaço, com preservação dos ângulos e de suas relações angulares. 

Para representar uma descontinuidade usando esta técnica, a ideia é passar a estrutura 

supostamente plana pelo centro de uma esfera de raio unitário R, Figura 2.2. A 

interseção desse plano com a esfera descreve um grande círculo de raio R, cuja direção 

é dada pelo diâmetro AB no círculo equatorial. 

 

Um plano também pode ser caracterizado pelo seu polo, que é definido como o ponto de 

intercepto da reta, que passa pelo centro da esfera perpendicularmente ao plano, na 

superfície esférica. Como cada hemisfério apresenta um polo, convencionou-se em 

Geologia de Engenharia a utilização do hemisfério inferior para representação das 

feições estruturais, Figura 2.2. 
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 Figura 2.2: O grande círculo e seus polos. 
                                      Fonte: Adaptado de Magalhães e Cella (1998). 
 

Na Figura 2.3 tem-se que o arco AB representa a projeção estereográfica do plano, 

sendo esta a projeção no plano equatorial da interseção do grande círculo com a calota 

inferior da esfera.  

 

Já o polo do plano é descrito na projeção por um ponto, cujo sentido é diametralmente 

oposta à direção de mergulho do plano, sendo que todos os elementos lineares são 

projetados tendo o zênite como ponto de visada ou referência. 

 

 

 Figura 2.3: Projeção estereográfica de um grande círculo e seu polo no plano 
horizontal. 
Fonte: Adaptado de Magalhães e Cella (1998). 
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As projeções das feições planares são realizadas com a aplicação de diagramas 

conhecidos como redes. As redes mais comuns são as de Wulff - ou rede de igual 

ângulo - e a rede de Schmidt-Lambert também conhecida como rede de igual área. 

O princípio de construção dos diagramas consiste, primeiramente, em rotacionar um 

plano que passa pelo eixo Norte/Sul, no sentido horário, de sua posição horizontal até a 

vertical, e depois até a posição horizontal novamente, definindo os grandes círculos. 

Em seguida rotaciona-se, da mesma forma que o anterior, um plano vertical, 

perpendicular ao eixo Norte/Sul, descrevendo semicírculos denominados de pequenos 

círculos, sendo que, para cada valor de obliquidade, um pequeno círculo fica definido 

na esfera.  

Esta forma de construção do diagrama define a rede de Wulff, que possui como 

característica principal a manutenção dos ângulos e as relações angulares entre os 

planos. Além disso, as projeções das áreas dos setores definidos pelos círculos, grandes 

e pequenos, são fortemente deformadas nas bordas em relação aos setores da porção 

central do diagrama. 

Esta distorção se reflete nas áreas das células de contagem, causando erros na 

determinação da frequência dos polos na projeção. Para solucionar esse problema, 

criou-se o diagrama de Schmidt-Lambert. 

Este é conhecido como projeção de igual área, o que implica em setores com o mesmo 

tamanho. Na Figura 2.41, têm-se os dois tipos de rede, e a Figura 2.5 apresenta o 

resultado da projeção estereográfica de igual área para o plano com megulho /azimute 

de mergulho 30º/150º. 

                                                 
1 As projeções hemisféricas, assim como os diagramas de frequência de polos 
apresentados neste trabalho foram produzidos com o software Dips v.5.103, utilizando 
como referência o hemisfério inferior. 
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Felizmente, na atualidade, esse problema da distorção não se configura mais como um 

empecilho para a determinação da frequência de polos, pois são utilizados softwares que 

a definem a partir da superfície da esfera, que não sofre influência da distorção da 

projeção. 

 

 

 Figura 2.4: (a) Diagrama de Schmidt-Lambert; (b) Diagrama de Wulff. 

 

 

 Figura 2.5: Projeção do plano 300/1500. 
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2.2 Diagramas de frequência de polos 
 

A construção e interpretação do diagrama de frequência de polos, com vistas à 

determinação das famílias de descontinuidades, doravante chamado de método clássico, 

é o modo mais utilizado para se representar e agrupar as descontinuidades em famílias. 

Ele é gerado a partir da projeção polar das descontinuidades, e sua aplicação é aceitável 

quando o estereograma contiver um número elevado de polos. 

Nos diagramas de frequência, as famílias de descontinuidades são representadas por 

concentrações polares e seus planos médios, sendo estas definidas por regiões com 

maior densidade de polos. 

A fim de se delimitar cada família e caracterizar quais descontinuidades pertencem a 

cada uma delas, traçam-se as curvas de isofrequência. Estas são desenhadas a partir da 

frequência de polos, relativa ou absoluta, em uma célula de área pré-estabelecida. 

Esta célula varre a superfície esférica, contando-se o número de polos em cada região da 

esfera atravessada por ela. Assim, as curvas de isofrequência podem ser traçadas por 

métodos de interpolação com o auxílio de programas computacionais (LANA et al., 

2009). 

A Figura 2.6 ilustra um diagrama de frequência de polos e as curvas de isofrequência de 

duas famílias de descontinuidades, com atitudes médias 90º/112 e 0º/0º, com 50 

elementos cada. 

As famílias foram geradas computacionalmente e a área de cada célula de contagem 

corresponde à unidade convencional de 1% da área do hemisfério inferior. 



 
 
 

14 

 

 Figura 2.6: Diagrama de frequência de polos, área da célula 1%. 

 

2.2.1 O efeito da área da célula de contagem 
 

Embora a célula de contagem de polos com área correspondente a 1% da superfície 

hemisférica seja largamente utilizada, ela não é uma medida inequívoca e nem sempre é 

adequada para o cálculo da frequência dos polos, podendo levar a uma definição errônea 

das famílias de descontinuidades (LANA et al., 2009, VOLLMER, 1994). 

Autores como Flinn (1958), Grossmann (1978), Vollmer (1994), Lana et al.(2009), já 

levantavam a questão do tamanho da área da célula de contagem e como esta afeta 

diretamente a interpretação dos diagramas de frequência, uma vez que as curvas de 

isofrequências são fortemente dependentes do tamanho da amostra. 

Para tentar solucionar este problema, Flinn (1958) e Grossmann (1978) propuseram a 

utilização de células de contagem com área percentual de 100/N, em que N representa o 

número de polos em estudo.  

A ideia é que essa área seja igual à área da calota esférica a qual corresponda a 

ocorrência de um só polo, e isso ocorreria se as descontinuidades se distribuíssem de 

forma aleatória. Porém estas, na maioria das vezes, possuem uma orientação 

preferencial, violando o padrão aleatório, o que se evidencia pela presença de mais de 

um polo na célula 

Família 1 

Família 2 
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Assim, as células de contagem de 1% de área são adequadas somente para a construção 

das curvas de isofrequência quando o número de polos for igual a 100, como é o caso 

do diagrama de frequência da Figura 2.6. 

Como cita Leite (2008), a utilização de células de contagem com tamanho da área 

inversamente proporcional ao número total de polos, conduz a uma caracterização das 

famílias tanto mais precisa quanto maior for o número de polos. 

Por outro lado, quando o número de polos é pequeno, há uma tendência destes se 

agruparem erroneamente devido ao aumento do tamanho da área das células, calculado 

pela relação 100/N, o que acarreta em maior dificuldade na visualização e definição das 

famílias de descontinuidades, indicando que o tamanho da amostra pode não ser 

representativo para a definição das famílias. 

 

A Figura 2.7 ilustra o efeito do tamanho da área da célula de contagem para o conjunto 

de dados Exampmin disponível no software Dips v.5.103. O diagrama (a) possui a área 

convencional de 1%, enquanto o diagrama (b) utiliza a relação 100/N, como o conjunto 

de dados é formado por 199 descontinuidades a área da célula é de 0,53% 

Analisando os diagramas, observa-se uma distinção mais clara das concentrações de 

polos na Figura 2.7-b, do que na Figura 2.7-a, o que facilita a interpretação visual e 

posterior separação das famílias de descontinuidades. 

 

                                           (a)                                                 (b) 

 
       Figura 2.7: Efeito da área da célula de contagem: (a) 1% de área; (b) 0,53%. 
       Fonte: Conjunto de dados Exampmin do software Dips v. 5.103. 
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Assim, além de interferir na seleção das famílias de descontinuidades, o tamanho da 

área da célula de contagem, em alguns casos, potencializa os efeitos dos outliers e das 

sobreposições, dificultando a identificação e tratamentos destes, o que 

consequentemente impede a partição correta dos agrupamentos. 

 

2.2.2 Outliers e sobreposição 
 

Uma amostra anômala ou outlier segundo Grekousis e Fotis (2011), é uma observação 

dissimilar ou inconsistente com o conjunto de dados, que pode ter sua origem em um 

erro na entrada de dados, no processo de medição da característica e/ou na codificação. 

Essa definição genérica pode ser aplicada ao estudo dos conjuntos de descontinuidades, 

contudo, deve ser estendida a aquelas amostras aleatórias que não se encaixam 

perfeitamente em nenhuma das famílias. 

Já a sobreposição pode ser entendida como uma região de interseção entre duas ou mais 

famílias, formada por um conjunto de descontinuidades que podem pertencer 

igualmente a todas as famílias. 

A presença de outliers e de regiões de sobreposição afetam diretamente a interpretação 

visual do diagrama de frequencia de polos, impedindo, em muitos casos, que as famílias 

sejam separadas razoavelmente. A associação equivocada dessas descontinuidades, 

podem alterar a atitude média, o tamanho, o formato e a densidade das famílias (JAIN, 

2010). 

Alem disso em análises probabilísticas de ruptura de taludes, essas amostras em alguns 

casos, influenciam na determinação da distribuição de probabilidade das famílias, pois, 

elas podem caracterizar um grupo como isótropo quando este na verdade é anisótropo 

ou vice-versa. 

Em outras palavras, os outliers e as sobreposições, podem induzir o analista 

erroneamente a definir uma família com o formato circular (isótropo) e adotar a 
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distribuição de probabilidades de Fisher (1958) para modelá-la. Sendo que na verdade, 

o agrupamento tem uma geometria elíptica (anisótropa) e deveria ser descrito pela 

distribuição de probabilidades de Kent. 

A Figura 2.8 ilustra um diagrama de frequência de polos gerado computacionalmente 

com duas famílias de descontinuidades sobrepostas e outliers. As atitudes médias das 

famílias são representadas no formato Mergulho/Azimute de Mergulho e possuem os 

seguintes valores:  

• Família 1: 70º/210º e 100 elementos. 

• Família 2: 5º/340º e 99 elementos. 

A região marcada com a elipse representa a região de sobreposição, enquanto que os 

quadrados representam alguns dos possíveis outliers. 

 

 

 

 Figura 2.8: Outliers e Sobreposição, área de 1%. 

 

Na região de sobreposição, as amostras apresentam distâncias com valores próximos em 

relação aos dois centros dos agrupamentos, enquanto que os outliers estão distantes de 

tal forma das famílias que não são comuns a nenhuma delas. 

Família 1 

Família 2 

Outliers 

Região de 
Sobreposição 
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É nítido perceber como é ambíguo determinar em qual família as descontinuidades da 

região de interseção devem ser alocadas, assim como dizer se uma amostra é um outlier 

ou não, apenas com a inspeção visual do diagrama. 

Todavia, como os dados da Figura 2.8 são gerados computacionalmente, é possível 

identificar os outliers e sobreposições, e retirá-los para ilustrar como estas 

descontinuidades podem alterar as características das famílias no diagrama. 

A Figura 2.9 mostra o resultado da exclusão dessas amostras. O diagrama da Figura 2.9-

a representa o conjunto com todas as descontinuidades e o diagrama da Figura 2.9 - b 

sem outliers e as sobreposições. 

 

 

                                    (a)                                                              (b) 
 
 Figura 2.9: Comparação do diagrama de frequência de polos área de 1%: (a) com 
outliers e sobreposição; (b) sem outliers e sobreposição.   
 

Após a retirada dos outliers e sobreposições, as famílias se tornam claramente separadas 

e bem definidas, facilitando a análise visual do diagrama. A atitude média da Família 2 

se altera de 5º/340 para 4º/348º, enquanto que a atitude da Família 1 permanece 

constante. 

 

Família 1 

Família 2 
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Note como os agrupamentos na Figura 2.9-b apresentam alterações: de forma, 

densidade e tamanho. Esse ponto merece destaque, pois, a Família 2 altera seu formato 

que passa de elíptico para aproximadamente circular, enquanto que a Família 1 mantém 

a sua geometria elíptica.  

Como discutido anteriormente, a forma do agrupamento caracteriza a sua distribuição 

de probabilidades. Por isso, a alteração na geometria de uma família, assim como 

ocorreu com a Família 2, pode influenciar no cálculo da probabilidade de ruptura de um 

talude de cava quando ocorrem  rupturas condicionadas por descontinuidades. 

 

No entanto, é preciso ter prudência e estabelecer critérios geotécnicos na exclusão das 

descontinuidades, visto que uma característica com ocorrência rara pode ser 

desconsiderada e levar a resultados errôneos. 

 

2.3 Análise de agrupamentos 

A análise de agrupamentos ou cluster analysis é um termo usado para designar os 

diversos métodos numéricos, cujo objetivo é classificar as observações representadas 

em um espaço p-dimensional em um número conveniente de grupos a partir de um 

critério de similaridade (LANDIM, 2011). 

Segundo Franco (2002), a análise de agrupamentos é uma técnica utilizada para 

descobrir estruturas em conjuntos de dados, a fim de separá-los em subconjuntos 

denominados de agrupamentos, famílias, cluster, conglomerados ou grupos, cujos 

elementos possuem aspectos similares entre si. A Figura 2.10 ilustra esse processo. 

 

 Figura 2.10: Representação do método de agrupamento. 
 Fonte: Adaptado de Franco (2002). 
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Jain (2010) apresenta uma definição ainda mais abrangente sobre a análise de 

agrupamentos, descrevendo esta como o estudo formal dos métodos e algoritmos para 

agrupamento ou particionamento do conjunto de dados, segundo um atributo, padrão, 

característica ou medida. 

 

O autor supracitado ainda classifica a análise de agrupamento como uma técnica não 

supervisionada, uma vez que não são fornecidos exemplos ou classes pré-definidas para 

indicar o tipo de relação que se está tentando determinar. 

 

Portanto, o objetivo da análise de agrupamentos é particionar um conjunto de dados em 

grupos, sendo que estes devem possuir as seguintes características definidoras segundo 

Jain (2010): 

• Homogeneidade: os dados pertencentes ao mesmo agrupamento são os mais 

similares possíveis; 

• Heterogeneidade entre os agrupamentos: os dados que pertencem a diferentes 

agrupamentos devem ser os mais diferentes possíveis; 

• Os agrupamentos são regiões do espaço multidimensional que contêm alta 

densidade de dados, separados entre si por regiões de baixa densidade. 

A seguir é apresentada a classificação dos principais algoritmos aplicados na análise de 

agrupamento. Esses se dividem em algoritmos de particionamento e hierárquicos, sendo 

os primeiros estudados com maior riqueza de detalhes devido ao fato de o algoritmo 

proposto neste trabalho se enquadrar nesta classificação. 

 

2.3.1 Algoritmos para análise de agrupamentos  
 

Para que a análise de agrupamentos seja realizada, é necessário o emprego de um 

algoritmo que faça a associação das amostras aos grupos. Esses algoritmos podem ser 
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classificados de acordo com o método de agrupamento empregado, sendo divididos em 

dois grupos: algoritmos hierárquicos e de particionamento. 

 

2.3.1.1 Algoritmos hierárquicos 
 

Os algoritmos hierárquicos criam uma estrutura encadeada entre os elementos com 

maior similaridade entre si do conjunto de dados. Essa estrutura recebe o nome de 

dendograma e, dependendo de como esses algoritmos particionam o conjunto de dados, 

eles se subdividem em aglomerativos e divisivos. 

Nos algoritmos aglomerativos, cada ponto do espaço amostral é considerado um 

agrupamento e os dois pontos com mais alta similaridade são sucessivamente unidos até 

que o número de grupos estabelecido seja alcançado. 

Enquanto os algoritmos aglomerativos partem de agrupamentos menores para formar 

agrupamentos maiores, os algoritmos divisivos trabalham de forma contrária. Estes 

consideram todos os dados em um único agrupamento que é particionado 

continuamente em grupos menores. 

A Figura 2.11 retirada de Linden (2009) ilustra o resultado do algoritmo hierárquico 

aglomerativo. Os agrupamentos inicialmente são formados com a junção das amostras 

mais próximas entre si - similares -, dando origem à parte mais baixa do dendograma. 

 

 

Figura 2.11: Exemplo de dendograma aglomerativo. 
                      Fonte: Adaptado de Linden (2009). 

 

No dendograma, a altura da linha de conexão entre os agrupamentos é proporcional à 

distância entre estes, indicando que, quanto mais alta a linha, mais tardia foi feita a 
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conexão e mais heterogêneos são os grupos fundidos. Por exemplo, o agrupamento 

formado pelas amostras A e B é mais similar que o formado pelas amostras AB e E. 

De acordo com Linden (2009), uma das desvantagens dos algoritmos hierárquicos é 

que, com estes, se obtém apenas uma hierarquia de relacionamentos, ao invés de grupos 

específicos. Para se obter os K agrupamentos, é preciso realizar cortes nas arestas mais 

altas do dendograma. 

Assim, fica a cargo do pesquisador definir, calcado em seus conhecimentos em relação 

ao conjunto de dados e sua experiência, o número de agrupamentos e os elementos que 

os compõem, o que na maioria das vezes abre espaço para a subjetividade dos 

resultados. 

Como forma de exemplificar o processo de identificação dos agrupamentos, observe as 

Figuras 2.12 e 2.13. Na Figura 2.12 foi feito um corte, na aresta mais alta, resultando 

em dois agrupamentos. O primeiro formado pelas amostras {A, B e E} e o segundo por 

{C, D, F, G e H}.  

 

Figura 2.12: Definição dos agrupamentos hierárquicos partindo da aresta mais alta. 
 Fonte: Adaptado de Linden (2009). 

 

Na Figura 2.13 foi feito um corte numa aresta abaixo daquela apresentada na Figura 

2.12, dando origem a três grupos formados respectivamente pelos elementos:{A, B,E}; 

{C, D, F, G} e {H}. 
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 Figura 2.13: Definição dos agrupamentos hierárquicos a partir da segunda aresta mais 
alta. 
Fonte: Linden (2009). 
 

O método hierárquico segundo Landim (2011) é o mais aplicado em Geologia, porém 

este não é adequado quando se manipula grandes matrizes de dados, porquanto a 

visualização do dendograma se torna difícil, sendo nestes casos mais apropriado o 

método de particionamento. 

 

Os algoritmos de particionamento ou não hierárquicos encontram todos os 

agrupamentos simultaneamente, não impondo uma estrutura hierárquica aos dados. 

Esses procuram classificar regiões no espaço multidimensional que sejam mais 

densamente ocupadas, de forma a determinar um número inteiro de partições. 

 

Eles não impõem restrições referentes ao número de dados, são mais adequados para o 

reconhecimento de padrões e, dentre esses, alguns permitem que a sobreposição entre os 

agrupamentos e a presença de outliers sejam tratadas.  

 

Nos tópicos seguintes é realizada uma revisão bibliográfica referente aos algoritmos de 

particionamento, com o intuito de apresentar seus principais algoritmos, o K-means e o 

Fuzzy K-means. 

 

2.3.1.2 Algoritmos de particionamento 
 

Os algoritmos de particionamento podem ser classificados segundo a forma com que 

estes lidam com as incertezas provenientes da sobreposição dos agrupamentos. Eles são 

divididos em rígidos (hard) e nebulosos (fuzzy). 
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Os algoritmos classificados como rígidos dividem o conjunto de dados em 

agrupamentos disjuntos, tomando a distância das amostras em relação ao centro dos 

grupos como critério de alocação. Assim uma amostra alocada, passa a pertencer 

exclusivamente àquele agrupamento no qual a sua distância ao centro do mesmo é 

menor. 

Já os algoritmos fuzzy consideram que uma observação possa pertencer a mais de um 

agrupamento, segundo um grau de inclusão, o que permite um particionamento mais 

realista do conjunto de dados, visto que esse método considera a sobreposição entre os 

agrupamentos formados. 

A chave para a diferenciação entre os métodos rígidos e fuzzy, assim como, para o 

entendimento deste último é o conceito de grau de inclusão. Segundo Hammah e Curran 

(1998) este pode ser encarado como a probabilidade de a amostra pertencer a cada um 

dos agrupamentos. 

Ele confere a cada observação um valor dentro do intervalo de [0,1], a partir de uma 

função de inclusão dependente da distância das observações aos centros dos 

agrupamentos. Portanto, quanto mais perto uma amostra está do centro de determinado 

conjunto, mais próximo de 1 é o seu grau de inclusão em relação a este e vice-versa. 

Por outro lado, nos algoritmos rígidos, as amostras pertencem ou não ao conjunto, o 

grau de inclusão tem um caráter binário, assumindo o valor 1 para amostras que 

constituem o agrupamento e 0 em caso contrário. 

Exposta a classificação dos algoritmos de particionamento em rígidos e nebulosos e esta 

breve descrição do conceito de grau de inclusão, pode-se aprofundar nos estudos dos 

dois principais algoritmos o K-means e o Fuzzy K-means. 

 

2.4 O algoritmo K-Means 
 

O K-means é um algoritmo rígido e foi proposto pela primeira vez na década de 1950. 

Ele foi desenvolvido por vários pesquisadores de forma independente em diversas áreas 
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da ciência. Jain (2010) cita que os pesquisadores responsáveis pelo K-means foram 

Steinhaus (1956), Ball e Hall (1965), MacQueen (1967) e Loyd (1982). 

O algoritmo K-means, do modo apresentado anteriormente, é classificado como um 

método não hierárquico rígido que, obedecendo a um número determinado de partições, 

divide o espaço de dados, associando cada amostra a um único agrupamento a partir da 

minimização da distância destas em relação ao centro dos grupos. 

Nesse contexto, o K-means pode ser visto como uma estratégia para a minimização da 

função objetivo, Equação 2.1, aplicado a um espaço de dados � = ����, � = 1, … , �, 

onde cada elemento �� possui p – dimensões ou características e deve ser alocado em 

um dos K agrupamentos incluídos no conjunto de vetores  " = P"#Q, R = 1, … , � onde 

cada elemento "#  possui p – dimensões e representa o centro do grupo j. 

 

Onde: 

�: Função objetivo. 

�: Matriz rígida dos graus de inclusão. 

�: Matriz com os centros dos agrupamentos. 

���: Grau de inclusão rígido da amostra ��, no agrupamento ��. 

��(��,"�): Distância da amostra ��, ao vetor que representa o centro do agrupamento 

"�. 

K: Número de agrupamentos. 

N: Número de amostras. 

S�9: �(�, �) = U U �����(��,"�);  � < N  Y
�Z6

[
�Z6  

 

(2.1) 
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A minimização da função objetivo está sujeita as seguintes restrições: 

U ��� = 1                                      ∀� ∈  �1,2, … , ��                                                       (2.3)Y
�Z6  

Cada amostra só pode ser alocada em um único agrupamento. 

 0 < U ��� < �                            ∀R ∈  �1,2, … , ��[
�Z6                                                       (2.4) 

Nenhum agrupamento pode estar vazio ou conter todas as amostras. 

 

Além disso, o número de agrupamentos deve respeitar a seguinte relação 2 ≤ � < �. 

Isso implica que, para K=1 todos os elementos pertencem a um mesmo agrupamento, 

enquanto que para K=N cada elemento pertence ao seu próprio grupo, sendo que, nesses 

casos não existe um problema de análise de agrupamento. 

Desta forma, a partir da minimização da função objetivo, o algoritmo procura por 

regiões com alta densidade de dados, identificando o vetor representativo de cada 

agrupamento Vj. Nessas regiões, a distância entre o centro dos agrupamentos e as 

amostras que o compõem é mínima. 

Segundo Azar et al. (2013) e Vela et al. (2012), a tarefa de minimização da função 

objetivo é conhecida por ser um problema NP - difícil mesmo quando K = 2. Assim, o 

número de combinações de N amostras, que podem ser alocadas em K agrupamentos 

não vazios é dada pela Equação 2.5. 

�(�, �) = �[�!                                                                                                                            (2.5) 

 ��� = c1, 78 E ESd7eFE f8Fe89-8 E     � 0,                                                       g. g                                    h 
 

(2.2) 
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Para exemplificar, considere um conjunto de dados com 100 elementos e que se queira 

determinar de quantas formas possíveis esses possam ser combinados em três 

agrupamentos de tal maneira que, o arranjo que minimiza a função objetivo seja 

encontrado. 

Assim, tem-se que  �(100,3) = �ijj
�! ≅ 8,58 × 10no combinações. 

Uma análise rápida do resultado acima demonstra que, uma completa enumeração 

(combinação) de todos os agrupamentos possíveis para se determinar o ótimo global é 

computacionalmente demorado, fazendo com que, na maioria das vezes, o algoritmo 

convirja apenas para um mínimo local, devido à aplicação de métodos heurísticos e 

critérios de interrupção. 

A exceção ocorre apenas em dois casos, como explicam Azar et al. (2013) e Vela et al. 

(2012). No primeiro, os agrupamentos são claramente separados e bem definidos e, no 

segundo, o conjunto de dados possui tamanho reduzido. 

Assim, de acordo com Vela et al. (2012), várias heurísticas são propostas para fornecer 

uma solução aproximada da função objetivo. A mais comumente utilizada é o 

algoritmo, proposto por Lloyd (1982) citado por Jain (2010), que é geralmente 

referenciado apenas como algoritmo K-means devido à sua grande aplicação. 

O princípio básico de execução do algoritmo é a permuta das amostras entre os 

agrupamentos, ou seja, a toda iteração, cada amostra é alocada no agrupamento mais 

próximo a ela. Então os centros destes são recalculados e a execução se encerra quando 

não houver mais substituições ou um critério de parada seja atingido. 

Devido ao seu caráter rígido, o critério de parada mais utilizado segundo Kranen (2004) 

é a diferença entre a matriz U em duas iterações seguidas. Se a diferença entre elas for 

igual a 0, significa que não houve permuta de amostras entre os agrupamentos e o 

algoritmo se encerra.  

O K-means, na grande maioria das vezes, é utilizado para agrupar dados descritos no 

Espaço Euclidiano e nestes casos a medida de distância mais aplicada para calcular o 
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afastamento entre as amostras, �!,  e o centro dos agrupamentos, "#, é a distância 

Euclidiana Equação 2.6. 

�� �!, "#$ =  �! − "#$q �! − "#$ = r�! − "#r� = U �s! − "s#$�t
uZ6                     (2.6) 

 

Onde: 

�� �!, "#$: distância Euclidiana entre a amostra �! e o centro do agrupamento "#. 
�!: vetor de p – dimensões da amostra i; ∀� = 1, … , �. 

"#: vetor de p – dimensões do centro do agrupamento j; ∀R = 1, … , �. 

N: tamanho do conjunto de dados. 

K: número de agrupamentos. 

w: número de variáveis, dimensão, dos elementos �! e "#. 
�s!: valor da variável l observada na amostra �!. 
"s#: valor da variável l observada na amostra "#. 
A seguir é apresentada a estrutura do algoritmo K-means de acordo com Kranen (2004), 

considerando os dados descritos em um Espaço Euclidiano. 

 

Passo 1. Para um conjunto de dados � = ����, � = 1, … , � onde cada elemento �� possui p – dimensões, fixar: 

O número de agrupamentos 2 ≤ � < �. 

O número máximo de iterações T. 

Passo 2. Selecionar os centros iniciais dos agrupamentos: 
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" = P"#Q, R = 1, … , � onde cada elemento "# possui p – dimensões. 

Passo 3. Calcular a distância �� �� , "#$ de cada amostra ao centro dos 

agrupamentos Equação 2.6. 

 �� ��, "#$ = r�� −  "#r�                                                                       
Passo 4. Determinar o grau de inclusão, ���, de cada observação i ao seu 

agrupamento j mais próximo respeitando a primeira restrição, 

Equação 2.2. 

��� = c 1, 78 E ESd7eFE f8Fe89-8 E    �   0,                                              g. g                                            h 
 

Passo 5. Recalcular os centros "# dos K agrupamentos, seguindo a Equação 

(2.7). 

��� = U  ���$�![
�Z6U ���[

�Z6
                                                                                  (2.7) 

Passo 6. Computar as novas distâncias conforme a Equação 2.6 e os novos graus 

de inclusão, ����. 

Passo 7. Se a matriz U permanecer constante em duas iterações seguidas ou se número 

máximo de iterações, T for alcançado fim do processo, senão, voltar ao passo 5. 

Para ilustrar o princípio de funcionamento do K-means é utilizada a Figura 2.14 

adaptada de Jain (2010), para um conjunto de dados em duas dimensões com três 

agrupamentos em um Espaço Euclidiano. 

Na Figura 2.14-a é apresentado o conjunto de dados a partir do qual são escolhidos os 

três centros iniciais. A Figura 2.14-b mostra estes centros em destaque e a configuração 

inicial dos agrupamentos.  
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Nas iterações seguintes as Figuras 2.14-c e Figura 2.14-d os centros são atualizados e 

ocorre a troca de amostras entre os grupos até que o algoritmo convirja, estabelecendo 

os agrupamentos finais, Figura 2.14-e. 

 

 Figura 2.14: Ilustração do funcionamento do algoritmo K-means. 
Fonte: Adaptado de Jain (2010). 
 

O K-means, segundo Jain (2010) e Vela et al. (2012), é o algoritmo de particionamento 

mais aplicado na análise de agrupamentos e sua popularidade se deve à sua facilidade 

de implementação, ao fato de não impor restrições ao conjunto de dados e sempre 

convergir para uma solução. 

Entretanto, ele apresenta como pontos negativos: a característica de ser sensível à 

escolha dos centros iniciais, a presença de outliers e da sobreposição entre os 

agrupamentos (AZAR et al., 2013). 

Devido aos pontos positivos e também negativos, o K-means se tornou a referência para 

o desenvolvimento de diversos algoritmos de particionamento. As variantes rígidas mais 

conhecidas de acordo com Kranen (2004) e Jain (2010) são: 
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• ISODATA desenvolvido por Ball e Hall em 1965; 

• FORGY, desenvolvido por Forgy, também em 1965; 

• Partitioning Around Medoids (PAM), proposto por Kauffman e Rousseeuwem 

1990. 

O K-means, além das variantes rígidas, também é a base para o desenvolvimento dos 

algoritmos fuzzy, que têm como objetivo tratar as incertezas provenientes da 

sobreposição entre os agrupamentos. 

 

Indubitavelmente, dentre esses algoritmos, o Fuzzy K-means é o mais popular, sendo 

sua característica marcante a de relacionar cada amostra a todos os agrupamentos do 

conjunto de dados através do grau de inclusão, permitindo quantificar e analisar as 

incertezas. 

 

A seguir é apresentado o algoritmo Fuzzy K-means e suas peculiaridades principais, 

uma vez que este é a base para o entendimento e construção do aplicativo proposto. 

 

2.5 O algoritmo Fuzzy K-means 
 

O Fuzzy K-means (FKM) tem o mesmo princípio de funcionamento do algoritmo K-

means, porém o seu particionamento possibilita a formação de grupos que se 

interceptam através do conceito de grau de inclusão, permitindo que as amostras possam 

pertencer a mais de um agrupamento simultaneamente. 

Quando os agrupamentos são claramente separados e compactos como na Figura 2.15-a, 

não existe ambiguidade ou incerteza na associação de cada descontinuidade à sua 

respectiva família. 
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 Figura 2.15:Diagrama de frequência de polos gerados: (a) duas famílias bem 
separadas e compactas; (b) sobreposição entre duas famílias. 

 

Porém, quando os agrupamentos se sobrepõem ou possuem suas fronteiras muito 

próximas, como mostra a área em destaque da Figura 2.15-b, a alocação das 

descontinuidades que estão nesta região não é clara. 

 

Para tratar as incertezas referentes a esse tipo de problema Zadeh (1965) desenvolveu o 

conceito de conjuntos fuzzy ou fuzzy sets. O objetivo da teoria é permitir que uma 

amostra pertença a mais de um agrupamento através de uma relação matemática. 

Esta relação se evidencia pelo grau de inclusão, que associa a cada amostra um valor 

entre [0,1] para expressar o quanto esta pertence a um ou a outro conjunto, o que 

possibilita estabelecer critérios que reflitam as incertezas nos agrupamentos formados. 

É importante destacar que, na lógica convencional ou clássica, na qual o K-means se 

baseia, as incertezas não podem ser identificadas e muito menos tratadas, já que esta usa 

distinções bem definidas para separar os objetos em conjuntos, classificando-os apenas 

como pertencentes ou não a determinado grupo. 

Foi então que, diante da necessidade de se identificar e tratar as incertezas na análise de 

agrupamentos, Dunn (1973), baseando-se na teoria proposta por Zadeh (1965), 

desenvolveu o algoritmo FKM como uma extensão e alternativa ao K-means. 

Família 1 

Família 2 Família 2 

Família 1 
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Depois Bezdek (1981) aperfeiçoou o FKM com a introdução de um expoente ao grau de 

inclusão da função objetivo do algoritmo, conhecido como coeficiente fuzzy. Este pode 

ser entendido como um fator de ponderação que controla o quanto da sobreposição entre 

os agrupamentos é considerada pelo algoritmo. A partir deste ponto, o FKM se 

popularizou e se tornou um dos principais algoritmos de particionamento. 

O algoritmo FKM, assim como o K-means, pode ser visto como uma estratégia para a 

minimização da função objetivo, Equação 2.8, aplicado a um espaço de dados � = ����,� = 1, … , �, onde cada elemento �� possui p – dimensões ou características e deve ser 

alocado em um dos K agrupamentos incluídos no conjunto de vetores  " = P�#Q, R =
1, … , � onde cada elemento "#  possui p – dimensões e representa o centro do grupo j. 

S�9: �(�, �) = U U ������(��,"�);   � < N                                                                 (2.8)Y
�Z6

[
�Z6  

 

Onde: 

�: Função objetivo. 

�: Matriz do grau de inclusão fuzzy com N linhas e K colunas. 

": Conjunto com os centros dos agrupamentos. 

���: Grau de inclusão fuzzy da amostra �!, no agrupamento ��. 

��(��,"�): Distância da amostra y�, ao vetor que representa o centro do agrupamento 

"�. 

A minimização da função objetivo está sujeita as seguintes restrições: 

0 < U ��� < �;  ∀R ∈  �1,2, … ��[
�Z6                                                                                  (2.9) 
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U U ���
Y

�Z6
[

�Z6 = �                                                                                                                    (2.10) 

U ��� = 1;    ∀� ∈ �1,2, … , ��Y
�Z6                                                                                         (2.11) 

A Equação 2.9 garante que nenhum agrupamento fique vazio ou que possua todos os 

elementos. Enquanto que a Equação 2.10 assegura que todas as amostras sejam 

consideradas. Por fim, a Equação 2.11 visa manter que o somatório dos graus de 

inclusão de cada uma das amostras em relação a todos os agrupamentos equivalha à 

unidade. 

Da mesma forma que no algoritmo K-means, o FKM parte da minimização da função 

objetivo para identificar os agrupamentos, procurando por regiões com alta densidade 

de dados. Portanto, nestas regiões a distância entre os centros dos grupos e as 

observações pertencentes a estes são mínimas. 

Voltando à função objetivo - Equação 2.8 - tem-se o coeficiente fuzzy que assume 

valores no intervalo de 1 < S < ∞. A escolha do valor de m determina o quanto os 

agrupamentos se sobrepõem.  

Por exemplo, quando os agrupamentos são bem definidos e separados, um método 

rígido como o K-means é mais adequado. Neste caso, o valor de m deve estar próximo 

de 1, fazendo com que o grau de inclusão convirja para 0 ou 1 (HOPPNER et al.1999). 

Todavia, quando a sobreposição entre os conjuntos aumenta, o valor de m, deve 

acompanhar esta elevação, sendo que, no caso extremo, quando m tende ao infinito, o 

valor de todos os graus de inclusão se igualam, aproximando da relação de 1/K. 

Segundo colocam Peters et al. (2012) e Franco (2002), a escolha apropriada do valor de 

m é um desafio, dependendo apenas de quão nebuloso ou rígido deseja-se que o 

particionamento do conjunto de dados seja.  

No entanto, conforme estes mesmos autores apontam, para a maioria das aplicações, 

valores entre 1,5 ≤ S ≤ 3,0 fornecem resultados satisfatórios, sendo m=2 o mais 
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comumente usado. Além disso, a experiência, o conhecimento preliminar sobre o 

conjunto de dados e dos resultados esperados são a melhor maneira para se estabelecer 

o parâmetro m. 

Como forma de ilustrar essa discussão sobre o valor de m são apresentados na Figura 

2.16 quatro diagramas de densidade de polos com os respectivos valores de m: 1,01; 

1,5; 2 e 3. Os outliers foram retirados para que não haja dúvida em relação à região de 

sobreposição.  

A Família 1 é representada pelas cruzes vermelhas, a Família 2 pelos triângulos azuis, 

as atitudes médias pelos triângulos vermelhos e a região de sobreposição é formada 

pelas descontinuidades identificadas com quadrados vermelhos.  

Observe que, à medida que m aumenta, a região de sobreposição também se eleva, para 

m = 1,01 os resultados do método são muito próximos daqueles que seriam alcançados 

pelo K-means.  

Note que as famílias são rígidas, ou seja, disjuntas, o que se caracteriza pela ausência da 

área de sobreposição. Quando m = 1,5 a região de interseção entre os agrupamentos, 

embora pequena, já é considerada. 

Para m = 3 a região de sobreposição cresce tanto que, o resultado fica incoerente em 

relação ao conjunto de dados. Já quando se analisa o resultado para m = 2 se entende 

porque este valor é o mais aplicado nos estudos para análise de agrupamentos, avalie 

como a região de interseção é mais coerente em relação aos demais diagramas de 

frequência de polos. 
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Figura 2.16: Diagramas de frequência de polos para valores do coeficiente fuzzy.  

 

 

m=1,01 m=1,5 

m=2 m=3 
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Para realizar o particionamento do conjunto de dados em K agrupamentos, o FKM parte 

da escolha dos centros iniciais. A seguir o grau de inclusão de todas as observações é 

calculado e estas são relacionadas por meio deste com os agrupamentos. Ao final dessa 

etapa, os centros dos grupos são recalculados e o grau de inclusão é atualizado de 

acordo com os novos centros (XU et al. 2012). 

Esses passos definem a Heurística conhecida como Picard iterations e são usados para 

minimizar a função objetivo. A seguir eles são detalhados, tendo como base a estrutura 

do algoritmo FKM clássico que usa a distância Euclidiana como medida de afastamento. 

O algoritmo a seguir é descrito por Kranen (2004) e Hammah e Curran (1998): 

Passo 1. Para um conjunto de dados � = ����, � = 1, … , �onde cada elemento �� possui p – dimensões, fixar: 

O número de agrupamentos 2 ≤ � < �. 

O valor para o coeficiente fuzzy 1 < S < ∞. 

O número máximo de iterações T. 

O critério de parada ε. 

Passo 2. Selecionar os centros iniciais dos agrupamentos ": 

" = P"#Q, R = 1, … , � onde cada elemento "# possui p – dimensões. 

Passo 3. Calcular a distância �� �� , "#$ de cada amostra ao centro dos 

agrupamentos Equação 2.6 

 

 

Passo 4. Calcular o grau de inclusão, ���, de cada observação i ao agrupamento j 

através da Equação 2.12. 

 

�� �� , "#$ = r�� − "#r�
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Onde:  

 A expressão U 6{|(�!,"})
}
~Z6  , representa o somatório do inverso das 

distâncias da amostra �!, em relação ao centro "# de todos K 

agrupamentos. 

Passo 5. Recalcular os centros "# dos K agrupamentos, seguindo a Equação 

2.13. 

��� = ∑  ����$��[�Z6∑ ����[�Z6                                                                                    (2.13) 

Passo 6. Computar as novas distâncias conforme a Equação 2.6 e os novos graus 

de inclusão, ����, de acordo com a Equação 2.12. 

   Passo 7. Se a máxima diferença em duas iterações seguidas da matriz do grau de 

inclusão for menor que o critério de parada, isto é: 

 SE%������� − ������ < �, ou se o número de iterações é igual a T, fim do processo, 

senão, voltar ao passo 5. 

No final das iterações, o FKM permite que cada amostra pertença a todos os 

agrupamentos com maior ou menor grau de inclusão. Usualmente as amostras são 

consideradas pertencentes a um determinado agrupamento se o grau de inclusão neste 

for maior que nos demais. 

O algoritmo Fuzzy K-Means, pelos mesmos motivos do K-means, tem na minimização 

de sua função objetivo um problema NP - difícil, fazendo com que, na grande maioria 

��� = � i�|(��,��)� i��i

∑ � i�|(��,��)� i��i}��i
                                                                   (2.12)                                                                         
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das vezes, o problema convirja para um mínimo local e apenas em situações muito 

restritas para um mínimo global. 

Entretanto, como cita Bezdeck (1981), mesmo se o algoritmo convergir para um 

mínimo global, isto ainda não garantiria que este resultado forneceria o melhor 

particionamento do conjunto de dados. 

O importante é que as amostras sejam agrupadas de forma coerente em relação à 

estrutura do conjunto de dados, independente se o valor final da função objetivo 

represente um mínimo global ou não. 

Logo, o algoritmo de particionamento FKM é indicado para resolver o problema de 

agrupar as descontinuidades em famílias, uma vez que ele permite tratar de forma mais 

realista as incertezas presentes na interseção entre as famílias, fornecendo resultados 

superiores àqueles alcançados pelos métodos rígidos. 

Adiante são apresentados os parâmetros que servem de alicerce para o desenvolvimento 

do algoritmo proposto. A definição desses determina as características do algoritmo de 

particionamento e a adequação dos resultados gerados. 
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3 CONSTRUÇÃO DO ALGORITMO 
 

3.1 Parâmetros do Método Fuzzy K-Means para aplicação em famílias de 
descontinuidades 
 

Os métodos Fuzzy K-means e K-means, segundo Azar et al. (2013) e Jain (2010), 

requerem especificamente três parâmetros que devem ser definidos pelo usuário: o 

número de agrupamentos K, os centros de inicialização de cada agrupamento e a medida 

de distância.  

Além desses, no caso específico em estudo, é importante considerar ainda a forma de 

calcular as atitudes médias das famílias, a identificação dos outliers e da região de 

sobreposição.  

Estes parâmetros são os pontos mais críticos no desenvolvimento de um algoritmo de 

particionamento, e a maneira pela qual esses são escolhidos determina a estrutura do 

algoritmo, a sua adequação ao conjunto de dados e a qualidade dos agrupamentos forma 

dos. 

Para que as descontinuidades sejam agrupadas a partir do método proposto, é necessário 

inicialmente que essas sejam expressas através de seus vetores unitários. Estes 

representam as coordenadas cartesianas da reta de maior declive ou do polo do plano. 

Considere uma descontinuidade {n} com atitude )/(, expressa no formato 

mergulho/azimute de mergulho, seu vetor unitário �! =  %�, &�,'�$ pode ser determinado 

a partir do sistema de coordenadas representado na Figura 3.1.  
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 Figura 3.1: Sistema de coordenadas dos cossenos diretores. 
 

Dessa forma, tem-se que as coordenadas cartesianas �! =  %� , &�,'�$ que formam o 

vetor unitário �!, são definidas com base nas seguintes relações trigonométricas 

conhecidas como cossenos diretores: 

 %� = 789 ) 789 (     (Leste)                                                                                        (3.1) 

&� = 789 ) -d7 (     (Norte)                                                                                        (3.2) 

'� = -d7 )  (Para cima)                                                                                               (3.3) 

Por fim, para que se possa discutir cada parâmetro isoladamente é necessário relembrar 

que o algoritmo proposto tem como base o FKM e assim como este, ele é uma estratégia 

para a minimização da função objetivo Equação 2.8, reapresentada abaixo, sujeita as 

restrições elencadas nas Equações 2.9, 2.10 e 2.11. 

S�9: �(�, �) = U U ������(��,"�);   � < N                                                      Y
�Z6

[
�Z6  

Onde: 

K: Número de famílias. 

z (para cima) 

 

 

 

 

 

  (Norte) 

 (Leste) 
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N: Número de descontinuidades. 

�: Função objetivo. 

�: Matriz do grau de inclusão fuzzy com N descontinuidades e K famílias. 

�: Matriz com os centros dos agrupamentos. 

���: Grau de inclusão fuzzy da descontinuidade � na família j. 

��: Vetor unitário �� =  %� , &�,'�$ da descontinuidade i. 

��: Vetor unitário "� =  %� , &�,'�$ que representa o centro da família j 

��(y�,"�): Distância da descontinuidade �!, ao vetor que representa o centro da família 

"�. 

m: coeficiente fuzzy, expoente do grau de inclusão. 

Note que a função objetivo e as restrições são as mesmas mostradas anteriormente, 

quando foi descrito o método FKM, e apresentam interpretações idênticas. Porém, neste 

momento, elas são descritas dentro do contexto do agrupamento de descontinuidades 

em famílias.  

Assim, a minimização da função objetivo tem como meta a procura por regiões com alta 

densidade de descontinuidades, identificando o vetor médio representativo de cada 

família, de forma que a distância entre o centro das famílias e as descontinuidades que 

as compõem seja a menor possível. 

 

3.1.1 Métricas de distância 
 

Uma questão fundamental, conforme Mingoti (2013), na análise de agrupamentos é 

estabelecer o critério utilizado para se decidir até que ponto dois elementos do conjunto 

de dados podem ser considerados como semelhantes (similares), ou não. Para isso é 

necessário levar em consideração medidas que descrevam essa semelhança. 
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As medidas de semelhança para dados quantitativos avaliam a relação entre dois vetores 

ou observações, baseando-se nos valores das p - variáveis comuns a ambos e são 

divididas em dois grupos: medidas de similaridade e medidas de dissimilaridade.  

As medidas de similaridade constatam o grau de semelhança através da correlação entre 

pares de valores. Elas apresentam valores altos quando os dois elementos comparados 

são similares e baixos quando eles se diferenciam significativamente (HAMMAH e 

CURRAN, 1999). 

Geralmente as medidas de similaridade apresentam valores entre 0 e 1, sendo que, 

quando os elementos comparados não apresentam nenhuma semelhança, as medidas 

assumem o valor 0. Em contrapartida, quando os elementos comparados são 

absolutamente idênticos, as medidas assumem o valor 1.  

Já as medidas de dissimilaridade ou métricas de distância comparam o afastamento 

entre pares de pontos e permitem que o grau de semelhança seja estimado a partir do 

afastamento entre os elementos amostrais e os centros dos agrupamentos. 

As medidas de distância variam inversamente em magnitude em relação às medidas de 

similaridade, isto quer dizer que, quanto maior a semelhança entre dois elementos, 

menor a distância entre eles e vice-versa (MINGOTI, 2013). 

Devido ao fato de o método Fuzzy K-means adotar a distância como critério para se 

definir se existe semelhança entre as amostras e os grupos, as métricas de distância ou 

medidas de dissimilaridade são o foco deste tópico.  

Para que uma métrica de distância seja válida para mensurar o afastamento entre dois 

vetores, � e �, representados em um espaço qualquer, ela deve satisfazer os quatro 

axiomas a seguir (HAMMAH & CURRAN, 1999):  

i) �(�, �) ≥ 0 

ii) �(�, �) = 0 se e somente se Y=X 

iii) �(�, �) = �(�, �) 

iv) �(�, �) ≤ �(�, �) + �(�, �) 

Onde: X, Y e Z são vetores de p-dimensões e �(, ) denota a métrica de distância. 
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A Figura 3.2 ilustra o processo de associação das amostras aos agrupamentos a partir de 

uma medida de distância qualquer �(��,"�). Observe graficamente que a amostra �� 
está mais próxima do centro do agrupamento 1, "6, do que do centro do agrupamento 2, "�, sendo portanto, pertencente ao primeiro. 

 

 

Figura 3.2: Representação da associação das amostras aos agrupamentos.  
Fonte: Adaptado de Hammah e Curran (1999). 

 

Como discutido anteriormente, a métrica mais utilizada na análise de agrupamentos, 

para dados descritos no espaço Euclidiano, seja através do método K-means ou Fuzzy, é 

a distância Euclidiana, Equação 2.6.  

A sua grande aplicação se deve à sua facilidade de implementação computacional para 

dados que estão descritos em espaços com duas e três dimensões. Porém, ela não pode 

ser aplicada para agrupar descontinuidades, pois essas são representadas na superfície 

de uma esfera unitária e o afastamento entre elas deve ser mensurado em ângulos. 

Assim segundo Jimenez e Sitar (2006), uma das formas utilizadas para se determinar a 

distância entre duas descontinuidades, expressas por seus vetores unitários, é calculando 

o ângulo agudo entre elas através da função arco cosseno, Equação 3.4. 

∅ = cos56|� ∙ �|                                                                                                 (3.4) 

Xi V2 

V1 d(Xi, V2) 
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Onde o símbolo ∙ representa o produto escalar entre os vetores unitários X e Y de p -

dimensões. 

Essa métrica possui aplicação em engenharia geotécnica, principalmente no problema 

em questão, sendo que, quando a semelhança entre duas descontinuidades é completa a 

separação angular é 0º e -d7 ∅ = 1, e quando não há semelhança o distanciamento 

angular é de 90º e -d7 ∅ = 0. 
Nesse mesmo sentido Hammah & Curran (1998) propuseram a métrica conhecida como 

seno ao quadrado do ângulo, 789�%, que, assim como a Equação 3.4, é própria para o 

espaço Esférico unitário e pode ser definida como: 

��(�, �) = 1 − (� ∙ �)�;                                                                                                     (3.5) 

Onde:  

� ∙ �: é o produto escalar entre os vetores unitários X e Y  de p - dimensões 

Analisando a Equação 3.5 com mais cuidado percebe-se que ela é análoga à relação 

trigonométrica sen
2
x=1- cos

2
x, visto que, (X∙ �) =cos x. Daí o nome da métrica seno ao 

quadrado. 

Klose et al.(2005) reconhecem essa medida como uma das mais aplicadas para a 

determinação das famílias de descontinuidades quando se utiliza a técnica de 

agrupamento. Assim, ela pode ser reescrita para representar a distância de uma 

descontinuidade ao centro de uma família como: 

��(��, "�) = 1 −  �! ∙ "�$�;                                                                                                 (3.6) 

Onde: 

�� , "�: são vetores unitários com p - dimensões 

∀� = 1 … � 

∀R = 1 … � 

K: número de agrupamentos. 
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N: Número de amostras. 

��(��, "�): distância da descontinuidade �� ao centro da família "�. 

A principal vantagem da aplicação dessa métrica no agrupamento de descontinuidades, 

é o fato dela medir o seno do ângulo agudo entre vetores unitários de duas 

descontinuidades. Isso evita a reversão de sinais nas operações vetoriais, uma vez que, o 

intervalo de valores possíveis para a distância fica compreendido entre [0, 1] 

(HAMMAH e CURRAN, 1998). 

Além disso, com a aplicação da distância seno ao quadrado a interpretação da separação 

entre duas descontinuidades se torna mais clara, do que quando se adota a distância arco 

cosseno.  

Para ilustrar, considere que o afastamento entre duas descontinuidades seja o máximo, 

90º, ao se aplicar a distância arco cosseno o resultado é zero, o que pode induzir o 

pesquisador a interpretar que as amostras ocupam o mesmo lugar no Espaço Esférico. O 

mesmo não ocorre com a métrica seno ao quadrado, visto que ela relaciona o valor 

máximo da separação angular com o seu maior valor que é 1. 

A utilização da distância arco cosseno ou seno ao quadrado do ângulo fica a critério do 

pesquisador, uma vez que a segunda é uma relação trigonométrica da primeira e as duas 

conduzem aos mesmos resultados na tarefa de se agrupar as descontinuidades em 

famílias. (KLOSE et al., 2005). 

 

3.1.1.1 Topologia das métricas de distância 
 

As métricas de distância podem ser vistas como funções de várias variáveis que 

possuem como domínio o conjunto de dados que deve ser agrupado. Cada função impõe 

ao seu domínio uma forma geométrica, topologia, característica de sua expressão 

matemática. 
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Hammah e Curran (1999) afirmam que devido ao fato das métricas de distância estarem 

associadas a formas geométricas no espaço, essas controlam o formato dos 

agrupamentos que um algoritmo pode identificar. 

Por exemplo, considere o conjunto de dados � ⊂ ℝ�, sendo que cada ponto de A é 

representado por um vetor (x, y, z), e que se deseje associar esses dados em um único 

agrupamento qualquer, utilizando a distância Euclidiana. 

A Figura 3.3, mostra a representação gráfica da distância Euclidiana para o 

agrupamento do conjunto A, note como está controla a topologia do grupo formado, 

impondo uma estrutura esférica em três dimensões, que quando projetada no plano 

horizontal, descreve contornos de igual distância ou probabilidade, que tomam a forma 

de círculos concêntricos. 

 

Figura 3.3: Topologia da distância Euclidiana em ℝ�. 
                            Fonte: Adaptado de Höppner et al. (1999). 

 
 
Esse mesmo exemplo pode ser estendido à distância seno ao quadrado, uma vez que 

esta descreve, na superfície da esfera unitária, contornos circulares tal como os 

apresentados na Figura 3.3.  

 

Assim, as métricas seno ao quadrado e Euclidiana fazem com que o algoritmo de 

particionamento procure e identifique agrupamentos ou famílias que tenham um 
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formato circular, sendo portanto, apropriadas para aqueles casos nos quais se suspeita 

que os grupos incorporados ao conjunto de dados apresentam essa topologia. 

 

Contudo, conforme Hammah e Curran (1999) e Höppner et al. (1999) quando o 

algoritmo emprega essas métricas, ele pode encontrar dificuldades para identificar 

agrupamentos elípticos que possuem seus eixos não paralelos aos eixos das variáveis.  

Para essas situações, é necessária a aplicação de uma métrica mais flexível que permita 

ao algoritmo reconhecer agrupamentos com formatos circulares e/ou elípticos, nestes 

casos uma boa opção é a distância de Mahalanobis. 

Essa métrica foi desenvolvida por Mahalanobis (1958), citado por Hammah e Curran 

(1999), e ela considera a matriz de covariância entre as variáveis para o cômputo da 

distância. Essa matriz preserva em sua estrutura informações sobre o formato dos 

agrupamentos, o que permite ao algoritmo identificá-los corretamente. Este ponto é 

discutido com maiores detalhes à frente. 

A distância de Mahalanobis, entre dois vetores descritos no espaço Euclidiano é 

definida conforme a Equação 3.7. 

��(�, �) = (� − �)q�56(� − �)                                                                             (3.7) 

 

Onde:  �, �: são vetores com p - dimensões 

C: é a matriz de covariância de todas as observações do conjunto de dados. 

 

A matriz de covariâncias para um conjunto de dados � = ��!�  � = 1, … , � onde cada 

elemento �! possui p - dimensões é determinada usando a Equação 3.8: 

 

 

                                                                                                                                    (3.8) 

Onde:  ��: Média do conjunto de dados. 

� = U(�� − ��)[
�Z6

(�� − ��)q 
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A matriz de covariâncias é uma matriz quadrada com dimensões definidas pelo número 

de varáveis, na qual cada elemento da diagonal principal refere-se à variância de uma 

variável e, fora da diagonal, à covariância entre o par de variáveis (LANDIM 2011). 

 

 São essas informações contidas na matriz de covariâncias, que permitem ao algoritmo 

identificar o formato dos agrupamentos a partir da distância de Mahalanobis. Para 

exemplificar o papel da matriz de covariâncias, considere a Figura 3.4 a qual apresenta 

três diferentes agrupamentos com contornos de probabilidade constante em ℝ�. 

 

No primeiro caso, Figura 3.4-a, a matriz de covariâncias é igual à matriz identidade, isto 

é, C = I. Esse resultado significa que as variáveis não são correlacionadas e suas 

variâncias são iguais. E neste caso específico a distância de Mahalanobis se resume à 

distância Euclidiana. 

A Figura 3.4- b aponta para a situação na qual C é uma matriz diagonal, a qual se 

caracteriza por ter seus elementos fora da diagonal principal iguais a zero. Neste caso 

então, a variância das variáveis é diferente, porém estas continuam  não correlacionadas.  

Repare que os eixos da elipse são paralelos aos eixos das variáveis %6 e %�. Ademais, o 

eixo maior da elipse é paralelo a %�, evidenciando que a variância de %� é maior do que 

a de %6. 
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Figura 3.4: Geometria dos agrupamentos identificados pela distância de Mahalanobis: (a) 
C = I; (b) C é uma matriz diagonal; (c) C é uma matriz com valores diferentes de zero fora 
da diagonal. 
Fonte: Adaptado de Hammah e Curran (1999). 
 

Já na Figura 3.4-c tem-se a única situação na qual as distâncias Euclidiana e seno ao 

quadrado, podem fazer com que o algoritmo encontre dificuldades para identificar 

corretamente os agrupamentos (HAMMAH e CURRAN, 1999).  

Neste caso, as variáveis são correlacionadas, e todos os elementos da matriz de 

covariância, C, são diferentes de zero. Como consequência os eixos da elipse não são 

alinhados em relação a %6 e %�. 

Portanto, após a apresentação das principais características que norteiam os estudos 

sobre as métricas de distância, é importante que as funções de distribuição de 

probabilidades de Fisher e Kent, para dados esféricos, sejam apresentadas para que se 

(a) 

(c) 

(b) 
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possa aprofundar a discussão em relação à aplicabilidade das métricas seno ao quadrado 

e de Mahalanobis. 

 

3.1.1.2 Distribuições de probabilidade para dados descritos no Espaço Esférico 
 

A distribuição de probabilidade de Fisher (1958) é o principal modelo estatístico para 

dados esféricos. Ela é a representação da distribuição normal bidimensional com iguais 

variâncias no Espaço Esférico e, por conseguinte, descreve contornos circulares de 

probabilidade constante na superfície de uma esfera unitária. Sua função pode ser 

definida como: 

 

 

Onde o valor da expressão  (� ∙ ��,) é o cosseno do ângulo entre o vetor � e o vetor ��, 

que representa a  média da distribuição e -(.) é uma constante de normalização igual a: 

-(.) = ~n� ¡H¢(~)                                                                                                (3.10) 

A distribuição é definida por dois parâmetros, / e ��,, / é o parâmetro de concentração 

dos dados em torno da média ��,, e é inversamente proporcional à dispersão, isto é, 

quanto maior o seu valor maior a concentração de dados ao redor da média. 

A distribuição de Fisher (1958) está associada à distância seno ao quadrado, pois, a 

quantidade � ∙ ��, é o mesmo produto escalar encontrado na métrica, isso implica que um 

agrupamento circular definido por essa distância pode ter sua distribuição de 

probabilidades modelada por essa distribuição. 

Contudo, nem sempre os agrupamentos possuem essa configuração, sendo necessária a 

aplicação de uma métrica que permita identificar grupos com formatos elípticos. Para 

isso Hammah e Curran (1999), propõem a adaptação da distância de Mahalanobis para 

o Espaço Esférico. 

*(�) = -(.)exp (� ∙ ��,)                                                                                 (3.9)  
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A distância de Mahalanobis para dados esféricos tem seu conceito baseado na função de 

distribuição de probabilidade de Kent (1982) citado por Hammah e Curran (1999). Os 

contornos de probabilidade descritos por ela são aproximadamente elipses, geralmente, 

com formato ovóide e com centros próximos à média da distribuição, conforme Figura 

3.4-a e b. 

A distribuição de Kent (1982) é a representação da distribuição normal bidimensional 

para dados esféricos, assim como a distribuição de Fisher (1958). Porém mais 

abrangente que esta, uma vez que ela descreve agrupamentos com formatos elípticos. 

Dessa forma a distribuição de Kent (1982) citado por Hammah & Curran (1999) é 

apresentada a seguir: 

 

 

Onde: 

-(., )): é a constante de normalização e sua determinação é baseada nas funções 

modificadas de Bessel, sendo que sua demonstração foge do escopo desse trabalho. 

.: parâmetro de concentração.  

): parâmetro elíptico. 

<,�: autovetor que representa a direção e o sentido da média da distribuição de dados. 

<,�: autovetor que representa a direção e o sentido do eixo maior da distribuição de 

dados. 

<,6: autovetor que representa a direção e o sentido do eixo menor da distribuição de 

dados. 

Os parâmetros ., ) são responsáveis pelo formato da distribuição. O primeiro controla a 

concentração de polos em torno da média (<,�), e portanto, quanto maior o seu valor 

menor a dispersão dos dados em torno dela. 

*(�) = -(., ))8%f ¥. � ∙ <,�$ + ) ¦ � ∙ <,�$� −  � ∙ <,6$�§¨                                     (3.11) 
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Já o parâmetro elíptico ) mensura a razão da densidade de polos ao longo do eixo maior 

e menor da elipse. À medida que ) aumenta mais achatadas se tornam as famílias e 

quando ) = 0, a distribuição de Kent (1982) se resume a distribuição de Fisher (1958). 

Os autovetores da distribuição <,6,<,�e <,� são ortogonais entre si e a representação de sua 

geometria em relação a um agrupamento com formato elíptico, pode ser visualizada 

através da Figura 3.5.  

Como pode ser observado na Figura 3.5, <,�, <,� e <,6 identificam a direção e sentido 

respectivamente: da média, do eixo maior e menor do agrupamento. Um ponto que 

merece destaque é o fato da densidade de dados ser maior ao longo do eixo <,� do que do 

eixo <,6. 

 

 Figura 3.5: Posição dos autovetores em relação à distribuição de pontos no 
agrupamento. 
Fonte: Adaptado de Hammah e Curran (1999). 
 

Após a apresentação e discussão sobre os parâmetros da distribuição de Kent, pode-se, 

segundo Hammah e Curran (1999), definir a distância de Mahalanobis para dados 

esféricos como: 

 

 

 

Contornos de igual  
Probabilidade 

�� �� , <,��$ = 1 − c~�©��∙ª�,�«¬®�¯©��∙ª�,�|¬|5©�!∙ª�,�i¬|°±|
~�|                                                     (3.12)                                                                

<,� 

<,6 

<,� 
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∀R = 1 … � 

∀� = 1 … � 

Onde: 

K: número de agrupamentos. 

N: Número de amostras. 

��: vetor unitário com p-dimensões 

�� ��, <,��$: distância da amostra �� ao centro do agrupamento <,��. 

<,��: autovetor que representa a direção e o sentido da média do agrupamento j. 

<,��: autovetor que representa a direção e o sentido do eixo maior do agrupamento j. 

<,�6: autovetor que representa a direção e o sentido do eixo menor do agrupamento j. 

.�: parâmetro de concentração do agrupamento j. 

)�: parâmetro elíptico do agrupamento j. 

É interessante notar na métrica de Mahalanobis que o seu numerador é o expoente da 

distribuição de Kent e, quando )� = 0 essa se resume a distância seno ao quadrado. 

Assim, para se determinar o afastamento entre uma amostra e o centro de um 

agrupamento com aplicação dessa métrica, os autovetores e os parâmetros .� e )� 

devem ser definidos. O cálculo dos primeiros é baseado na matriz de orientação de cada 

agrupamento, e será demonstrado no tópico seguinte: Cálculo dos centros das famílias. 

Já para o cálculo dos parâmetros .� e )� Hammah & Curran (1999), apresentam um 

roteiro que passa a ser descrito: 

1- Determinar o comprimento resultante da direção média, =� de cada família 

usando a Equação 3.13: 
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=1� = ²³�|́ ³�µ| ³�¶|
U  ·��$�¸

��i
                                                                                                       (3.13) 

Onde: 

 %� , &�,'�$: são as coordenadas do vetor unitário representativo das descontinuidades 

=�> = U  ���$�%�,[
�Z6                                                                                                 (3.14) 

=�? = U  ���$�&�; [
�Z6                                                                                                (3.15) 

=�@ = U  ���$�'�; [
�Z6                                                                                                (3.16) 

 

=�>: vetor resultante da família j na direção x. 

=�?: vetor resultante da família  j na direção y. 

=�@: vetor resultante da família  j na direção z. 

2- Determinar o valor de A�¹  para cada uma das famílias através da fórmula: 

A�¹ = B�� − B�6                                                                                                            (3.17) 

Onde: B�� e B�6 são os autovalores determinados a partir da matriz de orientação de cada 

família j. 

3- Calcular os parâmetros k e ) das famílias através das Equações 3.18 e 3.19: 

.� =  ¥ 2 − 2=1� − A�¹$56 +  2 − 2=1� + A�¹$56¨                                                       (3.18) 

)� = 6� ¥ 2 − 2=1� − A�¹$56 −  2 − 2=1� + A�¹$56¨                                                      (3.19) 
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Deste modo, definida a distância de Mahalanobis e como se determina os seus 

parâmetros, o próximo passo é compará-la em relação à distância seno ao quadrado na 

tarefa de agrupar numericamente as descontinuidades em famílias. 

 

3.1.1.3 Métrica de Mahalanobis versus seno ao quadrado 
 

Muito se discute sobre a utilização da distância de Mahalanobis no lugar da seno ao 

quadrado. Fica claro, após o que foi exposto, que a primeira métrica é mais flexível que 

a segunda, mas é claro também que, sua implementação computacional é mais difícil 

devido às diversas rotinas de cálculos que envolvem seu cômputo.   

Para confrontar as duas medidas, Jimenez e Sitar (2006) e Jimenez (2008) as testaram 

em conjuntos de descontinuidades e chegaram à conclusão de que, mesmo em situações 

desfavoráveis os resultados pouco se diferenciavam e somente em alguns casos restritos 

a distância de Mahalanobis se mostrou superior. 

Esses casos restritos, aos quais os autores supracitados se referem, são aqueles que 

apresentam características próximas dos conjuntos de descontinuidades gerados 

computacionalmente por Hammah e Curran (1999), Figuras 3.6 e 3.10, e se configuram 

por famílias com formatos elípticos que se sobrepõem e são perpendiculares entre si. 

A primeira configuração dessas famílias é apresentada na Figura 3.6, enquanto que as 

Figuras 3.7 e 3.8 apontam os resultados do agrupamento das descontinuidades através 

do algoritmo Fuzzy K-means proposto por Hammah e Curran (1998, 1999), com a 

aplicação das distâncias seno ao quadrado e de Mahalanobis, respectivamente. 
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  Figura 3.6: Famílias perpendiculares e sobrepostas. 
      Fonte: Adaptado de Hammah e Curran (1999). 

 

Quando se observa os resultados do Fuzzy K-means com a distância seno ao quadrado, 

Figura 3.7-a e Figura 3.7-b, percebe-se que há um contorno circular à esquerda da 

família 1. Este de acordo com Hammah e Curran (1999) é formado por 29 polos 

pertencentes à Família 2 que são incorretamente assinalados na Família 1. 

 

 

 Figura 3.7: Resultado do Fuzzy K-means com a aplicação da distância seno ao 
quadrado para as famílias perpendiculares e sobrepostas: (a) Família 1; (b) Família 2 
Fonte: Hammah e Curran (1999). 

Esse erro ocorre porque essas amostras estão mais próximas do centro da Família 1 do 

que da Família 2 e a distância seno ao quadrado considera apenas o afastamento angular 

entre as descontinuidades e os centros dos agrupamentos, ignorando o formato das 

famílias. 

Família 1 

Família 2 

(a) (b) 

Família 1 Família 2 
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Já na Figura 3.8-a e Figura 3.8-b têm-se os resultados do Fuzzy K-means para a 

distância de Mahalanobis e é perceptível que esta apresenta resultados melhores que a 

distância seno ao quadrado. Segundo Hammah e Curran (1999), apenas seis 

descontinuidades pertencentes à Família 2 são assinaladas incorretamente na Família 1. 

 

Como a distância de Mahalanobis aloca as descontinuidades às famílias baseando-se na 

distância angular e no contorno dos agrupamentos, a classificação equivocada dessas 

seis amostras é atribuída, conforme Hammah e Curran (1999), ao fato de elas 

pertencerem à região de sobreposição entre as duas famílias. 

 

 

 

 
 Figura 3.8: Resultado do Fuzzy K-means com a aplicação da distância de Mahalanobis 
para as famílias perpendiculares e sobrepostas: (a) Família 1; (b) Família 2. 
Fonte: Hammah e Curran (1999). 
 

Agora, nesse segundo conjunto de descontinuidades, Figura 3.9, as duas famílias, além 

de serem perpendiculares, compartilham o mesmo centro. Já a Figura 3.10 demonstra os 

resultados do Fuzzy K-means com a distância seno ao quadrado. 

 

(a) (b) 

Família 1 Família 2 
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 Figura 3.9: Famílias perpendiculares como o mesmo centro. 
                       Fonte: Adaptado de Hammah e Curran (1999). 

 

A avaliação da Figura 3.10 mostra que a distância seno ao quadrado erra ao definir as 

famílias e a explicação é a mesma do primeiro caso, uma vez que essa métrica não leva 

em consideração a forma das famílias para discriminá-las. 

 

 

 

 Figura 3.10: Resultados do Fuzzy K-means com a distância seno ao quadrado para as 
famílias perpendiculares com o mesmo centro: (a) Família 1; (b) Família 2. 
Fonte: Hammah e Curran (1999). 

 

A Figura 3.11 demonstra os resultados do Fuzzy K-means com a aplicação da distância 

de Mahalanobis. Assim, como no primeiro caso, essa métrica por observar a forma dos 

Família 1 

Família 2 

(a) (b) 

Família 1 
Família 2 
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agrupamentos, aloca corretamente as descontinuidades, separando acertadamente as 

famílias.  

 

 Figura 3.11: Resultados do Fuzzy K-means com a distância de Mahalanobis para as 
famílias perpendiculares com o mesmo centro: (a) Família 1; (b) Família 2. 
Fonte: Hammah e Curran (1999). 
 

Para finalizar essa discussão sobre as métricas de distância dois pontos devem ainda ser 

colocados. O primeiro é relativo à ausência de trabalhos após Hammah e Curran (1999), 

que discutam e apresentam conjuntos de descontinuidades que demonstram a 

superioridade da distância de Mahalanobis em relação a seno ao quadrado. 

Outro ponto é o fato dos principais trabalhos posteriores a Hammah e Curran (1999), 

adotarem a medida seno ao quadrado ou arco cosseno como critério para alocar as 

descontinuidades em famílias. Dentre esses trabalhos pode-se citar: Hammah e Curran 

(2000), Klose et al. (2005), Jimenez e Sitar (2006), Jimenez (2008) e Xu et al. (2012). 

A adoção da métrica seno ao quadrado por esses autores é devido à sua facilidade de 

implementação, por identificar corretamente as famílias na grande maioria dos casos e, 

por ser amplamente aplicada nos estudos referentes ao agrupamento numérico de 

descontinuidades. 

Portanto, de acordo com o que foi exposto anteriormente, a distância seno ao quadrado 

é escolhida para ser utilizada no algoritmo proposto, porém este também apresenta um 

módulo que permite ao usuário selecionar a distância de Mahalanobis. 

(a) (b) 

Família 1 

Família 2 
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Definida a forma de mensurar a distância de cada observação ao centro dos 

agrupamentos, o próximo passo é discutir como o algoritmo deve ser inicializado 

corretamente. 

3.1.2 Inicialização do Fuzzy K-Means  
 

A inicialização do método Fuzzy K-means consiste em selecionar os centros de cada um 

dos K agrupamentos. Contudo, o método é extremamente sensível a essa escolha, uma 

vez que diferentes centros podem conduzir a distintas partições do mesmo espaço de 

dados que nem sempre são corretas. 

A Figura 3.12 ilustra uma situação de mau particionamento do conjunto de dados 

devido à escolha errada dos centros iniciais. Repare que existem na Figura 3.12 três 

agrupamentos claramente separados, porém, que estão equivocadamente definidos.  

 

 Figura 3.12: Exemplo de má inicialização do método Fuzzy K-means. 
Fonte: Linden (2009). 

 

O agrupamento da esquerda é erroneamente compartilhado por dois centros, enquanto 

que os dois grupos da direita dividem o mesmo centro e, portanto, são considerados 

como apenas um grupo. 

Esse fenômeno segundo Vela et al. (2012) ocorre porque a escolha errada dos centros 

iniciais pode conduzir ao empate entre os agrupamentos, execução demorada e aumento 

das chances do algoritmo convergir para um mínimo local que não represente um 

resultado adequado.  
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Além disso, de acordo com Xu et al. (2012) quanto maior a sobreposição entre os 

agrupamentos, maior a dificuldade do FKM para selecionar os centros iniciais e 

conduzir para um particionamento acertado do conjunto de dados. 

Por outro lado, segundo Jain (2010) e Vela et al. (2012) este problema pode ser 

remediado através de métodos adaptativos de inicialização de acordo com a 

característica de cada conjunto de dados. 

Os autores Vela et al. (2012) descrevem e comparam diversos métodos de inicialização 

para o algoritmo K-means e Fuzzy K-means, dentre esses se destaca o método de Ball e 

Hall (1967) citado por Vela et al. (2012) e utilizado como orientação para o método de 

inicialização do algoritmo proposto. 

Esse método sugere que os centros iniciais devam ser selecionados aleatoriamente a 

partir da média do conjunto de dados e que estes tenham uma distância mínima um dos 

outros. A proposta é garantir que os centros iniciais, sejam bem separados de forma a 

assegurar a qualidade do particionamento. 

No entanto, não existe na literatura uma indicação dessa distância mínima, uma vez que 

esta pode variar para cada conjunto de dados, logo sendo necessário o desenvolvimento 

de heurísticas que buscam identificar esse valor dentro de cada um desses conjuntos. 

Em suma, para se escolher os centros iniciais das famílias não existe um método único. 

O que deve ser levado em consideração é a adequação dos resultados com o método 

eleito. Para aplicação no algoritmo é proposta uma heurística de inicialização, baseada 

na distribuição de probabilidades de Fisher (1958) e nos conceitos colocados 

anteriormente. 

 

3.1.2.1 Heurística de inicialização 
 

O método de inicialização proposto utiliza a distribuição de probabilidades de Fisher 

(1958), para gerar aleatoriamente os K centros iniciais, tendo como média o centro da 

esfera unitária. 
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Os detalhes da distribuição de probabilidades de Fisher (1958) foram apresentados no 

tópico 3.1.1.2: distribuições de probabilidade para dados descritos no Espaço Esférico. 

A Equação 3.20 representa essa distribuição. 

 

*(�) = .4º789ℎ(.) e(�∙¼)����,  (3.20) 

Onde: 

.: parâmetro de concentração dos dados ao redor da média. 

�: vetor que representa a média da distribuição, neste caso ��,= (0,0,1). 

 (� ∙ ��,): distância entre um vetor � e a média �. 

Mas não basta apenas gerar os centros iniciais: deve-se também assegurar que estes 

sejam bem separados. Para isso a heurística de inicialização lança mão de duas 

estratégias, a primeira delas está relacionada com o parâmetro de concentração ., e a 

segunda em como selecionar os centros mais adequados. 

Como o parâmetro de concentração k é inversamente proporcional à dispersão dos 

dados em torno da média da distribuição, a heurística o utiliza para que os centros 

gerados fiquem o mais distante possível um dos outros e da média. 

Para isso é adotado o valor de  . = 1, pois, neste caso particular, os dados se distribuem 

de forma quase uniforme por toda a esfera unitária. A Figura 3.13 ajuda a entender a 

definição do valor de k. 

Na Figura 3.13 são representadas as funções da distribuição de probabilidade de Fisher 

(1958) para k = 1, 4, 16 e 64, considerando a mesma média para todos. Note que à 

medida que k aumenta, a distância angular dos dados em relação à média diminui. 
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 Figura 3.13: Comportamento da distribuição de Fisher para diferentes valores de k. 

Fonte: Adaptado de Fisher et al. (1987). 
 

Por exemplo, quando se analisa a curva para k = 64, verifica-se rapidamente que a 

probabilidade de uma amostra estar distante da média da distribuição menos do que 15º 

é alta e, acima de 30º graus é praticamente zero. 

Por outro lado quando para k = 1, percebe-se que a distribuição apresenta um caráter 

quase uniforme entre 0º e 90 º, fazendo com que as amostras tenham praticamente a 

mesma probabilidade de ocorrência por toda a superfície da esfera. 

A Figura 3.14 apresenta dois diagramas de frequência de polos, com 50 polos cada, para 

ilustrar como os dados se dispõem pela esfera, considerando o centro desta como a 

média da distribuição de Fisher. O diagrama Figura 3.14-a para k = 1 e a Figura 3.14-b 

para k = 64.  

 

*(%) 

Ângulo ½ (0) 
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                                          (a)                                                   (b) 

 Figura 3.14: Concentração de polos em torno do centro da esfera: (a) k = 1; (b) k = 64. 

 

Desta forma, fica claro o porquê da escolha de k = 1, visto que este valor permite que os 

centros iniciais, gerados aleatoriamente, se distribuam por toda a esfera, aumentado a 

possibilidade de que a separação entre eles seja a ideal. 

 

Para se encontrar os K centros iniciais mais adequados, a heurística adota a sua segunda 

estratégia, que consiste em gerar aleatoriamente mil conjuntos de K vetores unitários 

cada um. Os vetores são criados a partir da distribuição de probabilidades de Fisher, 

Equação 3.20, com os seguintes parâmetros k=1 e ��,= (0,0,1). 

Para cada conjunto gerado é calculada a mínima distância entre os K vetores que o 

compõe. Em seguida, os conjuntos são comparados em relação à menor distância e 

aquele que obtiver a máxima distância entre as menores, tem seus vetores escolhidos 

para representar os centros iniciais dos K agrupamentos. 

Quando é adotado o critério da máxima distância entre as menores se evita que entre 

dois centros bem separados, exista um terceiro que esteja próximo o suficiente de um 

deles para comprometer o particionamento do conjunto de dados. 

A escolha pela geração de mil conjuntos é para que, o maior número possível de 

combinações de K vetores sejam consideradas. Esse valor foi testado durante os 

experimentos de inicialização e os resultados se mostraram satisfatórios.  
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Para exemplificar, considere o agrupamento de N descontinuidades em três famílias. A 

heurística de inicialização gera mil conjuntos formados por K=3 vetores unitários e 

determinar a menor distância entre os vetores em cada um dos conjuntos.   

Com o intuito de facilitar o entendimento apenas dois conjuntos quaisquer entre os mil 

são considerados, a Figura 3.15 ilustra o diagrama de frequencia de polos desses 

conjuntos e a representação da distância entre os polos. É importante relembrar que, 

cada vetor unitário contém as coordenadas que representam o polo. 

Em seguida, comparam-se os conjuntos em relação à menor distância, que neste caso é 

15º conjunto 1 e 52º conjunto 2, para adiante determinar os vetores do conjunto da 

Figura 3.15-b como os centros iniciais das famílias, pois, esse possui a máxima 

distância entre as menores. 

 

                               (a)                                                         (b) 

Figura 3.15: Diagramas de frequencia de polos representando os conjuntos gerados pela 
heurística de inicialização. (a) Conjunto 1, (b) Conjunto 2. 
 
Note como os centros do conjunto 2, Figura 3.15-b, são bem separados entre si e 

distantes do centro da esfera, o que garante uma inicialização correta do Fuzzy K-means. 

Diferentemente do conjunto 1, Figura 3.15 –a, onde os dois centros superiores estão 

muito próximos entre - si. 

  

15º 

89º 

87º 

55º 

53º 
52º 



 
 
 

67 

Por fim a Figura 3.16 apresenta o diagrama de frequencia de polos, com as 

descontinuidades para serem agrupadas e, os centros iniciais das famílias determinados 

através da heurística de inicialização do exemplo descrito.  

 

Figura 3.16: Diagrama de frequencia de polos representado os centros iniciais e as 
descontinuidades para serem agrupadas. 

 

Portanto, essas duas estratégias permitem que o algoritmo proposto seja, na maioria das 

vezes, inicializado adequadamente, o que evita diversas execuções para o mesmo valor 

de K e a comparação desnecessária de cada um dos particionamentos resultantes para se 

determinar o melhor resultado.  

Para se gerar vetores aleatoriamente a partir da distribuição de Fisher (1958) existem 

diversos programas. Neste estudo é aplicado o algoritmo criado por Jung (2009), 

desenvolvido na plataforma Matlab e disponibilizado gratuitamente pela internet.  

Como a linguagem de programação deste aplicativo é compatível com a do Scilab, foi 

possível inserir as rotinas para reproduzir esses vetores no algoritmo proposto. 

Por fim, a heurística de inicialização pode ser resumida da seguinte forma: 
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Inicio: 

1- Entrar com os Parâmetros: 

k =1; ��,= (0,0,1);  

Número de famílias= K. 

2- Gerar a partir da distribuição de Fisher mil conjuntos, contendo cada um K 

vetores unitários, �= (x, y, z). 

3- Calcular a mínima distância entre os K vetores em cada um dos conjuntos. 

4- Comparar os conjuntos em relação a menor distância. 

5- Selecionar o conjunto com a máxima distância entre as menores. 

6- Representar os centros iniciais com os K vetores pertencentes ao conjunto 

definido na etapa 5. 

Fim. 

Logo, definida a forma de inicialização do algoritmo, o próximo passo é definir como o 

centro (atitude média) das famílias é calculado e atualizado a cada iteração do 

algoritmo. 

 

3.1.3 Cálculo dos centros das famílias 
 

A cada iteração do Fuzzy K-means, os centros (atitudes médias) das famílias são 

recalculados, considerando a variação do grau de inclusão das descontinuidades e 

estabelecido com base nas atuais distâncias das observações aos centros. 

Como definido anteriormente na Equação 2.12, reapresentada abaixo, o grau de 

inclusão, ���, da amostra i no agrupamento j é igual a: 

 

 

 

                                                                                      

��� = ¯ 1��(��, "�)° 6�56

∑ ¯ 1��(��, "Y) °
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Onde: 

m: coeficiente fuzzy; 

��(��, "�): distância da descontinuidade �� ao centro da família "� 

��(��, "Y): distância da amostra �� ao centro das K famílias "Y. 

Desta maneira, o cálculo dos novos centros, quando se trata de dados orientados, deve 

ser realizado através da determinação dos autovalores e autovetores da matriz de 

orientações de cada família (MARKLAND, 1974); (HAMMAH e CURRAN, 1998, 

1999, 2000) e (HENRY e MARCOTTE, 2002);  

A matriz de orientação de cada família Kj é expressa conforme Hammah e Curran 

(1998) a seguir. 

Dado um conjunto de N descontinuidades descritas por seus vetores unitários �! %�, &�,'�$ e seus respectivos graus de inclusão,���, tem-se: 

 

�� =
¾¿
¿¿
¿¿
¿¿
À U ���$�%�%�

[
�Z6 U ���$�%Á&�

[
ÁZ6 U ���$�%�'�

[
�Z6

U ���$�%�&Á
[

�Z6 U ���$�&�&Á
[

�Z6 U ���$�'�&�
[

�Z6
U  ���$�%�'�[

�Z6 U  ���$�&�'�[
�Z6 U ���$�'�'�

[
�Z6 ÂÃ

ÃÃ
ÃÃ
ÃÃ
Ä
                                 (3.21)   

 

Onde: 

��: é a matriz de orientação de cada família de descontinuidade; ∀R = 1,2 …  �. 

Os autovalores da matriz �� são representados por B�6,B��, B��, ordenados de tal forma 

que B�6 ≤ B�� ≤ B�� estão relacionados aos seus respectivos autovetores normalizados 

<Å6�����,, <Å������,, <Å������,.  
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Portanto, o autovetor associado ao maior autovalor neste caso <Å������, constitui um excelente 

estimador da média de ��, ou seja, do centro da família j. Hammah & Curran (1998) 

mostram que este valor conduz a minimização da função objetivo, uma vez que, ele 

define a direção na qual a concentração de dados é maior. 

Conforme Henry e Marcotte (2002), um dos principais motivos que justificam a 

utilização dessa técnica, é o fato dela não requerer alterações nos sinais dos vetores 

durante as operações. Além disso, o termo  ���$�
 na matriz de orientação funciona 

como um fator de ponderação, reduzindo a influência dos outliers no cálculo dos 

centros. 

 Outra vantagem desta técnica é a quantidade de informações que os autovalores e 

autovetores fornecem em relação aos agrupamentos formados. Os autovalores indicam a 

geometria dos agrupamentos se B�/B6 ≈ 1 estes apresentam formato circular, por outro 

lado, com o aumento dessa relação o agrupamento se aproxima gradativamente para um 

formato elipsóide.  

Em relação aos autovetores, estes formam uma base ortogonal na qual a família de 

descontinuidade é representada, Figura 3.17-a mostra um agrupamento com formato 

elíptico com orientação genérica, já a Figura 3.17-b descreve esse mesmo grupo no 

espaço obtido pelos três autovetores determinados a partir da matriz de orientação. 

Note que os vetores <6���,,<����,,<����, indicam respectivamente a direção do eixo menor, maior e 

a média da família. Já o vetor OD serve para ilustrar a projeção dos vetores unitários 

nos três eixos. 
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 Figura 3.17: Geometria da análise realizada por autovalores e autovetores. 
 Fonte: Adaptado de Hammah e Curran (2000). 
 

Em resumo, a cada iteração, os centros das famílias são atualizados, o que altera 

também a distância e o grau de inclusão de cada descontinuidade em relação aos 

mesmos, dando início a uma nova atualização dos centros. 

 

Para finalizar esse ciclo é necessário se estabelecer um critério de parada, que pode ser 

fundamentado nas alterações da matriz U do grau de inclusão, ou da matriz do centro 

dos agrupamentos, V. 

O critério adotado no algoritmo é o de alterações da matriz U, isto é, se a máxima 

diferença entre esta em duas iterações seguidas for menor que o erro estabelecido de � = 0,001 a etapa de atualização dos centros se encerra.  

Em seguida as famílias são formadas e inicia-se a avaliação da qualidade dos 

agrupamentos com o cálculo das medidas de validação e determinação do número de 

famílias. 

A adoção desse critério se justifica, pois, é o mais comum nos algoritmos de 

agrupamento não hierárquico e o cálculo da diferença entre a matriz U é de fácil 

obtenção através do Scilab.  

 

<6���, 

<����, 
 

<����, 
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3.1.4 Medidas e validação 
 

O algoritmo Fuzzy K-means, necessita a priori do número de agrupamentos, K, para que 

o conjunto de dados seja particionado, porém, na maioria dos casos, se tem pouca ou 

nenhuma informação da estrutura interna desses dados. 

Não existe consenso entre os autores em relação ao número ótimo ou máximo de 

grupos. Segundo Azar et al. (2013) não existe nenhuma comprovação teórica ou 

matemática que mostre o melhor valor de K, mas eles afirmam que, em geral é 

apropriado atingir valores entre 2 e 3. 

Já de acordo com Kranen (2004) não existem na literatura informações suficientes sobre 

como definir o número máximo de agrupamentos a ser adotado, o que se sabe é que o 

valor mínimo deve ser 2 e há um direcionamento para que ��á> = √�, onde N é o 

número de elementos da amostra. Porém, segundo Zhang et al. (2008), o valor de K 

geralmente é muito menor do que √� . 

Para o caso específico de se agrupar descontinuidades em famílias, tem-se a referência 

de Xu et al. (2012), que afirmam, de modo geral, que o número máximo de famílias é 

menor do que oito.  

Assim, a forma mais apropriada de se determinar o número adequado de agrupamentos, 

famílias, quando não se tem nenhum dado em relação ao seu valor é através das 

medidas de validação (Hammah e Curran, 1998), (AZAR et al., 2013) e (XU et al., 

2012). 

Estas permitem avaliar a qualidade dos agrupamentos encontrados para cada valor de K 

e auxiliam na estimação do mesmo. As medidas de validação são geralmente 

desenvolvidas independentemente do algoritmo de particionamento e existe um número 

grande delas na literatura. Uma boa referência é o trabalho de Zhang et al. (2008). 

As características de compacidade e separação entre os agrupamentos formados são, 

geralmente, as principais informações utilizadas pelas medidas de validação para indicar 
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o melhor particionamento. Segundo Gath e Geva (1989), essas devem ser capazes de 

identificar partições que contenham agrupamentos com as seguintes características:  

• Separação, os centros devem ser claramente separados; 

• Compacidade, os centros devem possuir a maior concentração possível 

de dados ao seu redor. 

A separação indica o isolamento entre os agrupamentos e é computada através da 

distância entre os centros dos mesmos, quanto maior o seu valor melhor o 

particionamento do conjunto. Já a compacidade, mede o grau de dispersão, 

variabilidade, dos dados em relação aos centros dos grupos.  

Essa é obtida geralmente, calculando a distância de cada amostra ao centro dos grupos, 

sendo que, quanto menor seu valor, mais compacto são os agrupamentos. Portanto, é 

esperado que um bom particionamento tenha baixo grau de variabilidade e a maior 

distância possível entre os centros dos grupos formados. 

Além disso, um ponto que merece destaque é que nunca se deve utilizar apenas uma 

medida de validação, pois nem sempre esta consegue identificar o número correto de 

agrupamentos. Como coloca Bezdek (1997) citado por Zhang et al. (2008), não importa 

o quanto sua medida é boa, sempre haverá um conjunto de dados para o qual ela vai 

falhar.  

 

3.1.4.1 Medidas de validação para o agrupamento de descontinuidades em famílias 
 

As medidas de validação, na sua grande maioria, são desenvolvidas para aplicação em 

Espaços Euclidianos e usam as métricas de distâncias adequadas a este espaço para o 

cálculo da separação e da compacidade.  

Então, para que se possa utilizar as medidas de validação para se determinar o número 

de famílias de descontinuidades, é necessário adaptá-las com a introdução das medidas 

de distância para dados descritos em uma esfera. 
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As medidas de validação mais aplicadas para se determinar o número correto de 

famílias de descontinuidades são as medidas Xie-Beni e Fukuyama-Sugeno adaptadas e 

utilizadas por Hammah e Curran (1998), e também por Xu et al. (2012) que atestaram a 

eficácia das mesmas em seus estudos. 

Devido a isso, essas são utilizadas como referência neste trabalho para ajudar a 

comprovar a eficiência de quatro medidas de validação que foram adaptadas para dados 

orientados. A principal modificação, como sugerem Hammah e Curran (1998), é a 

substituição da distância Euclidiana pela seno ao quadrado. 

Dentre essas, três foram escolhidas com base no trabalho de Zhang et al. (2008) que as 

testou para dados em um Espaço Euclidiano para conjuntos de dados que possuíam 

outliers e sobreposições e chegou à conclusão de que essas eram robustas em relação à 

presença dessas amostras. 

Já a quarta medida foi desenvolvida por Franco (2002) para reconhecimento de padrões 

no Espaço Euclidiano. Essa é denominada de ICC (Inter Class Contrast) e sua escolha é 

devido à característica de ela ser eficiente, mesmo quando o número de dados e a 

sobreposição entre os agrupamentos são grandes. 

 

3.1.4.2 Medidas de validação propostas 
 

Como apresentado anteriormente, a maioria das medidas de validação são 

desenvolvidas para o Espaço Euclidiano, sendo necessária a substituição da métrica 

Euclidiana, ��(�, �) = ‖� − �‖�, pela distância seno ao quadrado, ��(�, �) = 1 −(�. �)�, para medidas de validação no espaço Esférico. 

As primeiras medidas de validação apresentadas são as de Xie-Beni e Fukuyama-

Sugeno, criadas originalmente por Xie e Beni (1991) e Fukuyama e Sugeno (1989) e 

adaptadas por Hammah e Curran (1998), para o agrupamento de descontinuidades em 

famílias. 
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A seguir as medidas utilizadas no trabalho são apresentadas já com a substituição da 

distância Euclidiana pela seno ao quadrado.  

 

a) Medida Xie-Beni 
 

A primeira medida a ser exposta é a Xie-Beni Equação 3.22. 

 

                                 (3.22) 

 

Onde: 

�� , "� e "}: são vetores unitários com p - dimensões 

∀R = 1 … � 

∀� = 1 … � 

Onde: 

N: número de descontinuidades; 

K: número de famílias; 

����: grau de inclusão; 

"# 8 "}: centro das famílias; 

Menor distância entre os agrupamentos: 

S�9�ÊY ¦1 −  �� ∙ �Y$�§                                                                                                        (3.23) 

�C = ∑ ∑ ���� ¦1 −  �� ∙ "�$�§[�Z6Y�Z6� ©S�9�ÊY ¦1 −  "# ∙ "}$�§¬ ; 
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Esta medida utiliza a razão entre o numerador e o número N de elementos para estimar a 

compacidade da partição fuzzy, enquanto que a separação é estabelecida através do 

cálculo da menor distância entre os centros dos agrupamentos.  

Quando um bom particionamento fuzzy é alcançado, o numerador se torna pequeno, 

devido à diminuição da distância das amostras aos centros dos agrupamentos. Já o 

denominador aumenta, pois, quando os grupos obtidos são bem separados, a menor 

distância entre os centros desses é relativamente alta. Desta forma, o melhor 

particionamento do conjunto de dados é obtido com a minimização da medida Xie-Beni.  

A desvantagem da medida Xie-Beni é que esta tende a apresentar um comportamento 

constante de decrescimento, ao passo que o número de agrupamentos K se aproxima do 

número total de dados. Esse problema é recorrente em um grande número de medidas, 

que utilizam o valor da função objetivo como critério para se eleger o número adequado 

de conjuntos. 

Isso ocorre porque à medida que K aumenta, o valor da função objetivo (compacidade) 

tende a diminuir, pois, com o acréscimo do número de agrupamentos, a soma das 

distâncias de cada amostra aos centros desses se reduz. 

No caso de se agrupar as descontinuidades em famílias, esta situação pode ser 

amenizada com a escolha adequada do número máximo de agrupamentos, através da 

inspeção visual do diagrama de frequência de polos.  

 

b) Medida Fukuyama-Sugeno 
 

Na medida Fukuyama-Sugeno, Equação 3.24, o primeiro termo é o valor da função 

objetivo que também decresce de forma constante à medida que o número de 

agrupamentos K aumenta, o segundo termo é interpretado como uma penalidade a esse 

comportamento da função objetivo. 

Assim, como sugerem os autores Fukuyama e Sugeno (1989), o número adequado de 

famílias é alcançado com a minimização da medida. 
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D7 = U U ���� ©1 −  �� ∙ "�$�¬[
�Z6

Y
�Z6 − U U ���� ©1 −  "# ∙ "�$�¬[

�Z6
Y

�Z6  

 

 

 

 

 

(3.24) 

Onde: 

"�: média de todo o conjunto de dados, calculada a partir da matriz de orientações. 

Essa medida considera apenas a compacidade entre as partições geradas como critério 

para definir o número adequado de agrupamentos, descartando o conceito de separação.  

 

c) Medida VPBMF 
 

Esta medida de validação foi desenvolvida por Pakhira et al. (2004) e dentre aquelas 

testadas por Zhang et al. (2008) foi a que apresentou os melhores índices de acerto, ela 

é conhecida como VPBMF, Equação 3.25: 

�wCËD = ©6Y × ÌiÍ� × GI¬                                                                                          (3.25) 

Onde: 

Î6 = Ï (1 − (�� ∙ �1)�)[�Z6                                                                                          (3.26) 

Î6: somatório da distância de cada amostra ao centro do conjunto de dados. 

GI = SE%�Ê~ ¦1 −  �� ∙ �Y$�§                                                                                   (3.27) 

GI: máxima distância entre os centros dos agrupamentos. 

��: É a função objetivo com o coeficiente fuzzy m=1,5. 

A medida VPBMF parte do princípio de que o melhor particionamento do conjunto de 

dados é aquele que, possui o menor número de agrupamentos com a maior compacidade 

e separação possíveis. 
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Para isso a medida utiliza três fatores encontrados na sua Equação 3.25, o primeiro 
6} é 

responsável por manter o número de agrupamentos pequeno, uma vez que este diminui 

com o aumento de K.  

O segundo fator 
ÌiÍ� é a razão entre uma constante e o valor da função objetivo para m = 

1,5 e mensura a compacidade do particionamento. A constante Î6 é apenas para evitar 

que esse fator se torne muito pequeno, uma vez que �� diminui à medida que K 

aumenta.  

O termo GÐ  representa a máxima separação entre os agrupamentos e também se eleva 

com o aumento do número de grupos. Assim, enquanto o primeiro fator diminui, os 

termos que mensuram a compacidade e a separação crescem juntamente com K. Sendo 

necessário maximizar o índice VPBMF para se encontrar o número adequado de 

famílias. 

 

d) Medida de validação ICC 
 

A medida de validação ICC (Inter Class Contrast) foi desenvolvida por Franco (2002), 

e leva em conta a separação e a compacidade entre os agrupamentos formados. Além 

disso, ela é moldada para detectar centros alocados muito próximos. 

Esta característica se expressa através do seu numerador, que assume valores baixos 

quando os centros estão muito perto uns dos outros. Dessa forma, a ICC deve ser 

maximizada para se determinar o melhor particionamento do conjunto de dados. Sua 

fórmula é dada pela Equação 3.28. 

 

Ñgg = ∑ ∑ ��� ¦1 −  �� ∙ �1$�§[6Y�Z6 � × G��H × √� 
          (3.28) 
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Onde: 

�1 : média do conjunto de dados. 

G��H: menor distância entre os centros dos agrupamentos, Equação 3.23. 

Segundo Franco (2002), para se evitar a tendência de crescimento da ICC quando K se 

aproxima de N, devido ao comportamento do numerador, se aplica o termo G��H que 

decresce abruptamente quando dois centros são alocados muito próximos, evitando que 

a medida seja maximizada para um valor de K, maior que o ideal. 

Por outro lado, para que a medida não atinja seu valor máximo para um valor de K 

menor que o ideal, o termo √� é introduzido para garantir que a ICC cresça juntamente 

com o número de agrupamentos, alcançado seus valores máximos próximos do valor 

ótimo de K. 

 

e) Medida VMPC 
 

A medida VMPC, desenvolvida por Davé (1996) é uma extensão da medida coeficiente 

de partição criada por Bezdek (1974) citado por Davé (1996). A VMPC difere desta 

apenas por possuir um fator que reduz o comportamento de decrescimento à medida que 

K se aproxima de N. 

A Equação 3.29 aponta a medida VMPC, sendo a medida do coeficiente de partição 

representada pelo termo entre parênteses. 

�Ëwg1 − �� − 1 × Ò1 − Ó1� U U ����
[

�Z6
Y

�Z6 ÔÕ 
                                  

 

                                   

(3.29) 

 

A VMPC deve ser maximizada para se determinar o número adequado de agrupamentos 

e utiliza a soma dos quadrados dos graus de inclusão como critério para se definir a 

compacidade das partições formadas.  
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Contudo, em alguns casos essa medida não representa bem a estrutura do conjunto de 

dados, uma vez que o grau de inclusão por si só não é capaz de aferir a separação entre 

os agrupamentos (FRANCO, 2002). 

A medida assume valores no intervalo entre 
6Y ≤ VMPC ≤ 1, quando seu valor é igual a 

1 os agrupamentos formados são compactos e não se sobrepõem. Por outro lado, quando 

VMPC = 6Y  a sobreposição entre os agrupamentos formados é a maior possível e todas 

as amostras pertencem igualmente a todos os grupos com grau de inclusão de 
6Y. 

Apesar do fato da VMPC determinar o número ótimo de conjuntos somente a partir do 

grau de inclusão, ela está presente em diversos trabalhos, devido principalmente, à sua 

facilidade de implementação e por apresentar resultados satisfatórios. Dentre esses, 

pode se citar os estudos de Franco (2002), Zhang et al. (2008) e Azar et al. (2013).  

 

 f) Medida Vw 
 

 A última medida Vw foi desenvolvida por Zhang et al. (2008) e é uma das mais 

elaboradas, uma vez que, ela se baseia no conceito de que o número de agrupamentos 

deve se manter o menor possível, enquanto a variabilidade é diminuída ao máximo. 

Esta primeira Equação 3.30 representa a variabilidade ou compacidade dos 

agrupamentos formados. Onde 9�  representa o número de elementos em cada um dos K 

agrupamentos. 

�EF = ÒU U ���
[

�Z6
Y

�Z6 ¦1 −  �� ∙ "�$�§ /9�Õ × Ù� + 1� − 1Ú6 �Û
 

 

(3.30) 

 

Assim, pode-se definir Vw como a divisão da variabilidade pela máxima distância entre 

os centros dos agrupamentos, Equação 3.31 sendo o valor de K caracterizado pela 

minimização da medida:  
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�Ü = �EFSE%�Ê~ ¦1 −  �� ∙ �Y$�§ 
                                                   (3.31) 

 

A Equação da variabilidade apresenta tendência de decrescimento quando K se 

aproxima de N, dessa forma, o termo ©Y6Y56¬6 �Û
é usado como uma função de penalidade 

restringindo essa tendência. 

O aumento de K ainda influencia na diminuição de 9� , por conseguinte, 1 9�Û  fornece 

diferentes pesos à variabilidade de cada agrupamento, isso permite que o número de 

agrupamentos e a variabilidade sejam os menores possíveis. 

As medidas de validação fornecem importantes informações em relação à qualidade e 

ao número de agrupamentos formados pelo algoritmo de particionamento. A aplicação 

de mais de uma medida é fundamental, visto que, estas não são eficazes para todos os 

tipos de conjunto de dados. 

Por exemplo, algumas são mais robustas à presença de outliers, mas são mais sensíveis 

quando existe sobreposição entre os agrupamentos. Já outras medidas apresentam 

tendência quando o valor de K aumenta, ou têm dificuldade para identificar 

particionamentos quando os centros dos agrupamentos são muito próximos. 

Em resumo, o número ótimo de agrupamentos só é alcançado quando todos os 

resultados das medidas de validação são examinados e comparados entre si. Isso 

significa que, o ótimo só pode ser detectado pela comparação de todos os resultados 

(AZAR et al., 2013). 

De forma a resumir as medidas de validação estas são agrupadas na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1: Resumo das medidas de validação 

Medidas de Validação Critério 

�C = ∑ ∑ ���� ¦1 −  �� ∙ "�$�§[�Z6Y�Z6� ©S�9�ÊY ¦1 −  "# ∙ "}$�§¬ ; Minimizar 

D7 = U U ���� ©1 −  �� ∙ "�$�¬[
�Z6

Y
�Z6 − U U ���� ©1 −  "# ∙ "�$�¬[

�Z6
Y

�Z6  

 

Minimizar 

�wCËD = Ù1� × Î6�� × GIÚ 

 

Maximizar 

Ñgg = ∑ ∑ ��� ¦1 −  �� ∙ �1$�§[6Y�Z6 � × G��H × √� Maximizar 

�Ëwg = 1 − �� − 1 × Ò1 − Ý1� U U ����
[

�Z6
Y

�Z6 ÞÕ 

 

Maximizar 

�Ü = ¦∑ ∑ ���[�Z6Y�Z6 ¦1 −  �� ∙ "�$�§ /9�§ × ©� + 1� − 1¬6 �Û
SE%�Ê~ ¦1 −  �� ∙ �Y$�§  

 

Minimizar 

 

3.1.4 3 Metodologia para a determinação de K 
 

Para selecionar o melhor número de famílias (K), ou agrupamentos, o algoritmo deve ser 

executado para diversos valores de K, sendo as medidas de validação calculadas para cada 

um dos resultados. O número ideal de agrupamentos no intervalo ß2, ��á>à é indicado 

com a construção e comparação gráfica dos valores das medidas em relação a cada um dos 

valores de K. 
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A partir dos gráficos, aplica-se a metodologia proposta por Azar et al. (2013) que afirmam 

que se deve analisar o comportamento das medidas em conjunto e não somente o ponto de 

maximização ou minimização das mesmas individualmente. 

Isso porque, caso uma medida defina um intervalo de resultados possíveis, devido ao seu 

comportamento constante ou de pouca variação ao redor do K ótimo, ela precisará dos 

resultados das demais para validar dentro desse intervalo o valor de K. 

Em suma, todos os conceitos referentes ao Fuzzy K-means e seus parâmetros, assim como 

as etapas para a elaboração do algoritmo proposto foram discutidas em conjunto. No 

próximo tópico é apresentada a metodologia de identificação e tratamento das 

sobreposições e outliers pelo algoritmo proposto. 

 

3.1.5 Tratamento dos outliers e sobreposição pelo algoritmo 
 

Quando se discute sobre a presença de outliers e sobreposições no método FKM a relação 

entre esses se torna estreita, pois o FKM foi desenvolvido justamente para particionar 

aqueles conjuntos de dados nos quais a sobreposição entre os agrupamentos e os outliers 

estão presentes.  

Como no FKM cada observação é assinalada em um agrupamento conforme seu grau de 

inclusão, aquelas que tendem a ter baixo grau em todos os agrupamentos são consideradas 

outliers (Hammah e Curran, 1998). 

Em relação aos outliers, Zalik (2010) conceitua que, pelo fato da soma dos graus de 

inclusão de uma amostra ser sempre igual a 1, o outlier pode ser caracterizado por 

apresentar grau de inclusão com valor máximo próximo de 1/K, expressando que a amostra 

é distante do centro de todos os agrupamentos. Onde K é o número total de famílias 

consideradas no particionamento. 

Por outro lado, as amostras que estão na região de interseção entre duas ou mais famílias 

possuem grau de inclusão com valor próximo da relação 1/KI. Onde KI é o número de 

agrupamentos que se interceptam e compartilham um ou mais observações. 
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De acordo com Peters et al. (2012), alocar as amostras com grau de inclusão com valores 

próximos de 1 é extremamente fácil. Em contrapartida, alocar amostras com grau de 

inclusão em torno de 1/KI é particularmente difícil, uma vez que pequenas alterações na 

estimativa do grau de inclusão podem assinalar erroneamente as amostras. 

Analisando cuidadosamente as relações anteriores, 1/K e 1/KI, verifica-se que há um elo 

entre o grau de inclusão dos outliers e das sobreposições. Para exemplificar, considere 

novamente o diagrama de frequência de polos da Figura 3.18, antes citada. 

O diagrama apresenta duas famílias com atitudes médias e número de elementos: 

• Família 1: 70º/210º e 100 elementos. 

• Família 2: 5º/340º e 99 elementos. 

As descontinuidades que estão na região de sobreposição possuem graus de inclusão 

definidos pela relação 1/KI e como neste caso têm-se apenas duas famílias que se 

interceptam, o seu valor é de aproximadamente 0,5.  

No tocante aos outliers a relação 1/K também conduz um valor do grau de inclusão em 

torno de 0,5. Lembrando que, o número de agrupamentos deve ser de no mínimo dois, tem-

se então que 0,5 é o valor máximo do grau de inclusão que caracteriza um outlier. 
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 Figura 3.18: Representação de Outliers e Sobreposição área de 1%. 

 

Essa constatação conduz a seguinte regra: “Para um conjunto de dados o grau máximo de 

inclusão de um outlier vai ser sempre menor ou igual ao maior grau de inclusão das 

amostras na região de sobreposição.” Essa regra facilita a identificação dessas amostras, 

uma vez que um critério único baseado no grau de inclusão pode ser adotado para 

classificá-las. 

Assim, como propõem Grekousis e Fotis (2011) é possível identificar os outliers e as 

amostras da região de sobreposição, estabelecendo um valor limite para o grau de inclusão, 

acima do qual as amostras são alocadas nos agrupamentos sem ambiguidade. 

Esse valor limite é chamado no aplicativo de limite mínimo de inclusão e varia de 0 a 0,7. 

Quando o limite é igual a 0, a presença de outliers ou sobreposições é desconsiderada. Em 

contrapartida, quando esse valor tende a 0,7 o critério de classificação se torna mais 

rigoroso. 

Valores razoáveis para o limite mínimo de inclusão se encontram no intervalo de [0,6; 0,7], 

pois estes permitem identificar os outliers e as sobreposições. As amostras com grau de 

inclusão a partir de 0.6 são, segundo Zalik (2010), fortemente associadas aos seus 

agrupamentos. 
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Para ilustrar, considere-se a Tabela 3.2 com três agrupamentos e três amostras com os seus 

respectivos graus de inclusão e com limite mínimo de inclusão de 0,6. É importante 

destacar que, para o aplicativo, somente as amostras com graus de inclusão acima do limite 

mínimo estabelecido pelo usuário são alocadas nos agrupamentos. 

Analisando a Tabela 3.2, a amostra 1 está claramente alocada no agrupamento 1, grau de 

inclusão com valor de 0,8, enquanto que a amostra 2 se encontra na região de sobreposição 

entre os agrupamentos 1 e 2.  

Repare como os graus de inclusão da amostra 2 nos agrupamentos 1 e 2 estão próximos de 

1/KI, indicando a sobreposição. Por outro lado, os graus de inclusão da amostra 3 seguem a 

relação 1/K, evidenciando esta como um outlier. 

Tabela 3.2: Exemplo de classificação das amostras com limite mínimo de inclusão de 0.6. 
 
 

 

 

 

 

Assim, seguindo este critério as amostras da sobreposição e os outliers não são 

relacionados pelo aplicativo em nenhum agrupamento, sendo somente identificados e 

suprimidos dos cálculos dos novos centros a cada iteração. Isso permite que essas não 

interfiram de forma negativa, como já foi exposto, no processo de definição dos 

agrupamentos.  

Além disso, essas amostras não são excluídas do conjunto de dados, sendo possível a 

visualização e identificação das mesmas no diagrama de frequência de polos, o que 

permite a análise e consequente ajuste do limite mínimo de inclusão. 

Agrupamentos 
Amostras 1 2 3 Resultado 

1 0,8 0,15 0,05 Alocada em 1 

2 0,48 0,5 0,02 Sobreposição 

3 0,35 0,34 0,31 Outlier 
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4 PRINCIPAIS MÉTODOS NUMÉRICOS PARA O AGRUPAMENTO 
AUTOMÁTICO DE DESCONTINUIDADES EM FAMÍLIAS  
 

Os métodos numéricos, que se baseiam apenas na orientação das descontinuidades para 

realizar o agrupamento destas em famílias, dividem-se em dois tipos: aqueles que 

assumem a priori um modelo probabilístico e aqueles que não o utilizam para 

caracterizar o conjunto de dados. 

Os métodos probabilísticos permitem a construção de intervalos de confiança, a 

realização de testes de hipóteses e o cálculo da probabilidade de uma descontinuidade 

pertencer à determinada família (JIMENEZ e SITAR 2006). 

Todavia, em muitos casos, segundo Henry e Marcotte (2002), é difícil supor qual 

modelo probabilístico descreve corretamente o conjunto de descontinuidades, 

especialmente porque a maior parte desses conjuntos é formada, geralmente, por mais 

de uma família e cada uma pode ter uma distribuição de probabilidade distinta. 

Neste ponto é que surgem os métodos numéricos que independem de um modelo 

probabilístico. Estes se baseiam na distância entre as amostras e são a principal forma 

de se agrupar automaticamente as descontinuidades em famílias. 

O algoritmo proposto se enquadra nesta categoria, assim como os métodos 

desenvolvidos por Hammah e Curran (1998, 1999), Jimenez e Sitar (2006) e Xu et al. 

(2012). Estes merecem destaque, por serem a base de diversos artigos e discussões 

sobre o tema e são utilizados como referência para validar os resultados do algoritmo. 

Devido à importância dos trabalhos desses autores supracitados, a seguir é feita uma 

breve discussão sobre as principais características de seus métodos numéricos para o 

agrupamento automático de descontinuidades em famílias. 
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4.1 Método Fuzzy K-Means: HAMMAH e KURRAN (1998, 1999)  
  

Esse método é uma das principais referências para o algoritmo proposto, e foi 

desenvolvido primeiramente por Hammah e Curran (1998) para agrupar 

automaticamente as descontinuidades. O método Fuzzy K-means foi discutido 

exaustivamente nos tópicos anteriores, portanto o foco são as contribuições do trabalho 

desses autores. 

Os principais aportes de Hammah e Curran (1998, 1999), são as discussões sobre as 

métricas de distância e medidas de validação. Primeiramente, esses autores apontam a 

importância de se utilizar a métrica de distância adequada ao espaço no qual as 

descontinuidades são descritas e propõem a distância seno ao quadrado. 

Esta métrica é utilizada na maioria dos trabalhos de referência sobre o agrupamento 

automático de descontinuidades, devido à sua facilidade de implementação e por 

apresentar resultados consistentes mesmo quando as famílias apresentam formatos 

elípticos. 

É sabido que a métrica de distância é a chave para a técnica de agrupamento, pois impõe 

a sua topologia aos grupos formados e nesse contexto surge o estudo de Hammah e 

Curran (1999). 

Durante este trabalho, os autores adaptaram a medida de Mahalanobis do Espaço 

Euclidiano, para dados descritos em uma esfera, de tal forma que ela possa ser utilizada 

no algoritmo desenvolvido por Hammah e Curran ( 1998).  

A característica dessa métrica é a sua flexibilidade em relação à seno ao quadrado, pois 

permite a identificação de agrupamentos com formato elípticos e circulares 

simultaneamente, considerando o formato desses grupos para alocar as 

descontinuidades. 

O ponto negativo da métrica é que sua implementação e cálculos são muito custosos e 

seus resultados não são tão melhores a ponto da medida seno ao quadrado ser preterida 

(JIMENEZ, 2008 e XU et al. 2012). 
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Além dos trabalhos sobre as métricas de distância, Hammah e Curran (1998) descrevem 

a metodologia para se adaptar as medidas de validação do Espaço Euclidiano para o 

Espaço Esférico. 

Com isso eles apresentam cinco medidas de validação, adaptadas, que são largamente 

aplicadas atualmente para se determinar o número adequado de famílias de 

descontinuidades. 

Como qualquer método que se baseia no método Fuzzy K-means ou K-means, o 

algoritmo de Hammah e Curran (1998, 1999) sofre influência dos centros iniciais dos 

agrupamentos e, quando estes não são determinados corretamente, os resultados não são 

confiáveis. 

O método de inicialização proposto por esses autores consiste na escolha aleatória e, 

posterior normalização, de três números reais entre (-1, 1), para representar as 

coordenadas dos vetores unitários, de cada um dos centros iniciais das K famílias. 

Todavia, esse método não evita que diferentes centros iniciais conduzam a diferentes 

particionamentos do mesmo conjunto de dados, uma vez que o algoritmo não assegura 

que a função objetivo alcance seu mínimo global, garantindo apenas um mínimo local 

(HAMMAH e CURRAN, 1998). 

Para resolver este problema, os autores propõem a execução do algoritmo, por mais de 

uma vez, para cada valor de K e a construção dos diagramas de frequência de polos para 

cada resultado, de forma a determinar qual particionamento é mais adequado ao 

conjunto de dados. 

Essa estratégia se caracteriza por ser muito morosa devido à construção dos diversos 

diagramas e à necessidade da comparação visual de cada resultado. Assim, para tentar 

solucionar as incertezas da inicialização surgem os trabalhos de Jimenez e Sitar (2006), 

e Xu et al. (2012), como forma de aprimoramento dos métodos de Hammah e Curran 

(1998, 1999). 

A seguir o método de Jimenez e Sitar (2006) é discutido. 
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4.2 Método da decomposição espectral: JIMENEZ e SITAR. (2006) e JIMENEZ 
(2008) 
 

Para facilitar a determinação dos centros iniciais Jimenez e Sitar (2006) e 

posteriormente Jimenez (2008), propõem o método da decomposição espectral para 

identificar famílias de descontinuidades. 

O método consiste na determinação de uma matriz de distâncias entre as amostras, 

calculadas a partir da métrica seno ao quadrado, para avaliar a similaridade entre as 

descontinuidades do conjunto. Em seguida, os autovalores e autovetores dessa matriz 

são calculados e utilizados para criar um novo espaço vetorial ℝY, em que K é o número 

de famílias. 

O algoritmo espectral, então, representa as descontinuidades no espaço ℝY, no qual os 

agrupamentos são compactos e claramente separados. Devido a estas características os 

grupos podem ser facilmente identificados e seus centros selecionados adequadamente, 

para que logo em seguida o K-means particione o conjunto de dados. 

Recentemente Jimenez (2008) estendeu o seu método com a substituição do K-means 

pelo Fuzzy K-means, e chegou à conclusão de que os resultados obtidos são 

praticamente os mesmos independentemente do método escolhido. 

Uma característica marcante desse método, é o fato da separação realizada por ele ser 

próxima daquela feita por um analista, a partir da inspeção visual do diagrama de 

frequência de polos. 

Outro ponto que merece destaque está relacionado com o número de agrupamentos. 

Este deve ser conhecido previamente para que haja a construção do espaço ℝY. Esta é a 

desvantagem do algoritmo, uma vez que, na maioria das situações práticas, esse valor é 

desconhecido.  

Por outro lado, é sabido que, através do método de decomposição espectral os centros 

iniciais são selecionados visualmente com maior precisão, evitando os problemas 

característicos da inicialização dos métodos de Hammah e Curran (1998, 1999). Além 
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disso, o método é de rápida convergência e pode facilmente ser implementado em 

aplicativos de análise numérica, como o Scilab, Matlab ou R. 

 

4.3 Método do Caos: XU et al. (2012) 
 

O trabalho de Xu et al. (2012) se concentra em resolver o problema da inicialização do 

método Fuzzy K-means proposto por Hammah e Curran (1998, 1999), assegurando que 

a função objetivo atinja o seu ótimo global. 

Para isso, esses autores utilizam o próprio Fuzzy K-means, porém substituem o método 

de Picard, empregado por Hammah e Curran (1998, 1999) para minimizar a função 

objetivo, pela técnica de otimização baseada na teoria do Caos. 

Os algoritmos de otimização do Caos são técnicas heurísticas de otimização global 

aplicadas a sistemas complexos e dinâmicos. A ideia básica é: a partir de uma equação 

geralmente logística, transformar as variáveis originais em variáveis do espaço do Caos.  

Nesse espaço ocorre à minimização da função objetivo, quando esta atinge um mínimo 

local é criado uma pequena perturbação nas condições iniciais do problema, de tal 

forma que, a solução migre de forma caótica do mínimo local até convergir para o 

mínimo global. 

Essa técnica, diferentemente dos métodos de Picard, Jimenez e Sitar (2006) e Jimenez 

(2008), faz com que a função objetivo atinja seu ótimo global na maioria das vezes. A 

implicação disso é que a escolha dos centros iniciais não influenciam nos agrupamentos 

formados (XU et al., 2012).  

Assim, o método de Xu et al. (2012) consiste em agrupar as descontinuidades em 

famílias com o emprego do algoritmo do Caos para a minimização da função objetivo 

do Fuzzy K-means, Equação 2.8. 

O algoritmo emprega a métrica seno ao quadrado para determinar a distância das 

descontinuidades aos centros das famílias. Estes são redefinidos a partir do processo de 
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iteração do algoritmo e o valor da função objetivo é atualizado. O processo se encerra 

quando atinge o ótimo global, ou quando um número predeterminado de iterações é 

alcançado. 

O método de Xu et al. (2012) realmente se apresenta como uma solução para o método 

Fuzzy K-means de Hammah e Curran (1998, 1999),  porém se deve ter em mente que o 

fato de a função objetivo atingir o ótimo global não garante que o particionamento do 

conjunto de dados seja o ideal (BEZDEK, 1981). 

Em relação aos métodos de Jimenez e Sitar (2006) e Jimenez (2008) o de Xu et al. 

(2012) não necessita a priori do número de famílias, uma vez que ele aplica as medidas 

de validação Xie-Beni e Fukuyama-Sugeno para identificar esse valor. 

Portanto, após o estudo dos principais métodos numéricos, não probabilísticos, para 

agrupamento de descontinuidades, tem-se que o algoritmo proposto se difere 

basicamente dos demais em relação à identificação das sobreposições e outliers, o 

método de inicialização e por apresentar quatro medidas de validação distintas daquelas 

colocadas por Hammah e Curran (1998). 

A seguir é apresentada a metodologia do trabalho e, nos estudos de casos, essas 

suposições sobre o algoritmo proposto são testadas e comparadas com os métodos de 

Hammah e Curran (1998, 1999), Jimenez e Sitar (2006) e Xu et al. (2012). 
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5 MÉTODO 
 

A primeira etapa da pesquisa consistiu, no levantamento bibliográfico e revisão da 

literatura técnica sobre a forma de representação das descontinuidades e construção do 

diagrama de frequência de polos, método clássico.  

A revisão bibliográfica ainda concentrou-se em levantar quais são os pontos falhos do 

método clássico e como esses influenciam na definição das famílias de 

descontinuidades. 

Em seguida foi realizado um estudo para se averiguar quais os principais métodos 

numéricos que tratam do agrupamento de descontinuidades em famílias e como esses 

podem preencher as lacunas do método clássico. 

Definido o método numérico Fuzzy K-means como a técnica que mais se adequa ao 

propósito deste trabalho, a pesquisa evoluiu no sentido de identificar quais são os 

parâmetros chaves para o desenvolvimento de um algoritmo com base no método Fuzzy 

K-means. 

Após a realização de um estudo mais aprofundado sobre o método Fuzzy K-means e de 

como este trata as principais fontes de subjetividade do método clássico, o algoritmo foi 

construído na plataforma de programação Scilab, de forma que as descontinuidades 

fossem agrupadas automaticamente minimizando as falhas do método clássico. 

Com a construção do algoritmo, a pesquisa caminhou no sentido de identificar na 

literatura, medidas de validação que auxiliassem na determinação do número adequado 

de famílias.  

Para isso, quatro medidas que apresentaram resultados comprovados para dados 

descritos no Espaço Euclidiano, foram adaptadas segundo a metodologia sugerida por 

Hammah e Curran (1998) para dados esféricos e incluídas no corpo do algoritmo 

juntamente com outras duas adaptadas por esses autores. 

Além das medidas de validação, a questão das sobreposições e outliers foi levantada 

para averiguar como o Fuzzy K-means lida com essas incertezas. Pesquisou-se como 
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essas amostras podem influenciar nos resultados tanto do método numérico quanto do 

clássico e qual o critério a ser adotado pelo algoritmo para tratá-las. 

Em seguida, o trabalho de pesquisa voltou-se para as questões relacionadas à forma de 

inicialização do Fuzzy K-means. Com isso foi possível identificar quais são os 

parâmetros que devem ser observados para inicializar corretamente esse método. 

A partir do conhecimento desses parâmetros foi construída uma heurística para 

inicializar o algoritmo proposto, pois, na literatura não há um método padrão que atenda 

todos os algoritmos, o que existe são indicações do que deve ser feito para que o Fuzzy 

K-means seja corretamente inicializado. 

Em um segundo momento, os estudos focaram em testar os resultados do algoritmo em 

relação a conjuntos de descontinuidades descritos na literatura e utilizados como 

referência por diversos autores para avaliação de métodos numéricos. 

Os resultados do algoritmo proposto foram confrontados primeiramente com os 

métodos numéricos desenvolvidos por Hammah e Curran (1998, 1999), Jimenez e Sitar 

(2006) e Xu et al. (2012). A escolha por esses métodos se baseou na relevância dos 

mesmos no contexto da determinação numérica das famílias descontinuidades. 

O algoritmo foi ainda confrontado com o método clássico e seus fatores de 

subjetividade. Para isso foram utilizados os conjuntos de descontinuidades estudados 

por Leite (2008) e Lana et al. (2009) que aplicam o método clássico para definição das 

famílias e atitudes médias. 

Com isso foi possível avaliar e comparar o método de inicialização, as métricas de 

distância seno ao quadrado e Mahalanobis, as medidas de validação, o agrupamento das 

descontinuidades, identificação das sobreposições e outliers, e o cálculo das atitudes 

medidas das famílias. 

Para a realização do trabalho foram aplicados os softwares Scilab 5.4.1 e Dips versão 

5.103, para desenvolvimento, criação dos diagramas de densidade e aporte estatístico.  

Para concluir, o algoritmo foi denominado de Nebula e seu fluxograma e manual são 

apresentados respectivamente nos apêndices I e II. 
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6 ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A seguir o algoritmo é testado em relação a cinco conjuntos de descontinuidades 

divididos em quatro estudos de casos. Nos dois primeiros, os resultados do algoritmo 

são confrontados com os métodos numéricos desenvolvidos por Hammah e Curran 

(1998, 1999), Jimenez e Sitar (2006) e Xu et al. (2012). 

Nos estudos de casos seguintes, a eficiência do algoritmo é contraposta ao método 

clássico, com a utilização de três conjuntos de fraturas referentes a casos reais, objetos 

de estudos de Leite (2008) e Lana et al. (2009). 

O objetivo é verificar a adequação dos resultados do algoritmo proposto no que diz 

respeito a:  

• método de inicialização; 

• medidas de validação; 

•  definição e cálculo das atitudes médias das famílias,  

• identificação das sobreposições e outliers; 

• métricas de distância seno ao quadrado e Mahalanobis. 

 

Para todos os casos discutidos a seguir o limite mínimo de inclusão de uma 

descontinuidade em uma família é igual a 0,6, os centros iniciais são gerados 

aleatoriamente e o algoritmo é interrompido quando a diferença entre a matriz U em 

duas iterações seguidas for menor que 0,001. 

 

6.1 Estudo de caso 1: Conjunto de descontinuidades de Jimenez e Sitar (2006) 

 
Esse conjunto de descontinuidades é utilizado por Jimenez e Sitar (2006), Jimenez 

(2008) e Xu et al. (2012) para validar e comparar a eficiência de seus algoritmos de 
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agrupamentos, no que diz respeito, aos métodos de inicialização e aplicação das 

métricas de distância seno ao quadrado e Mahalanobis. 

Nesse contexto é que surge a importância de se contrapor os resultados do algoritmo 

com aqueles alcançados pelos autores supracitados, uma vez que estes 

reconhecidamente não sofrem influência dos centros iniciais e nem da métrica de 

distância utilizada. 

O conjunto de descontinuidades2, Figura 6.1, desenvolvido artificialmente por Jimenez 

e Sitar (2006) é composto por duas famílias, uma quase horizontal retirada do trabalho 

de Hammah e Curran (1999), e a outra é um grupo de fraturas aproximadamente 

verticais, correspondente ao local c1904.1 do banco de dados de atitudes do 

Massachusetts Institute  of Technology, descrito por Herda et al.(1991) citados por 

Jimenez e Sitar (2006). 

 

                         Figura 6.1: Representação das famílias - Jimenz e Sitar. 
                         Fonte: Jimenez e Sitar (2006). 
 

A importância desse conjunto se deve principalmente a dois fatores: o formato elíptico 

das famílias e o fato destas se distribuírem nos valores extremos da métrica seno ao 

quadrado 0º e 90º. Motivos que o caracterizam como um desafio para essa métrica. 

 

                                                 
2  O conjunto de descontinuidades foi gentilmente cedido pelos autores Jimenez e Sitar. 
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O algoritmo proposto é testado em relação a esse conjunto, sem levar em consideração a 

presença de outliers e sobreposição, e os seus resultados são confrontados aos trabalhos 

de Hammah e Curran (1998, 1999), Jimenez e Sitar (2006) e Xu et al. (2012). 

A Figura 6.2 compara os agrupamentos gerados pelos algoritmos dos autores Hammah e 

Curran (1998), Jimenez e Sitar (2006), Xu et al. (2012) e do método proposto. É 

importante destacar que os resultados (a), (b) e (c), são dos estudos de Xu et al. (2012). 

Todos os métodos usam a distância seno ao quadrado e os triângulos na Figura 6.2-d 

identificam as atitudes médias das famílias. 

 

 Figura 6.2: Comparação dos resultados entre os algoritmos para K = 2: (a) Hammah e 
Curran (1998); (b) Xu et al. (2012); (c) Jimenez e Sitar (2006); (d) Algoritmo proposto. 
Fonte: Adaptado de Xu et al. (2012). 
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Os agrupamentos formados pelo algoritmo proposto são os mesmos alcançados pelos 

métodos de Hammah e Curran (1998) e Xu et al. (2012). Isso se deve ao fato de as 

famílias serem claramente separadas e, portanto, não há dificuldade dos algoritmos para 

identificar corretamente os grupos a partir dos centros iniciais. 

No entanto, como se pode observar nas Figuras 6.2-a, b e d, diversas descontinuidades 

verticais são assinaladas no agrupamento aproximadamente horizontal. A razão disso é 

que essas amostras estão mais próximas do centro da Família 1 do que da Família 2. 

 

Agora, analisando a Figura 6.2-c tem-se que o método de Jimenez e Sitar (2006) 

identifica corretamente as famílias e, conforme os próprios autores, a explicação está no 

fato de esse método particionar o conjunto de descontinuidades da mesma forma que 

um humano separaria. 

 

Os resultados do algoritmo também são confrontados com o método Fuzzy K-means de 

Hammah e Curran (1999), que utiliza a distância de Mahalanobis. O diagrama de 

frequência de polos da Figura 6.3-a é retirado do estudo de Jimenez e Sitar (2006) que 

compara a eficiência da métrica seno ao quadrado com a de Mahalanobis. 

A Figura 6.3 comprova a semelhança dos resultados do algoritmo proposto em relação 

ao método de Hammah e Curran (1999). Repare que a aplicação da distância de 

Mahalanobis, Figura 6.3-a, exerce pouca influência nos agrupamentos formados com a 

utilização da distância seno ao quadrado, Figura 6.3-b.  

 

Este resultado vai ao encontro daqueles alcançados por Jimenez e Sitar (2006), os quais 

afirmam que a distância de Mahalanobis não apresenta melhoras significativas nos 

resultados para esse conjunto de dados, e que, em apenas situações muito restritas, essa 

é superior à métrica seno ao quadrado. 
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Figura 6.3: Comparação entre os resultados dos algoritmos para as distâncias seno ao 
quadrado e Mahalanobis: (a) Hammah e Curran (1999): Mahalanobis; (b) Algoritmo 
proposto: Seno ao quadrado. 
Fonte: Adaptado de Jimenez e Sitar (2006). 
 
 

Retornando aos estudos de Xu et al. (2012), estes comparam novamente os resultados 

dos métodos de Hammah e Curran (1998) e Jimenez e Sitar (2006), para o mesmo 

conjunto de dados, porém com três famílias de descontinuidades. O objetivo dos autores 

é corroborar o método de inicialização proposto. 

Os autores justificam a escolha por três famílias devido ao fato das medidas de 

validação utilizadas, indicarem que esse é o número adequado de agrupamentos.  

A Figura 6.4 compara os resultados dos algoritmos. Repare como o método de Hammah 

e Curran (1998) apresenta resultados completamente diferentes dos demais. A razão 

para a falha é a presença de sobreposição entre as Famílias 2 e 3, o que de acordo com 

Xu et al. (2012) faz com que o método não atinja um ótimo global. 

Já o algoritmo proposto separa corretamente as famílias, da mesma forma que os 

resultados obtidos por Jimenez e Sitar (2006) e Xu et al. (2012).  Como estes 

comprovadamente não sofrem influência dos centros iniciais e o último, na maioria das 

vezes converge para um ótimo global, pode-se concluir que o algoritmo proposto 

também contempla essas mesmas características para as situações estudadas. 

 

(a) (b) 
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 Figura 6.4: Comparação dos resultados entre os algoritmos para K = 3: (a) Hammah e 
Curran (1998); (b) Xu et al. (2012); (c) Jimenez e Sitar (2006); (d) Algoritmo proposto. 
Fonte: Adaptado de Xu et al. (2012). 
 

6.2 Estudo de caso 2: San Manual Cooper mine 

 
Neste caso o algoritmo é aplicado a um conjunto de 286 fraturas, divididas em três 

famílias, amostradas na mina de cobre de San Manual, Arizona, USA, Figura 6.5, e 

documentadas por Shanley e Mahtab (1978). 

A importância desse conjunto está no fato de ele ser referência para diversos trabalhos 

que discutem a aplicação de métodos numéricos para definição das famílias de 

descontinuidades, entre estes se destacam os estudos de Shanley e Mahtab (1978), 

Klose et al. (2005) e Jimenez e Sitar (2006). 



 
 
 

101 

 

Figura 6.5: Representação das três famílias de San Manual Cooper mine, área 1%. 
Fonte: Shanley e Mahtab (1978). 
 

Nesse caso, os resultados do algoritmo são confrontados com aqueles alcançados por 

Hammah e Curran (1998), distância seno ao quadrado, e Jimenez e Sitar (2006), para 

verificar o cálculo das atitudes médias e separação das famílias. 

 

Assim, como no primeiro estudo de caso, os outliers e as sobreposições não são 

considerados para que haja coerência na comparação com os resultados dos autores 

citados acima.  

 

A Figura 6.6 mostra os diagramas de frequência de polos obtidos pelos métodos de 

Hammah e Curran (1998), Jimenez e Sitar (2006) e o algoritmo proposto. Os resultados 

das Figuras 6.6-a e b são dos estudos realizados por Jimenez e Sitar (2006). 
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Figura 6.6: Comparação dos resultados entre os algoritmos para K = 3. San Manual: (a) 
Hammah e Curran(1998); (b) Jimenez e Sitar (2006); (c) Algoritmo proposto. 
Fonte: Adaptado de Jimenez e Sitar (2006). 
 

Analisando os diagramas de densidade da Figura 6.6, chega-se à conclusão que não há 

diferenças significativas entre os agrupamentos formados pelos três métodos, Jimenez e 

Sitar (2006) afirmam ainda que os resultados são os mesmos quando se utiliza a 

distância de Mahalanobis. 

 

Os pontos em vermelho na Figura 6.6-c representam as atitudes médias das famílias 

calculadas pelo algoritmo proposto. A Tabela 6.1 aponta os valores das atitudes 

determinados pelos métodos numéricos. Pode-se observar que, assim como na 

separação das famílias, há grande semelhança entre os resultados. 

 



 
 
 

103 

Tabela 6.13: Comparação das atitudes médias San Manual. 

Famílias 
Hammah e Curran 

(1998) 

Jimenez e Sitar 

(2006) 
Algoritmo 

1-  070/10 073/12 071/11 

    2- 166/09 167/08 167/10 

3- + 308/73 314/76 310/73 

 

Os resultados do algoritmo proposto, assim como no primeiro estudo de caso, apontam 

que os centros definidos pela heurística de inicialização são adequados e conduzem a 

partições coerentes dos conjuntos de descontinuidades estudados. 

 

Para reforçar a funcionalidade dessa heurística, são feitas duas simulações com centros 

iniciais distintos, para o conjunto de fraturas de San Manual. Os resultados apresentados 

na Tabela 6.2 apontam que os centros escolhidos aleatoriamente pelo método conduzem 

às mesmas atitudes médias finais. 

 

Tabela 6.24: Resultados da heurística de inicialização 

Famílias 

 

Simulação 1 Simulação 2 

Centros 

Iniciais 

Atitudes 

Médias 

Centros 

Iniciais 

Atitudes 

Médias 

1- 049/37 071/11 072/21 071/11 

2- 144/07 167/10 10/340 167/10 

3- + 045/50 310/73 61/243 310/73 

 

 

                                                 
3As atitudes estão no formato Trend/Plunge e os valores são reproduzidos de Jimenez e 
Sitar (2006). 
 
4As atitudes estão no formato Trend/Plunge. 
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Neste momento é importante avaliar o algoritmo em relação à identificação dos outliers 

e sobreposições e analisar qual o impacto dessas descontinuidades na determinação das 

famílias. O limite mínimo de inclusão utilizado é 0,6, ou seja, apenas amostras com 

grau de inclusão acima deste valor são alocadas nos agrupamentos e não contribuem 

para o cálculo das atitudes. 

 

A Figura 6.7 apresenta os resultados do algoritmo proposto para o conjunto de San 

Manual com e sem a identificação dos outliers e sobreposição. Estes são identificados 

pelos quadrados vermelhos e as atitudes médias pelos círculos de mesma cor.  

 

Neste caso tem-se 71 amostras que são consideradas outliers ou sobreposições, não há 

uma caracterização individual desses dois grupos, porém as sobreposições podem ser 

facilmente visualizadas, uma vez que estas definem as regiões de interseção entre as 

famílias. 

 

 

 Figura 6.7: Resultados do algoritmo proposto para o conjunto de San Manual: (a) sem 
outliers e sobreposição; (b) com outliers e sobreposição critério 0,6. 
 

 



 
 
 

105 

A Tabela 6.3 compara os resultados do algoritmo para as atitudes médias das famílias, com 

e sem outliers e sobreposição. É fácil perceber como os resultados do algoritmo proposto 

praticamente não se alteram com a exclusão dessas amostras. 

 

Tabela 6.35: Comparação das atitudes médias San Manual, com e sem outliers e 
sobreposições. 

Famílias 
Algoritmo 

Com outliers e sobreposição. 

Algoritmo 

Sem outliers e sobreposição 

1-  071/11 070/09 

    2- 167/10 168/09 

3- + 310/73 303/73 

 

 

Isso se explica porque as descontinuidades que estão na região de maior concentração 

influenciam de forma significativa no cálculo dos centros dos agrupamentos. Enquanto que 

as sobreposições e outliers têm um peso maior na determinação das atitudes médias de 

famílias, com menor compacidade, isto é, com menor densidade de polos. 

 

Além disso, o grau de inclusão presente na matriz de orientação, Equação 3.21, atua como 

um fator de ponderação reduzindo a influência dos outliers e sobreposições no cálculo da 

atitude média das famílias, quando não se adota o limite mínimo de inclusão. 

 

Esta discussão fica clara quando se avalia a Família 3. Esta conforme Klose et al. (2005), é 

menos compacta que as demais e justamente é a que apresenta maior variabilidade nos 

valores de sua atitude média, quando se compara os resultados com e sem sobreposições e 

outliers. 

 

A Figura 6.8 mostra os diagramas de frequência de polos de San Manual com e sem os 

outliers e sobreposições. Note na Figura 6.8-a que as famílias são claramente separadas e 

bem definidas e como seus centros estão próximos das regiões com maior densidade de 

dados. 

                                                 
5As atitudes estão no formato Trend/Plunge. 
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 Figura 6.8: Diagrama de frequência de polos San Manual. Área de 1%: (a) com outliers e 
sobreposições; (b) sem os outliers e sobreposições. 
 

Por fim, são testadas as medidas de validação, Figura 6.9, para o conjunto de 

descontinuidades em discussão, considerando o número máximo de famílias igual a 8. Os 

nomes das medidas são representados acima dos gráficos, os critérios de otimização no 

eixo das ordenadas e o número de famílias, K, nas abscissas.  

 

O número ótimo de agrupamentos só pode ser determinado quando todas as medidas de 

validação são plotadas e seus resultados são examinados conjuntamente, para se precisar o 

número correto de famílias de acordo com a metodologia discutida anteriormente no tópico 

3.1.4.3: Metodologia para determinação de K, página 82. 

 

Assim, avaliando a Figura 6.9 é nítido notar que as medidas FS, ICC e VMPC e VPBMF 

acertam ao indicar K = 3, enquanto que XB aponta para K = 8. Contudo esse resultado 

pode ser descartado, visto que não se tem tantas famílias, sendo então o segundo melhor 

resultado aceito, K = 3.  

 

 

 

(a) (b) 
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 Figura 6.9: Medidas de validação para San Manual. 

 

Além disso, veja que apesar da medida Vw não indicar K = 3 como o número ideal de 

famílias, este é o segundo melhor valor de K para ela, com uma diferença muito 

pequena entre os resultados.  Da mesma forma, tem-se que VPBMF praticamente não se 

altera no intervalo de K = 2 a K = 3. 

 

Como as demais medidas sugerem K = 3 e de acordo com o que foi exposto 

anteriormente, pode-se afirmar que K = 3 também é o melhor resultado para VPBMF e 

Vw.  

 

Portanto, após a análise gráfica de todas as medidas, chega-se à conclusão de que elas 

indicam corretamente, em conjunto, que o número de famílias de descontinuidades é 

igual a 3, concordando com os resultados de Shanley e Mahtab (1978). 

 

Para finalizar esse estudo de caso, é importante destacar que o cálculo das medidas de 

validação ocorre considerando todas as descontinuidades, inclusive os outliers e 

sobreposições. Por esse motivo, as medidas selecionadas apresentam a característica de 

serem robustas a essas amostras. 
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Após a comparação dos resultados do algoritmo com os principais métodos numéricos 

para agrupamento de famílias, esse é confrontado com o método clássico, para isso são 

utilizados os estudos de Hammah e Curran (1998), Leite (2008) e Lana et al. (2009). 

 

6. 3 Introdução aos estudos de casos 3 e 4 
 

Os estudos a seguir são parte integrante dos trabalhos de Lana et al. (2009) e Leite 

(2008), realizados no entorno da cidade de Ouro Preto Minas Gerais, com o intuito de 

avaliar os mecanismos de ruptura das áreas estudadas. 

 

Para a definição das famílias os autores aplicaram simultaneamente o método numérico 

proposto por Grosmman (1978, 1988) e o clássico. Contudo, apenas os agrupamentos 

identificados através do método clássico, são descritos e confrontados pelo algoritmo 

proposto. 

 

A importância desses estudos é ímpar, uma vez que diversos autores utilizam essas 

áreas como objeto de suas pesquisas e, portanto as famílias de descontinuidades são 

razoavelmente definidas em campo e pelo método clássico. 

 

Para todos os casos discutidos a seguir, o algoritmo gera aleatoriamente os centros 

iniciais das famílias, adotando como limite mínimo de inclusão de uma descontinuidade 

em uma família o valor de 0,6.  

O algoritmo é interrompido quando a diferença entre a matriz U em duas iterações 

seguidas for menor que 0, 001. Ainda, o número máximo de famílias, ��á>, é igual a 5, 

visto que os conjuntos possuem um número restrito de descontinuidades e famílias. Isso 

evita iterações desnecessárias e tendências de crescimento ou decrescimento em 

algumas medidas de validação. 

É importante destacar que, os centros das famílias, atitudes médias, estão no formato 

Mergulho/Azimute de Mergulho e são representadas nos diagramas de frequência de 
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polos por círculos vermelhos, assim como as sobreposições e outliers são identificados 

por quadrados desta mesma cor.  

 

6.4 Estudo de caso 3: Talude Rodoviário 
 

Para avaliar o comportamento do algoritmo na identificação de famílias com formatos 

elípticos e confrontá-lo com os resultados do método clássico, utiliza-se o conjunto de 

descontinuidades descrito por Lana et al. (2009).  

 

Esses autores discutem sobre a aplicabilidade dos métodos clássico e numéricos para a 

definição das famílias de fraturas em um talude rodoviário de 100 metros de extensão.  

Este está situado na rodovia que liga a cidade de Ouro Preto - Minas Gerais a Belo 

Horizonte – Minas Gerais, nas proximidades do Hotel Estalagem das Minas.  

 

O talude é composto basicamente por xistos alterados, no qual as descontinuidades de 

foliação e fraturas são predominantes. Conforme descrevem Lana et al. (2009), a 

ocorrência de diversas rupturas, dobramentos e a existência de um grande depósito de 

tálus, restringem o levantamento dos dados a apenas alguns pontos ao longo do talude. 

A Figura 6.10 mostra o talude rodoviário e a Figura 6.11, apresenta o diagrama de 

frequência de polos formado por 184 fraturas, e as três famílias definidas por Lana et al. 

(2009), a partir do método clássico. 

É importante destacar que, as descontinuidades de foliação não estão representadas no 

diagrama, Figura 6.11, porque sua identificação é feita em campo e sua alta frequência 

prejudicaria a visualização das demais famílias. 
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Figura 6.10: Talude rodoviário. 
                                             Fonte: Lana et al. (2009). 
 

 

 Figura 6.11: Diagrama de frequência de polos para o talude rodoviário área de 0.5%. 
  Fonte: Lana et al. (2009). 
 

 

A Figura 6.12 demonstra os resultados das medidas de validação, note que metade delas 

XB, VPBMF e ICC apontam sem sombra de dúvidas para K = 3. Em contrapartida, 

VMPC e Vw indicam K = 2 e, FS K = 5. 

 

Família 1 

Família 3 

Família 2 
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 Figura 6.12: Medidas de validação para o talude rodoviário. 

 

Ao analisar com mais cuidado as medidas Vw e Fs, tem-se que no caso da primeira esta é 

praticamente constante até K = 4, o que sugere que  K = 3 também é um resultado válido. 

Já a segunda medida indica K = 5, porém nota-se que esta também é quase constante a 

partir de K = 3.  

 

Partindo do princípio que não existem cinco famílias de descontinuidades no conjunto de 

dados e que, o segundo melhor resultado é para K = 3, chega-se a conclusão de que a 

medida FS também aponta para três agrupamentos. 

 

Além disso, fica nítido que apesar da medida VMPC ser maximizada para K = 2 o seu 

segundo melhor resultado é para K = 3, corroborando para que este seja um possível 

resultado válido quando comparado em conjunto com os resultados das outras medidas. 

 

Assim, chega-se a conclusão de que o número ideal de famílias é K = 3, pois, a maioria das 

medidas sugerem esse valor.  Os resultados do algoritmo para três famílias são exibidos na 

Figura 6.13-b, e comparados com a separação realizada por Lana et al. (2009) através do 

método clássico, Figura 6.13-a.  
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(a)                                                            (b) 
 
Figura 6.13: Comparação entre os resultados do método clássico e o algoritmo para o 
talude rodoviário: (a) Método clássico; (b) Algoritmo. 
Fonte: (a) Lana et al. (2009). 
 

 

Comparando os diagramas, é possível verificar claramente que o algoritmo uniu as 

Famílias 2 e 3, da Figura 6.13-a, para formar a Família 2, da Figura 6.13-b, a Família 1 

é igualmente definida e a separação da Família 3 diverge entre os métodos.  

 

A explicação por esse desacordo está relacionada ao fato de o método numérico 

aplicado identificar dentro do conjunto de dados, aquelas famílias com baixa frequência 

de polos, o que, em alguns casos, se torna difícil através do método clássico.  

 

As atitudes médias do método clássico são apresentadas na Tabela 6.4. É perceptível 

como as Famílias 2 e 3 possuem atitudes próximas, enquanto que, a Família 1 é bem 

definida em relação as demais. Já as atitudes do algoritmo são exibidas na Tabela 6.5. 

 

 

Família 2 

Família 1 

Família 3 

Família 1 

Família 3 

Família 2 
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Tabela 3.46: Atitudes médias talude rodoviário: Método clássico. 

Famílias Método Clássico 

1 77/267 

2 82/203 

3 82/230 

 

Tabela 6.57: Atitudes médias talude rodoviário: Algoritmo. 

Famílias Algoritmo 

1- 78/268 

2- 82/211 

3- + 83/138 

 

 

A Tabela 6.5 mostra que a atitude média da Família 1 se altera pouco nos dois métodos, 

ocorrendo o mesmo, quando se compara a Família 2. Percebe-se que apesar da união, 

feita pelo algoritmo, entre esta e a Família 3, a inserção desta última traz pouca variação 

nos resultados. 

 

Além disso, a interpretação apresentada por Lana et al. (2009) é também passível de 

discussão, no tocante à separação das Famílias 2 e 3, fato este que corrobora os 

resultados do algoritmo. 

 

Para finalizar, convém confrontar as métricas de distância seno ao quadrado e 

Mahalanobis, assim como Jimenez e Sitar (2006) e Xu et al. (2012), fazem em seus 

trabalhos descritos nos estudos de casos 1 e 2. 

 

                                                 
6 As atitudes estão no formato Mergulho/Azimute de Mergulho. 
7 As atitudes estão no formato Mergulho/Azimute de Mergulho. 
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Essa comparação é válida porque o conjunto de fraturas do talude rodoviário apresenta 

três Famílias quase verticais e que possuem formatos elípticos, o que as tornam um caso 

extremo para a medida seno ao quadrado, assim como no estudo de caso 1. 

 

A Figura 6.14 aponta os resultados do diagrama de frequência do talude rodoviário, 

alcançados pelo algoritmo com a utilização da distância seno ao quadrado e de 

Mahalanobis. Após verificação dos diagramas, chega-se à conclusão que não há 

divergência entre os resultados. 

 

 

Figura 6.14: Comparação entre as métricas de distância utilizadas no algoritmo proposto 
para o talude rodoviário: (a) Distância Seno ao quadrado; (b) Distância de Mahalanobis. 
 
 

6.5 Estudo de caso 4: Encosta Morro do Curral 
 

A encosta Morro do Curral está localizada dentro do perímetro histórico da cidade de 

Ouro Preto, Minas Gerais, e se caracteriza por ser uma região com constantes 

movimentos de massa.  

 

Os principais problemas relacionados à encosta segundo Lana et al. (2009), ocorrem em 

áreas pouco extensas ao longo da mesma, onde as rupturas são geradas por blocos 

delimitados por descontinuidades e/ou percolação de água.  
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Ademais, a movimentação de grandes blocos é evidente a partir da formação de 

depósitos de tálus na base da encosta, o que ocasiona riscos à população instalada em 

sua base. A Figura 6.15 mostra a encosta Morro do Curral e a ocupação urbana em seu 

entorno. 

 

 Figura 6.15: Encosta Morro do Curral.  
Fonte: Adaptado de Pinheiro, citado por Leite (2008). 
 

Para testar a aplicabilidade do algoritmo são selecionadas duas áreas da encosta, Figura 

6.15, denominadas neste trabalho de Área 1 e Área 2. A primeira é objeto dos trabalhos 

de Lana et al. (2009) e a segunda de Leite (2008), que aplicam os métodos clássico e 

numérico para agrupamento das descontinuidades em famílias. 

 

 

6.5.1 Encosta Morro do Curral: Área 1 
 

Anteriormente a Lana et al. (2009), os autores Fernandes (2000) e Pinheiro (2002) 

compartimentaram o maciço da Área 1, do ponto de vista geotécnico e definiram os 

principais mecanismos de ruptura do mesmo. Essa área corresponde ao local onde 

ocorrem as duas cicatrizes de ruptura no topo da encosta, Figura 6.16. 

 

Área 1 
Área 2 
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 Figura 6.16: Cicatrizes de ruptura que caracterizam a Área 1. 
Fonte: Leite (2008). 

 

As principais descontinuidades presentes no maciço, de acordo com Lana et al. (2009), 

são as descontinuidades de foliação e as fraturas, sendo estas estruturas responsáveis por 

condicionarem os diversos mecanismos de ruptura. 

 

Segundo Lana et al. (2008) o levantamento geotécnico da Área 1 apresenta elevado 

nível de detalhe, garantindo que as atitudes médias das famílias de descontinuidades 

sejam significativas para o estudo das rupturas verificadas no local. 

 

A Figura 6.17 aponta o diagrama de frequência de polos, para a Área 1 e a separação 

das famílias realizada por Lana et al. (2009), através da aplicação do método clássico. O 

conjunto é formado por 130 fraturas e a área da célula de contagem é de 0,8%, de 

acordo com a regra 100/N. 

 

Da mesma forma que no estudo de caso anterior, as descontinuidades de foliação não 

são representadas no diagrama, Figura 6.17, pois, a identificação é feita em campo e sua 

alta frequência prejudicaria a visualização das demais famílias. 
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 Figura 6.17: Diagrama de frequência de polos, área de 0,8%, Área 1.  
Fonte: Lana et al. (2009). 
 

 

Primeiramente, o algoritmo é testado em relação ao número de famílias: a Figura 6.18 

exibe os resultados das medidas de validação. Apenas as FS e VPBMF falham ao 

indicar K = 4, as demais medidas acertam ao apontarem K = 2 como o número ideal de 

agrupamentos, confirmando os resultados de Lana et al. (2009). 

 

 

 

 Figura 6.18: Medidas de Validação para a Área 1. 

 

Família 1 

Família 2 
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As famílias definidas pelo algoritmo são apresentadas no diagrama de frequência de 

polos da Figura 6.19. Note que, os resultados são equivalentes, a não ser pela 

identificação das sobreposições e outliers e da inserção de novas fraturas nas famílias a 

partir do critério mínimo de inclusão. 

 

 

  
Figura 6.19: Comparação entre os métodos clássico e Algoritmo, área 0,8%. Área 1: (a) 
Método clássico; (b) Algoritmo. 
Fonte: (a) Lana et al. (2009). 
 

Os resultados das atitudes médias dos dois métodos são confrontados na Tabela 6.6. 

Esses são praticamente idênticos com uma pequena diferença na Família 2 que pode ser 

explicado pela inclusão de fraturas nesta família, que não foram consideradas no 

método clássico. 

 

Tabela 6.68: Comparação das atitudes médias do método clássico e Algoritmo 

Famílias 
Método  

Clássico 
Algoritmo 

1- 82/70 82/70 

2- 80/132 77/135 

 

 

                                                 
8  As atitudes médias estão no formato Mergulho/Azimute de Mergulho. 

 
(a) (b) 

Família 1 

Família 2 

Família 2 

Família 1 
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6.5.2 Encosta Morro do Curral: Área 2 
 

A Área 2, Figura 6.20, está localizada atrás do centro de Artes e Convenções da 

Universidade Federal de  Ouro Preto e serve como material de estudo para autores como 

Fernandes (2000) e Leite (2008). A região apresenta grandes afloramentos em xisto com 

presença visível de movimentos de massa, assim como a Área 1. 

 

 

 Figura 6.20: Afloramentos da Área 2. 
 Fonte: Leite (2008). 
 

As pesquisas de Leite (2008), que são o foco deste estudo de caso, concentraram-se na 

aplicação de métodos numéricos, estatísticos e geoestatísticos, juntamente com o 

método clássico, para definição das famílias de descontinuidades da Área 2. 

 

O diagrama de frequência de polos da Área 2 para um conjunto de 64 fraturas é exibido 

na Figura 6.21. As três famílias são caracterizadas por Leite (2008) através do método 

clássico que são razoavelmente identificáveis em campo.  

Além disso, as descontinuidades de foliação não são representadas no diagrama, Figura 

6.21, pois, sua identificação é feita em campo e sua alta frequência prejudicaria a 

visualização das demais famílias. 
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As medidas de validação Figura 6.22, definem o número adequado de famílias, neste 

caso o resultado de K = 3 é quase unânime, exceto pela medida ICC que indica K = 2. 

Portanto esse valor de K é coerente com aquele definido por Leite (2008) através do 

método clássico e com o encontrado em campo. 

 

 

 

 Figura 6.21: Diagrama de frequência de polos área 1%, Área 2. 
Fonte: Leite (2008). 
 

 

 

 Figura 6.22: Medidas de validação Área 2. 

 

Família 3 

Família 2 
Família 1 
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O particionamento do conjunto de fraturas da Área 2 realizado pelo algoritmo é 

apresentado na Figura 6.23. Assim como no estudo da Área 1, há poucas divergências 

entre os métodos, sobretudo porque visualmente as famílias são identificáveis em 

campo. 

 

Figura 6.23: Diagramas de densidade de polos, área 1%, Área 2: (a) Método clássico; 
(b) Algoritmo. 
Fonte: (a) Leite (2008). 
 

Finalmente, pode-se confrontar os resultados das atitudes médias entre os dois métodos 

na Tabela 6.7, a maior discrepância está na Família 3 que é explicada pelo maior 

número de fraturas inseridas nesta família pelo algoritmo. 

Tabela 6.79: Comparação das atitudes médias do método clássico e Algoritmo 

Famílias Método  

Clássico 
Algoritmo 

1-+ 86/352 85/354 

2- 83/35 83/35 

3- 85/78 79/92 

 

                                                 
9  As atitudes médias estão no formato Mergulho/Azimute de Mergulho. 

 (a) (b) 

Família 3 

Família 2 
Família 1 

Família 3 

Família 2 

Família 1 
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Após a análise das duas áreas referentes à encosta do Morro do Curral, chega-se à conclusão de 

que o algoritmo agrupa de forma coerente as fraturas, que as medidas de validação auxiliam na 

definição do número de famílias, as atitudes médias são calculadas corretamente e o método de 

inicialização é eficiente. 

A resposta positiva do algoritmo em relação ao conjunto de fraturas dessas duas áreas é de 

extrema importância para a sua validação, uma vez que essas foram exaustivamente estudadas 

por diversos autores e as características das famílias são razoavelmente conhecidas no meio 

acadêmico e em campo. 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

Devido às dificuldades e incertezas na definição das famílias de descontinuidades a 

partir do método clássico, se faz necessário a utilização de métodos numéricos que 

facilitem a interpretação dos diagramas de frequência de polos e diminuam os fatores de 

subjetividade. 

 

Diante disso, estudou-se o agrupamento numérico de descontinuidades em famílias 

através do método Fuzzy K-means como uma alternativa e ou complementação ao 

método clássico de identificação e separação das famílias.  

Com base nesses estudos foi desenvolvido um algoritmo para o agrupamento 

automático das descontinuidades que deu origem a um aplicativo disponível em Scilab, 

chamado de Nebula. O nome é uma referência ao caráter fuzzy do método.  

O aplicativo permite que o usuário possa desenvolver suas pesquisas sobre o 

agrupamento de descontinuidades e, aperfeiçoar o algoritmo através da inclusão de 

novas rotinas, funcionalidades e interface. 

Além do desenvolvimento do aplicativo, o trabalho apresentou três contribuições 

importantes para aplicação do método Fuzzy K-means no agrupamento numérico de 

descontinuidades.  

 

A primeira contribuição, e talvez a mais considerável, diz respeito ao desenvolvimento 

de uma heurística de inicialização, com base na geração aleatória de conjuntos de 

centros iniciais, a partir da distribuição de probabilidades de Fisher (1958). 

 

Essa heurística permitiu tornar o método Fuzzy K-means insensível à escolha dos 

centros iniciais em todos os casos estudados, o que é um bom indicativo de sua 

aplicabilidade.  

 



 
 
 

124 

Ademais ela permitiu que a escolha dos centros iniciais ocorresse de forma automática 

sem a necessidade de nenhum conhecimento a priori das atitudes médias e do número 

de famílias. 

 

A segunda contribuição é a identificação dos outliers e das sobreposições a partir da 

definição de um limite mínimo de inclusão. Esse limite permitiu que essas amostras 

fossem classificadas e desconsideradas no cálculo das atitudes médias das famílias sem 

a necessidade de remoção das mesmas do conjunto de dados.  

 

Em relação à classificação das descontinuidades em outliers e sobreposição, não foi 

possível fazer a comparação em relação a nenhum método seja ele numérico ou 

clássico, pois esses não realizam essa categorização.  

 

No entanto, quando se avaliam os diagramas de densidade de polos estudados, verifica-

se claramente como as sobreposições delimitam as fronteiras entre as famílias e como 

aquelas descontinuidades que estão distantes dos agrupamentos são apontadas como 

outliers. 

 

Com a supressão dessas amostras foi possível analisar como estas influenciam no 

formato e densidade das famílias, além da determinação das atitudes médias, daquelas 

famílias que apresentam baixa densidade de polos. 

 

Além disso, os resultados sugerem que a supressão dos outliers e sobreposições 

auxiliaram ao algoritmo atingir o ótimo global, conforme os resultados de Xu et al. 

(2012). E o fato do ótimo global ser alcançado implica que, o particionamento do 

conjunto de dados ocorre, em muitos casos, independente da métrica adotada, seja ela, a 

seno ao quadrado ou Mahalanobis. 

 

Já a terceira contribuição está relacionada à adaptação de quatro medidas de validação, 

para auxiliarem no reconhecimento do número de famílias. Para isso houve a troca da 

métrica distância Euclidiana pela métrica seno ao quadrado, adequando as medidas de 

validação ao espaço Esférico. 
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A importância disso está no fato de que as medidas de validação apresentadas na 

literatura, para determinação do número de famílias de descontinuidades, estão restritas 

àquelas adaptadas e expostas por Hammah e Curran (1998).  

 

Desta forma, quando se analisa individualmente a taxa de acerto de cada uma das 

medidas de validação, tem-se que as medidas XB, ICC, VMPC e VBPMF 

identificaram, exatamente, o número correto de famílias em 75 % dos casos estudados, 

enquanto que as medidas de validação Fs e Vw obtiveram uma taxa de 50%.  

 

Isso significa que, as medidas de validação propostas apresentaram individualmente 

desempenho melhor ou semelhante às medidas XB e Fs sugeridas por Hammah e 

Curran (1998), e que, quando analisadas simultaneamente, na maioria dos casos 

estudados, contribuíram para a delimitação dos intervalos de soluções para o número de 

famílias. 

 

Assim, para os conjuntos de fraturas estudados, as medidas de validação se mostraram 

adequadas para a definição do número de agrupamentos, o que sugere a aplicação das 

mesmas em trabalhos futuros que têm como objetivo reunir as descontinuidades em 

famílias. 

 

Portanto, depois de tudo que foi exposto, pode-se concluir que o algoritmo apresentado 

se mostra como uma ferramenta útil para a definição das famílias de descontinuidades e 

de suas características, contribuindo para o entendimento dos possíveis mecanismos de 

ruptura dos maciços rochosos.  

 

É importante ter em mente que, a utilização do algoritmo deve sempre ocorrer em 

consonância com o levantamento e conhecimento geotécnico da área em estudo e, os 

seus resultados devem ser comparados e verificados com as estruturas observadas em 

campo. 
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Como sugestões para trabalhos futuros, pontuam-se os seguintes temas: 

Aperfeiçoamento do algoritmo para definição dos parâmetros das distribuições de 

probabilidades de Fisher e de Kent, visando a sua aplicação em estudos probabilísticos 

de estabilidade de taludes rochosos. Introdução de outros parâmetros como critérios de 

agrupamentos, especialmente: espaçamento, persistência, rugosidade e preenchimento. 

 

Desenvolvimento de novos estudos sobre o algoritmo para corroborar a otimização da 

função objetivo em um ótimo global, e como as sobreposições e outliers influenciam 

nessa tarefa. 

 

Aplicações de outras técnicas numéricas de agrupamento como algoritmos de rede 

neural artificial, programação linear, algoritmos genéticos. Por fim, criação de uma 

interface mais agradável ao usuário através da linguagem Java ou C++. 
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APÊNDICE I  

FLUXOGRAMA DO ALGORITMO 
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Início 

�� , ∀� = 1, … , � 

S = 2;  � = 0,001; 
Entrada de dados: 

��á>; � = 2 

J: limite mínimo de inclusão ����=[ ]; 

Geração aleatória dos K centros iniciais �� 
  ∀R = 1, … , � 

Cálculo da distância ��(�� , ��) de �� em 

relação a ��.  

Eq.(3.5) 
 

Cálculo dos graus de inclusão ��� 

Eq.(2.12) 

Determinação da matriz de orientação �� 

para cada uma das K famílias. 
Eq.(3.21) 

Cálculo dos autovalores (B�6, B��, B��) e 

autovetores (<Å6 ������,, <Å������,, <Å������,) de �� e 

associação de �� = <Å�������,;    ∀ R = 1, … , �. 

SE%������� < J 

∀� = 1, … , � 
 ∀R = 1, … , �. 

��� ← ��� 

Sobreposição ou  
Outliers 

Sim 

Não 

A 

B 

C 

 ���← 0
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A 

∀� = 1, … , � 

SE%������� − ������ < �  ∀R = 1, … , �. 

Alocação das descontinuidades às K 
famílias 

Representação Gráfica dos valores das 
medidas de validação de � = 2 até ��á>  

Fim 

Sim 

Não 

���� ← ��� 

�� ← ���
B 

Se � > ��á> 

 

Sim 

Calculo das medidas de Validação 
Eqs.(3.22; 3.24; 3.25; 3.28; 3.29; 3.30) 

 

Não 
C � = � + 1 



 
 
 

134 

APÊNDICE II 

MANUAL BÁSICO DE INSTALAÇÃO E 
UTILIZAÇÃO DO NEBULA 
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MANUAL BÁSICO DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO NEBULA 

1-  INSTALAÇÃO  
 

O programa Nebula tem como objetivo realizar o agrupamento de descontinuidades em 

famílias. Ele é resultado da Tese de Doutorado: Algoritmo para agrupamento de 

descontinuidades em famílias baseado no método fuzzy k-means.  

O programa foi desenvolvido no software científico Scilab, assim para sua execução é 

necessário fazer o download do Scilab na página http://www.scilab.org/ e instalá-lo. 

Materiais de referência sobre o Scilab podem ser encontrados no site acima ou no 
endereço: http://www.mat.ufrgs.br/~guidi/grad/MAT01169/SciLivro2.pdf 

Em seguida é necessário que o aplicativo Nebula seja copiado para o diretório C:\, 

Figura 1. Para ter acesso ao programa, basta entrar em contato com o autor pelo e-mail: 

andre.klen@ifmg.edu.br. 

 

Figura 1: Instalação do Nebula. 
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2- BANCO DE DADOS 
 

Para que o Nebula faça o agrupamento das descontinuidades essas devem estar no 

formato Mergulho/Azimute de Mergulho, Dip/Dip Direction e em um arquivo no 

formato .TXT, Figura 2. 

 
Figura 2: Arquivo .TXT para entrada de dados. 

 
O programa permite que o arquivo TXT seja salvo em qualquer pasta escolhida pelo 

usuário, contudo quando este é salvo na pasta Banco_de_dados do Nebula a seleção do 

mesmo é mais rápida, pois, ao ser iniciado o programa abre automaticamente essa pasta, 

Figura 3. 
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Figura 3: Como salvar o arquivo .TXT 

3. EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 

Para executar o programa, basta abrir o Scilab, clicar em arquivo e na opção executar. 

Em seguida, o usuário escolhe o diretório C:\ abre a pasta Nebula e clica no arquivo 

executar, Figura 3. Assim, a janela para seleção do conjunto de dados se abre e basta 

clicar sobre o nome do arquivo .TXT ou buscá-lo em outra pasta. 

Após a seleção se abre a janela para entrada dos parâmetros de execução: número 

máximo de famílias, limite mínimo de inclusão e escolha da métrica de distância, Figura 

4.  

O número máximo de famílias deve estar entre 2 e 10, o limite de inclusão entre 0 e 0,7 

e se escolhe entre a métrica seno ao quadrado (1) ou de Mahalanobis (2), sendo que, 

quando está última é selecionada não há análise gráfica. 

Ao clicar em OK se inicia a execução e ao final é exibida uma mensagem de fim da 

execução e os gráficos das medidas de validação. 
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Figura 4: Parâmetros de execução. 

 
 

 

4- RESULTADOS 
 

O resultado do agrupamento das descontinuidades está na janela Navegador de 
variáveis, opção Aplicativos, Figura 5. Ao abrir o Navegador aparecerão todas as 
variáveis empregadas na programação.  

 

Figura 5: Acesso ao Navegador de Variáveis 

 
As famílias são identificadas pelo número de agrupamentos tal como: Família_2; 

Família_3 até Família _10,  Figura 6.  
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Figura 6: Resultados 

 

A Figura 6, mostra os resultados para o agrupamento realizado para duas famílias. Na 

aba editor de variáveis à direitas tem-se três colunas. As colunas em destaque (1 e 2) 

representam o Mergulho/Azimute de mergulho dos dados originais. Já a coluna 3, 

determina a qual família cada descontinuidade pertence, o número 1 indica que a 

descontinuidade foi alocada na família 1 e o 2 na família 2. 

 

O valor 100 na coluna três identifica as coordenadas dos centros das famílias, enquanto 

que o valor 0 identifica as sobreposições e os outliers. 

 

Essas colunas podem ser copiadas e coladas diretamente nos softwares de projeção 

hemisférica. Como exemplo, considere o Dips, após copiar os dados é só clicar em pole 

plot e escolher a opção Symbolic pole plot e em Plot Style selecionar Symbolic pole plot 

e a opção Famílias.  

 

O resultado é apresentado na Figura 7. 
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Figura 7: Resultados do agrupamento do Dips. 

 

5- SALVANDO OS RESULTADOS DO SCILAB 

 

Para salvar os resultados da execução do Scilab é só clicar em arquivo e na opção salvar 

ambiente salve o arquivo com a extensão .sav. Já os gráficos podem ser salvos, clicando 

em arquivo na janela gráfica, escolhendo a opção salvar e a extensão .scg. Os gráficos 

também podem ser exportados ao se selecionar em arquivo a opção exportar para. 

Para abrir os arquivos salvos é só selecionar a opção carregar ambiente em arquivo na 

tela principal do Scilab e no caso dos gráficos deve ser escolhida a opção carregar em 

arquivo na janela gráfica. 

Observações:  

1-Toda vez que o Nebula é executado ele limpa a janela gráfica e exibe os novos 

gráficos, não sendo necessário fechar a janela gráfica entre uma execução e outra. 

2- Entre uma execução e outra o Scilab apaga todas as varáveis, por isso, é importante 

clicar na opção atualizar variável no navegador de variáveis ao abri-lo. 
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Figura 8: atualização das variáveis no Navegador de variáveis 

 

3- Sempre que se trocar o conjunto de dados entre uma execução e outra o programa 

Scilab deve ser fechado e reaberto novamente. 

 




