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RESUMO N° 53
 

OTIMIZAÇÃO DA ANÁLISE DE VARIABILIDADE DE BLOCOS 
CHAVES DA BARRAGEM DE ITAIPU COM O USO DE NOVAS

ESTRATÉGIAS NA COLETA DE DADOS E TÉCNICAS
PARA NORMALIZAÇÃO DOS ESCORES FATORIAS
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A análise de variabilidade de blocos chaves é uma metodologia apresentada no evento SNGB em Foz do Iguaçu, 
onde se utiliza técnicas da análise multivariada, como a análise fatorial, para a determinação das regiões críti-
cas que possibilitem o monitoramento de alguns modos de falha da estrutura. A qualidade do método depende 
em grande parte da qualidade da coleta e filtração dos dados, e, a quantidade de modos de falha que essa 
metodologia pode monitorar depende da condição de normalidade dos escores fatoriais obtidos na análise 
fatorial. Nesse trabalho é proposto um planejamento tático para coleta e filtração dos dados possibilitando 
minimizar os erros de correlação das leituras. Além disso, serão propostas algumas técnicas para normalização 
dos escores fatoriais que não possuem distribuição normal, possibilitando mais combinações entre os fatores e, 
consequentemente, um número maior de modos de falha sensíveis ao método.

Portanto, se pretende determinar transformações que transformem os conjuntos de dados não normais em 
conjuntos de dados com a condição de normalidade e ainda garantir as seguintes hipóteses para uma trans-
formação T:

1) T transforma um conjunto de dados X_i com uma distribuição de probabilidade qualquer, em outro conjunto 
de dados Y_i com distribuição de probabilidade normal;

2) Para todo x_i  ϵ X_i   T preserva seguinte ordem em módulo, se |x_i |<|x_j | então, T(x_i)<T(x_j); 

3) Se x não pertence á (x_i,x_j) então, T(x) não pertence a (T(x_i),T(x_j)).

Essas três condições tem a finalidade de garantir que  T irá transformar os escores fatoriais em variáveis ale-
atórias normais e como se pretende associar esses dados com uma mudança de comportamento da estrutura, 
é essencial que as transformações preservem essa mudança.


