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Resumo. 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 críticas 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 transformação  : 
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1)   transforma um conjunto de dados    com uma distribuição de probabilidade qualquer, 

em outro conjunto de dados    com distribuição de probabilidade normal; 

2) Para todo         ,   preserva seguinte ordem em módulo, se           então,       

     ;  

3) Se   não pertence á         então,      não pertence a              . 

Essas três condições tem a finalidade de garantir que    irá transformar os escores fatoriais 

em variáveis aleatórias normais e como se pretende associar esses dados com uma mudança 

de comportamento da estrutura, é essencial que as transformações preservem essa mudança. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Conforme [1], a segurança das barragens constitui uma preocupação permanente para as 

entidades governamentais, tanto por sua importância econômica específica como pelo risco 

potencial que representa a possibilidade de ruptura ou outro acidente grave, em termos de 

vidas humanas, impacto ao meio ambiente, prejuízos materiais e os reflexos econômico-

financeiros. 

De acordo com [2], o processo de execução de uma estratégia da identificação de dano para 

uma infraestrutura de engenharia é referido como a monitoração de saúde estrutural. Tal 

processo envolve a observação de uma estrutura ou de um sistema ao longo do horizonte de 

tempo através da extração periódica e espaçada das medidas de características de dano 

sensíveis a estas medidas e da análise estatística destas características para determinar o 

estado atual de saúde do sistema. Permitindo informações para segurança da saúde estrutural 

em longo prazo, a saída deste processo é dada periodicamente pela informação atualizada a 

respeito da habilidade da estrutura de continuar a executar a sua função pretendida à luz da 

acumulação inevitável do envelhecimento e do dano resultando dos ambientes operacionais. 

Diante de normas que visam o controle da segurança de barragens, em [3] é proposto um 

estudo da variabilidade dos blocos chaves da barragem que possibilita identificar os modos de 

falhas dominantes, através das leituras dos instrumentos instalados nesses blocos. Para 

realizar essa tarefa com maior eficiência, foi sugerido um planejamento tático para coleta dos 

dados, de modo a garantir maior eficiência na aplicação dos métodos estatísticos da análise 

fatorial. 

Uma das condições para aplicação da análise fatorial em um conjunto de dados é a 

necessidade de que exista um certo grau de multicolinearidade (uma variável pode ser 

explicada por outra variável) entre as variáveis, ou seja, a matriz de dados deve apresentar 

correlações não nulas. Essa hipótese é verificada aplicando o teste de esfericidade de Bartlett 

que, quando não comprovada impossibilita a aplicação da análise fatorial [4]. Esse fato 

comprova a importância da identificação correta das correlações entre as variáveis.   

Em uma estrutura de concreto as condições climáticas exercem grande influência no 

comportamento da estrutura. Em [5] é apresentado o comportamento cíclico que uma 

estrutura de concreto sofre com as estações de verão e inverno. Para que as condições 

climáticas não comprometam o conjunto de dados, é essencial que os dados sejam coletados 

em dias e horários mais próximos possíveis, diminuindo o erro na identificação das 

correlações entre os instrumentos pelo fato de mudanças bruscas de mudanças na temperatura.   



Orlando C. Silva, Cleverson G. Santos, Jair M. Marques, Cassius T. Scarpin e Itamar P. Nieradka 

 3 

Para garantir que a coleta de dados seja padronizada, com sequência e itinerarios fixos, e, 

considerando que as leituras para cada tipo de inspeção deve possuir uma frequência de 

observação. Percebeu-se que o desenvolvimento de um método de otimização para os técnicos 

de leitura torna possível não só miminizar o percurso como também a padronização das 

coletas  com itinerarios fixos. 

O método de otimização se baseia no problema de roterização periódica em arcos capacitados  

proposto por [6]. Com a formulação do modelo matemático que minimize a distância a ser 

percorrida também se determinará os dias de coletas de dados para cada um dos instrumentos.   

Neste artigo além de propor uma metodologia de otimização na coleta de dados, também visa 

outra melhoria no método proposto por [3], essa melhoria se baseia na inclusão dos escores 

fatoriais que não possuem a condição de normalidade. É sugerida a aplicação de técnicas de 

transformações nos dados, objetivando a busca de funções que torne um conjunto de dados 

com uma distribuição de probabilidade qualquer em um novo conjunto com distribuição de 

probabilidade normal. 

Percebeu-se que para a metodologia proposta em [3] ser eficiente, não basta encontrar a 

transformação que torne um conjunto de dados sem a condição de normalidade em um 

conjunto de dados com condição de normalidade, é necessário definir o conceito de mudança 

de comportamento da estrutura e os tipos de transformações também deverão preservar esta 

mudança de comportamento. Será apresentado a definição de transformações que preservam a 

mudança de comportamento, e, de uma ferramenta que auxilia na busca dessas funções. Com 

isso, pretende-se incluir mais escores fatoriais na identificação dos modos de falhas 

principais, aqueles que são possíveis de serem determinados e que apresentam probabilidade 

significativa de ocorrem.  

2. DETERMINAÇÃO DOS MODOS DE FALHAS  

Em [3] foi apresentado um método para determinação dos modos de falha de uma estrutura de 

concreto altamente instrumentada, nesse trabalho o conceito de segurança de barragens é 

discutido, apresentado os instrumentos mais utilizadas no mundo para garantir a segurança de 

um barragem de concreto  e como é realizado o monitoramento. O trabalho foi inspirado em 

um bloco de concreto da usina hidrelétrica de Itaipu que possui uma grande quantidade de 

informações em um banco de dados. 

Aplicando uma técnica da Análise Multivariada conhecida como Análise Fatorial, foi possível 

determinar grupos de instrumentos altamente correlacionados. Esses grupos são conhecidos 

como fatores e através deles é possível gerar os escores fatoriais, que são as variáveis 

aleatórias que substituíram as variáveis aleatórias iniciais (leituras dos instrumentos)  

simplificando a análise. Com o conhecimento adquirido após a análise fatorial, e, das 

correlações dos instrumentos com possíveis anomalias que são apresentadas em [1], [7] e [8], 

foi possível determinar um método capaz de determinar as regiões críticas de cada modo de 

falha. 

A figura 1 apresenta uma correlação entre os tipos de instrumentos usualmente empregados na 

ascultação de barragens, conjuntamente com as inspeções visuais e os principais tipos de 

deterioração. 



Orlando C. Silva, Cleverson G. Santos, Jair M. Marques, Cassius T. Scarpin e Itamar P. Nieradka 

 4 

 

Figura 1 - Instrumentação de Barragens de Concreto 

Fonte: Eletrobrás - 2003 

Esse método consiste na realização de simulações nas leituras dos instrumentos de tal forma 

que fosse provocada cada anomalia, e para cada anomalia fosse realizada um grande número 

de simulações, gerando vários vetores com a mesma anomalia. Com esses vetores é realizado 

o cálculo para geração dos escores fatoriais, uma técnica apresentada em diversos livros de 

Análise Multivariada tais como [9] e [10]. 

Nesse contexto foi considerada como "falha na estrutura" uma mudança brusca em seu 

comportamento, não sendo necessariamente uma ação catastrófica, mas sim, um alerta de que 

algo de anormal esta ocorrendo, e, se não for reparada tal anomalia poderá ocorrer.  

Considerando apenas os escores fatoriais que possuem uma distribuição de probabilidade 

normal, condição necessária para determinar as regiões críticas,  plotando esses escores no 

eixo das abscissas, abaixo da curva de Gauss, gerou regiões críticas para cada anomalia. O 

algoritmo detalhado para a geração dessas regiões críticas é apresentado em [3].  

Utilizando esse método anomalias como as citadas em [7] podem ser monitoradas, tais como, 

Recalque diferencial, Escorregamentos, Tombamentos, Subpressão, Distensão pé de 

Montante e Fluência. 

A figura 2 apresenta o fluxograma para determinação das Regiões Críticas. 
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FIGURA 1: Fluxograma Para Determinação das Regiões Críticas 

A eficiência dessa metodologia depende da qualidade dos dados, que devem ser robustos e 

confiáveis para que a análise fatorial apresente corretamente os grupos de instrumentos 

altamente correlacionados. Por esse motivo, propomos um planejamento tático operacional 

antes de realizar a coleta e armazenamento dos dados, melhorando a eficiência da análise dos 

dados. No entanto, mesmo realizando o planejamento proposto, nada garante que todos os 

escores fatoriais possuíram a condição de normalidade, e esse é um fator que limita o número 

de modos de falha possíveis de serem monitorados. 

3. OTIMIZAÇÃO DOS MODOS DE FALHAS 

O método para determinação dos modos de falha apresentados por [3] utiliza apenas os 

escores fatoriais que possuem uma distribuição normal de probabilidade. Essa hipótese 

facilita a determinação das regiões críticas, pois nesses casos os valores que ocorrem com 

frequência se concentram próximos da média ao contrário de valores atípicos que se 

concentram distantes da média, facilitando a identificação de anomalias.  

Os escores fatoriais que não possuíam uma distribuição normal eram descartados, pois não 

havia uma garantia de que valores que simulassem uma anomalia se concentrariam em regiões 

diferentes dos valores que simulavam um bom comportamento. O trabalho proposto nesse 

artigo, além de propor uma melhoria na coleta dos dados, aplicando um planejamento 

estratégico tático, que visa tornar os dados mais robustos e confiáveis, melhorando 

significativamente o resultado da análise fatorial, também visa o aumento dos modos de falha 

possíveis de serem determinados. Para tanto é necessário a utilização de mais escores fatoriais 
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no monitoramento, e, uma alternativa é realizar uma transformação nos dados. 

3.1. Técnicas de transformação 

Transformações são nada mais do que uma re-expressão dos dados em unidades diferentes. 

Por exemplo, quando um histograma de observações positivas exibe uma longa cauda direita, 

transformando as observações, tomando seus logaritmos ou raízes quadradas, muitas vezes, 

melhorar sensivelmente a simetria sobre a média e a aproximação a uma distribuição normal. 

Acontece frequentemente que as novas unidades oferecem expressões mais naturais das 

características em estudo. O Quadro 1 apresentada em [9] fornece algumas transformações 

apropriadas para transformar os dados para perto da normalidade. Em geral não existe uma 

regra para decidir qual transformação utilizar, normalmente os dados tendem a sugerir uma ou 

outra transformação, o ideal é fazer tentativas até encontrar uma adequada, em alguns casos, 

combinações dessas transformações podem ser utilizadas a fim de obter transformações 

adequadas para a normalização dos dados [9]. 

 

ESCALA ORIGINAL ESCALA TRANSFORMADA 

1. Contagem, y √  

2. Proporções      ̂  
 

 
   (

 ̂

   ̂
) 

3. Correlação    Fische’s      
 

 
   

   

   
 

Tabela 1. Transformações para normalização 

Para o propósito desse trabalho, não basta encontrar uma transformação que torne um 

conjunto com uma distribuição de probabilidade qualquer em outro conjunto com uma 

distribuição normal, pois essa transformação ainda deverá satisfazer a condição de mudança 

de comportamento. 

 

Definição 1. Seja   uma v.a com uma distribuição de probabilidade qualquer e       
          uma função que transforma   em            . Dizemos que   preserva uma 

mudança no omportamento se para todo           ocorrer: 

Se             então                                             e, se 

                                                                             . 

 

Essa condição visa a busca de transformações que garantam que quando o valor de um escore 

fatorial estiver fora de um intervalo onde os escores fatoriais se agrupem, a sua transformação 

em variável normal também estará fora da imagem desse intervalo pela transformação. Isso 

irá garantir que quando o valor do escore apresentar uma mudança no seu comportamento, a 

sua transformação preservará essa mudança, evitando erros no diagnóstico. 

Realizando a Análise fatorial e decidido o número de fatores, é possível gerar os escores 



Orlando C. Silva, Cleverson G. Santos, Jair M. Marques, Cassius T. Scarpin e Itamar P. Nieradka 

 7 

fatoriais, os quais serão as variáveis aleatórias que substituirão as leituras dos instrumentos na 

análise dos dados. Para o propósito é fundamental que os escores fatoriais satisfaçam a 

condição de normalidade, pois essa garantia facilita a identificação das regiões de falha e 

futuramente no cálculo da probabilidade de falha. Para checar esta condição é utilizado o teste 

de [11], que é uma modificação do teste de Komolgorov - Sminov, para o caso onde possuí 

apenas a média e o desvio padrão da amostra. 

Para utilizar os demais escores fatoriais, deve-se encontrar uma transformação para 

distribuição normal que satisfaça a definição 2.1. A determinação dessas transformações nem 

sempre é fácil, o resultado a seguir tem a função de restringir o número de funções que podem 

ser utilizadas nessa metodologia para a normalização dos dados. 

 

Proposição 1. Seja   uma v.a com uma distribuição de probabilidade qualquer e       
          uma função positiva que transforma   em            . Dizemos que   

preserva uma mudança no comportamento se para todo         sempre que |            

implica que              . 

Demonstração:   

Primeiro caso)       e             . 
a)        e      . 

Seja um           , logo        , então,              . Por hipótese         
          , o que implica que                                            

 

b)       e      . 

Tome     o simétrico positivo de    em relação a  . Se            satisfaz o ítem a). Se 

          então,             , logo              , o que implica que      
           .  

Como   é positiva segue que                                              

 

c)       e      . 

Essa situação não ocorrer, para este caso, pois assumimos que       ,  o que não implicaria 

em           .   
 

Segundo caso)       e             . 
a)       e      .  

Seja um           , logo        , então,              . O que implica em   

                . Portanto, como   é positiva, temos que 

                                           
 

b)       e       

Seja     o simétrico negativo de    em relação à  . Tome          , logo   satisfaz a 

condição do ítem anterior deste caso. Caso contrário, ou seja,           implica que 

             , portanto,                 , como   é positiva segue que        
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c)       e      . 

Essa situação não ocorre, pois para este caso assumimos que       ,  o que não implicaria 

em           .  
Para o caso onde            e                      procede-se de forma análoga.                                                                             

 

A definicão 1 e a proposição 1 tem por objetivo facilitar procura de transformações eficientes 

para que os escores fatoriais que não possuam uma distribuição de probabilidade normal 

sejam incorporados na análise dos modos de falha, no entanto, nem sempre uma 

transformação nos dados é possível de ser determinada. 

Observe que a restrição e                      indica uma condição para os valores dos 

escores fatoriais em relação ao intervalo         representam um bom comportamento, e, 

valores fora desse intervalo uma mudança de comportamento. Logo, para que o 

monitoramento seja eficiente os valores dos escores fatoriais que simulam uma anomalía 

devem em grande maioria, para garantir uma boa porcentagem de acertos, ter valores em 

módulo superiores aos valores dos elementos do intervalo        . 

4. PLANO TÁTICO DE ROTEIRZAÇÃO 

A inspeção e monitoração do desempenho da barragem devem passar por reavaliação, de 

modo determinar se os métodos e a frequência de observação e monitoração são adequados e 

suficientes para se detectar qualquer condição de anomalia ou instabilidade em função do 

tempo. Ainda a reavaliação deve determinar se os dados de monitoração foram regularmente 

analisados e usados, para assegurar pronta detecção de qualquer condição potencialmente 

insegura na barragem, relativa aos níveis d’água e dos taludes do reservatório [12]. 

Segundo o [12], as inspeções, monitoração de estruturas de barramento d’água e os testes das 

instalações de descarga devem ser padronizados.  

Assim, após a fase de instalação é recomendável que cada instrumento seja lido 

preferencialmente na mesma hora do dia: os instrumentos devem ser divididos em grupos de 

observação em um mesmo dia e suas leituras devem ser programadas com sequência e 

itinerário fixos. 

Devem ser fornecidas padronizações e diretrizes para o estabelecimento dos tipos de inspeção 

a serem executados; o propósito de cada tipo de inspeção e a frequência destas; os itens a 

serem inspecionados; a documentação necessária; a qualificação e o treinamento dos 

inspetores; e os procedimentos para a correção das deficiências [12]. 

Deve-se assegurar que os leituristas atuem como inspetores visuais, percorrendo os diversos 

trechos e galerias da barragem, no mínimo uma vez por semana. Esta recomendação é 

especialmente válida para o período operacional [13, apud 14]. 

Outra recomendação é que os observadores que efetuem as leituras de um determinado tipo de 

instrumento sejam sempre os mesmos, evitando-se trocas frequentes nas equipes de leitura, o 

que acaba tendo reflexo na precisão dos dados adquiridos. Em caso de substituições 

programadas dos observadores é recomendável que o seu substituto o acompanhe por no 

mínimo duas campanhas de leituras.  
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O continuo monitoramento, representa a principal forma de prevenção de alguma anomalia e 

deve ser realizado, evitando-se interrupções no levantamento do conjunto de dados. 

Considerando que uma das principais características de uma anomalia é a sua 

imprevisibilidade em longo prazo, então é necessário apenas um pequeno intervalo de tempo 

para que uma alteração ocorra, o que pode provocar um evento inesperado e um consequente 

dano a estrutura, podendo ocasionar um grande desastre. 

Desta forma pretende-se fornecer uma metodologia de um direcionamento para a roteirização 

dos técnicos de leituras de instrumentação de auscultação, buscando evitar a ocorrência de 

coletas de informações desnecessárias, para que não ocorram falhas no banco de dados a ser 

implantado.  

Não adianta efetuar leituras e mais leituras nos terminais do Instrumento de 

Auscultação, se a pessoa responsável não tiver recebido a orientação e o 

treinamento adequados (inicial e/ou de reciclagem), e se não tiver a devida noção 

de suas responsabilidades e da importância nos cuidados com a Segurança de 

Barragens. Normalmente devem ser disponibilizados formulários padronizados, 

tipo Procedimento (ou Protocolo) Operacional Padrão – POP. Mas, devem ser 

verificadas a capacidade didática e também a condição técnica do Instrutor, pois 

além de simplesmente passar a orientação para leituras, deve ser constatado se o 

procedimento para leituras em Instrumentos de Auscultação foi realmente 

compreendido, de forma completa e de maneira adequada, para que a medição não 

venha a ser feita de maneira errada. Devem ser bem conhecidos os procedimentos 

sobre ‘O que fazer’ e ‘O que não fazer’, e o mais importante, como e a quem se 

reportar ou recorrer, em caso de dúvidas ou de necessidades. [15]. 

Portanto, apenas registrar as leituras feitas nos terminais do Instrumento de auscultação, de 

forma que a pessoa responsável não efetue logo em seguida, a compilação dos dados e não 

havendo alguém com experiência suficiente para efetuar uma validação, de modo a garantir a 

necessária disponibilidade e utilidade da informação, com a exigida confiabilidade nos dados 

obtidos, pode ocorrer de adquirir uma informação desnecessária. [15]. 

O problema de roteirização periódica em arcos capacitados consiste em determinar um 

conjunto de rotas a ser percorrido pelos leituristas de modo que a distância percorrida seja 

mínima e atenda as restrições operacionais e as exigências de periodicidade para cada um dos 

instrumentos a ser monitorado. 

Neste sentido, as características do problema de roteirização periódica em arcos capacitados, 

busca desenvolver de um plano tático atrelado à segurança de barragem, de modo a permitir 

minimizar as fontes de variabilidade no processo de aquisição dos dados, posto que, nem 

todas as fontes de variabilidade podem ser eliminadas. Muitas vezes, o conjunto de dados é 

carregado com várias fontes de variabilidade, tornando-o assim, não robusto necessitando de 

um processo de limpeza e normalização dos dados, por outro lado, conseguindo pelo menos a 

coleta de dados dentro de intervalos de tempos adequados o conjunto de dados já passa por 

um processo de filtragem no momento de sua coleta. 
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4.1. Problema de Roteirização Periódica em Arcos Capacitados 

O Problema de Roteirização Periódica em Arcos Capacitados (PCARP) é definido por [6] 

considerando uma rede           e um período de planejamento discreto   de   períodos 

ou dias, no qual cada tarefa (arco obrigatório)   tem um número de serviços     . Isto 

significa que a tarefa deve ser      vezes,            , mas no máximo uma vez por dia, 

tratada durante o período de planejamento  . O número total de serviços   para ser realizado 

em   é em seguida a soma de todos os serviços de tarefas. O PCARP consiste em encontrar 

um conjunto de rotas de custo mínimo, que começam e termina a partir do depósito, 

satisfazendo o número necessário de serviços em todos os arcos e sem exceder a capacidade 

do veículo. 

No PCARP, como definido por [6], todos os arcos têm uma exigência de frequência constante 

em todo o período de planejamento: Ou a tarefa deve ser tratada de      vezes em cada um 

dos períodos ou a cada   dias.  

O modelo de programação linear apresentado por [16] com uma abordagem para 

determinação de limites inferiores teve como proposta a transformação do gráfico. Os autores 

apresentaram um modelo sem conhecimento prévio dos possíveis períodos de serviços, 

considerando um espaçamento mínimo e máximo entre dois tratamentos sucessivos para uma 

tarefa, isto é, se uma tarefa é executada num dia     então deverá ser executada novamente 

em um intervalo dado pelo espaçamento mínimo e máximo para a realização da tarefa. Com a 

metaheusitica de busca tabu determinaram seus limites inferiores para casos adaptados de 

instâncias do CARP com um horizonte cíclico.  

O problema estudado por [6], envolve problema em arcos misto, para o qual sugerem a 

utilização de um Algoritmo Memético (AM) para resolver o problema. Um algoritmo 

memético, segundo os autores é um algoritmo genético hibrizado com uma Busca Local, o 

nome foi proposto por Moscato (1999). Os autores não apresentaram um modelo exato, mas 

fizeram testes computacionais para avaliar a heurística proposta comparando com o problema 

de roteamento periódico de veículos (PVRP), ainda afirmam carecer de um limite inferior 

para o problema. 

O modelo de programação linear proposto por [17] consideram um problema periódico para 

coleta de lixo. Para avaliar a proposta desenvolveram uma heurística de inserção mais 

próxima e uma heurística de inclusão por viabilidade da inserção bem como o custo da 

inserção. Uma heurística de duas fases, na primeira fase utiliza um bom limite inferior de 

modo a preparar uma lista de possíveis arcos, isto é, um cluster e depois resolve um problema 

de roteirização de um único veículo. Segundo os autores a heurística de duas fases superou a 

heurística da inserção mais próxima e da inclusão por viabilidade. 

O problema estudado por [18] de inspeção de monitoramento de estradas na cidade de Quebec 

num contexto em que as rotas planejadas raramente são concluídas. Desenvolveram uma 

metodologia para realizar a tarefa a partir da coleta de dados do rastreamento de GPS, 

combinando-o com as rotas planejadas dentro de sistemas de informação geográfica (GIS) 

para depois usar algoritmos matemáticos para propor novas rotas. O estudo consiste numa 

hierarquia de três classes de estradas que possuem diferentes padrões de monitorização e um 

horizonte de planejamento de duas semanas. 
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Para resolver o PCARP [19] aplicaram dois algoritmos. O primeiro é uma heurística de 

melhor inserção e o segundo é chamado Scatter Search baseado em busca local. Ressaltam 

ainda que uma solução factível deve ter suas necessidades atendidas o número de vezes que 

forem necessárias (frequências), e, cada viagem deve iniciar e terminar no depósito, cada 

tarefa deve ser designado no máximo uma vez em um dia e ainda a capacidade do veículo 

deve ser respeitada. 

Em [20] estudaram um Problema de Roteamento Periódico em Arcos Capacitado Misto em 

virtude da natureza do grafo. Utilizaram o algoritmo de colônia de formigas combinado com 

uma heurística de inserção conseguindo resultados robustos e com um desempenho rápido. 

Não apresentaram um modelo matemático exato, contudo afirmam que sua heurística foi 

capaz de encontrar treze novas melhores soluções para o problema periódico. 

O algoritmo memético desenvolvido por [21] para solucionar um PCARP. Os autores propôs 

um modelo matemático onde a função objetivo é composta por um objetivo primário e um 

objetivo secundário, neste modelo o objetivo primário é minimizar o número de veículos no 

horizonte de tempo e o objetivo secundário o custo total, o objetivo primário é denodado por 

    e    o custo total. Assim os autores buscam: 

     min f S mnv S tc S   (1) 

onde   é um número suficientemente grande de modo a garantir uma prioridade no número de 

veículos. Verificou que o objetivo primário     dificilmente pode ser melhorado com os 

operadores de pesquisa existentes, tais como [22] e [19]. Para atender a essa questão, um 

procedimento específico de fusão de rotas é desenvolvido. Este procedimento é incorporado à 

estrutura do algoritmo memético. O algoritmo proposto efetua primeiramente uma melhoria 

na solução atendendo ao objetivo principal para depois fazer buscas locais. O algoritmo é 

projetado especificamente para PCARP e exige modificação razoável quando aplicada a 

outros problemas, até mesmo outras variantes do CARP, desta forma o algoritmo não irá 

competir com algoritmos específicos da CARP. Ainda,     é considerado como o principal 

objetivo da PCARP, no entanto, em outras situações, o objetivo principal pode ser diferente, 

por exemplo, minimizar o número de veículos na excedente quando a frota de veículos já é 

existente. 

Em [23] foi apresentado um problema do qual não necessariamente a condição definida por 

[24] sempre deve ser verificada.  Os autores consideraram, por exemplo, uma semana como 

período de planejamento, onde pretendia a inspeção de estradas para monitoramento de gelo e 

neve, assim podem-se querer alguns arcos para ser atendido duas vezes durante os cinco 

primeiros dias e uma vez durante no fim de semana, e os dias de serviço pode variar de uma 

semana para a outra. Este tipo de problema foi nomeado como PCARP com os serviços 

irregulares (PCARP-IR).  É proposto um modelo matemático exato e um algoritmo de duas 

fases para solucionar o problema, na primeira fase é feita o agrupamento de arcos sem violar a 

capacidade da rota e em seguida a roteirização, resolvendo o problema de roteirização de um 

único veículo. Propuseram um limite superior através de uma relaxação linear, contudo 

consideraram que tal limite é fraco o que dificulta avaliar o desvio da solução ótimas obtidas a 

partir da heurística.  
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Os artigos apresentados na literatura obtiverem propostas de resolução com uma abordagem 

por problemas de roteirização periódica em arcos capacitados em [23] foi estudado uma 

formulação que trata de inspeção em estradas no inverno rigoroso determinando as rotas a 

serem seguidas pelos veículos de controle de neve e seus respectivos dias. Nesse artigo, os 

autores trabalham com o problema de roteirização periódica em arcos capacitados, buscando 

estabelecer rotas mais econômicas que visam melhor à segurança dos veículos e das pessoas. 

Dentre os trabalhos publicados não foram encontrados trabalhos que tivessem uma abordagem 

de roteirização periódica em arcos capacitados com múltiplas tarefas. Todos os trabalhos 

possuem uma única tarefa a ser executada em cada arco, assim torna-se menos complexa a 

combinação dos dias de visitas dentro do horizonte de planejamento, uma vez que basta 

determinar a combinação dos dias para uma única tarefa. 

Para o desenvolvimento do planejamento tático atrelado a segurança de barragem se faz 

necessário uma caracterização das estruturas a serem monitoradas através de um grafo não 

orientado. Criar um conjunto de combinações permitidas para a coleta de dados de cada um 

dos instrumentos respeitando o espaçamento desejado para formação do banco de dados 

específicos para posterior uso em um modelo estatístico. 

Caracterizando o grafo e seguindo os preceitos das condições operacionais é possível definir 

um planejamento tático que possibilita determinar um conjunto de dados obtidos através das 

leituras dos instrumentos com um grau de robustez eficaz para análise de algum tipo de 

anomalia que a estrutura possa apresentar, determinando assim, uma padronização para os 

dados. O conjunto de dados seguindo os critérios definidos pelo plano tático permite dados 

conforme necessidades da anomalia que se pretende monitorar, este conjunto de dados pode 

estar atrelado a mais de um tipo de instrumento. 

A figura 1 mostra um esquema de um grafo representando um bloco altamente instrumentado. 

Na figura 1 – A  as 15 arestas que compõem o grafo representam as galerias que deverão ser 

percorridas para a coleta de dados da instrumentação. 

 

Figura 3. Um esquema de caracterização do grafo. 

Os nós 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9,  indicam os pontos de cruzamento entre uma galeria e outra, 

em especial o nó 1 é o escritório. Na figura 1 – B as distâncias entre cada um dos nós é 
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representada pelos valores entre parêntesis. Se o problema estivesse atrelado somente à 

vistoria visual então o percurso de menor distância a ser percorrido pelos técnicos 

responsáveis é dado por:  

1 5 4 3 7 8 6 8 9 8 5 6 7 9 3 2 4 2 1                   (2) 

Tal problema seria o problema do carteiro chinês. A metodologia proposta busca não somente 

resolver este problema, mas determinar os dias em que cada um dos instrumentos deverão ser 

lidos satisfazendo a periodicidade de cada um dos instrumentos de forma que seja possível 

determinar um conjunto de dados mais robusto. 

As restrições a priori são: 

 Quais as combinações de dias que devem ser feitas as leituras de cada um dos 

instrumentos, isto é, as leituras devem seguir padrões estabelecidos conforme as 

necessidades estipuladas pelas normas reguladoras, ou pelo proprietário da barragem, 

ou pelo responsável que deseje detectar algum tipo de anomalia; 

 Que tipo de aparelho cada um dos leiturista deverá carregar para coleta de dados do 

instrumento respectivo; 

 Capacidade de leiturista - Jornada de trabalho e possibilidade de atender a mais de 

uma tarefa ao longo da jornada de trabalho, neste sentido o leiturista é limitado 

também à quantidade de aparelhos que deve carregar para realização das tarefas; 

 O número de leiturista é uma condição operacional; 

 A quantidade de aparelhos para cada tipo de instrumento é uma condição operacional; 

 Os leituristas devem iniciar e terminar seu trabalho no escritório. 

Pretende-se com esta metodologia determinar um conjunto de dados mais robusto permitindo 

ser aplicado em ferramentas estatísticas que visem detectar algumas características voltadas à 

segurança de barragem, tais como, correlação entre dois ou mais instrumentos, análise de 

escore fatorial, e, estudo de mudança de comportamento da qual pretende os autores.  

5. CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar uma metodologia para o desenvolvimento 

de um planejamento de monitoramento de auscultação de instrumentos que visam estabelecer 

dados para inferir sobre a segurança de barragens e melhoria no método proposto por [3]. 

A metodologia proposta para otimização do percurso de coleta das leituras dos instrumentos 

possibilita um conjunto de dados mais robusto, posto que viabiliza a padronização da coleta 

de dados, satisfazendo a frequência das leituras com os espaçamentos desejados, além de 

determinar itinerarios fixos ao longo do horizonte de planejamento.  A aplicação da análise 

fatorial num banco de dados que seguem padrões mais restritivos pode permitir melhoria 

sigficativa na associação dos fatores com as anomalias que uma estrutura de concreto pode 

sofrer, pois poderá identificar melhor as correlações dos instrumentos, minimizando erros de 

correlações causadas por mudanças bruscas da temperatura. 

O conceito de mundaça de comportamento apresentado possibilita a inserção de escores 

fatorias que anteriormente não contribuiriam no monitoramento dos modos de falhas 

apresentado por [3], e, devido a isso diminuiam a eficiência do método. Apesar de 
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transformações eficientes nos dados não serem sempre possíveis de obter, a possibilidade de 

inclusão de mais escores fatoriais no monitoramento permitirá buscas por funções que 

preservem a mudança de comportamento, contribuindo com o desenvolvimento dessa 

metodologia. 

Acredita-se que banco de dados das leituras dos instrumentos de auscultação da barragem 

pode não ser eficiente para o estudo de mudança de comportamento para um número maior de 

anomalías. Dessa forma, o mapeamento existente, pode não permitir um estudo com um 

número maior de escores fatorias, podendo prejudicar o estudo de mudança de 

comportamento de forma significativa. Sugere-se, portanto, uma padronização mais rigorosa 

das leituras das instrumentações, com o monitoramento dos instrumentos referentes a 

detecção da anomalía que se pretende avaliar.    

Para pesquisas futuras predente-se determinar através do banco de dados existente de um 

bloco chave a identificação dos escores fatorias em relação aos dados dos instrumentos que 

apresentarem normalidade, para os dados que não apresentarem condição de normalidade os 

esforços seguirão no sentido da determinação de uma transformação que transforme estes 

dados em dados com condição de normalidade e, ainda, preservando a mudança de 

comportamento.  

Espera-se determinar os modos de falhas significativos e as regiões críticas para cada evento 

de falha, definir uma função de desempenho multivariada capaz de monitorar o bloco chave 

escolhido, e, com o auxilio da teoria de confiabilidade estrutural, apresentar a probabilidade 

de falha de cada evento. 

Desenvolver um modelo matemático que minimize o percurso dos leituristas, verificando as 

condições operacionais do propietario da barragem.  Esta formulação será através de um 

modelo de programação linear, onde o conjunto de restrições contemplará tanto as questões 

operacionais como também um conjunto de combinações de dias que permita que as coletas 

de dados siguam frequências exigidas pelo proprietário da baragem ou conforme necessidade 

para aplicação na metodologia proposta da análise fatorial para monitorar a mudança de 

comportamento.  

Comparações futuras com o conjunto de dados existente e com o conjunto de dados obtidos 

seguindo o plano de roteirização periódica em arcos capacitados de modo a verificar se houve 

alguma mudança dos escores fatoriais. 
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