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Prefácio

O termo sistema fuzzy usado nessa obra compreende sistemas computacionais ou sistemas teóricos basea-
dos na lógica fuzzy ou conjuntos fuzzy. Tal como a lógica fuzzy, conjuntos fuzzy são usados para descrever
conceitos vagos ou incertos comuns na linguagem natural.

Este livro biĺıngue contém alguns dos recentes avanços na área de sistemas fuzzy, uma área de pesquisa
ativa e crescente no cenário mundial. Especificamente, essa obra contém 63 contribuições escritas ou em
português ou em ĺıngua inglesa. Todas as contribuições foram avaliadas por um comitê cient́ıfico que
atestou a relevância das mesmas. Além disso, elas foram selecioadas para serem apresentadas na forma
oral durante o Quinto Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy (V CBSF), realizado em Julho de 2018,
na cidade de Fortaleza – Ceará, Brasil.

O V CBSF foi realizado em conjunto do congresso internacional NAFIPS’2018 e reuniu 135 par-
ticipantes, incluindo palestrantes e membros da comissão organizadora, divididos entre professores, es-
tudantes e profissionais interessados em sistemas fuzzy. O congresso contou com 6 palestras e diversas
sessões técnicas nos quais os trabalhos aprovados pelo comitê cient́ıfico foram apresentados na forma oral.
Os 63 trabalhos aceitos foram organizados em 11 temas tal como esse livro.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos envolvidos no V CBSF: os palestrantes que
dedicaram seu tempo compartilhando seus conhecimentos conosco, os autores que submeteram suas
contribuições, os membros do comitê cient́ıfico que avaliaram os trabalhos e a todos os membros da
comissão organizadora. Agradecemos também à Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Associação
Técnico-Cient́ıfica Eng. Paulo de Frontin (ASTEF) pela realização do V CBSF, à Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior (CAPES) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient́ıfico
e Tecnológico (CNPq) pelo suporte financeiro e ao apoio das sociedades SBMAC, SBIC, SBA, NAFIPS,
IFSA e EUSFLAT.

Fortaleza, Julho de 2018.
Ricardo Coelho

Coordenador Geral do V CBSF
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Um Estudo De Caso Para A Bacia Hidrográfica Do Rio Pirajibu-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Amanda Amorim, Luara Nascimento, Lázaro Marins, Sandra Roveda, José Roveda and
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Amanda Argou Cardozo, Catherine Gayer, Ráıssa Pinto, Renata Reiser, Clause Piana, Ana
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Séries temporais fuzzy aplicadas a previsão de carga a curto prazo: aplicações e extensões . . . . . . . . 461

Guilherme Costa Silva, João Luis R. Silva, Adriano Lisboa, Douglas Vieira and Rodney
Saldanha

X Clusterização de Dados / Clustering

Fuzzy C-Means na Análise de Pesquisadores Baseado em Dados da Plataforma Lattes . . . . . . . . . . . 475

Mateus Meireles Ribeiro, Alisson Marques Silva, Thiago Magela Rodrigues Dias and Michel
Pires Silva

Sistema de Reconhecimento Gestual para Controle de um Robô Móvel utilizando algoritmos
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An integrated MCDM Approach for Environmental Pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
Ziya Ulukan, M. Emre Demircioqlu and Sigrid De Mendonça Andersen

Forecasting Quality of Experience based on Fuzzy Time Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
Jean N. R. Araujo and Claudio C. Monteiro

XII Modelagem Fuzzy e Aplicações / Fuzzy Modelling and Applications

Modelo de crescimento loǵıstico interativo fuzzy com captura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
Francielle Santo Pedro, Laécio Carvalho Barros and Estevão Esmi

Solução de uma equação diferencial via transformada de Laplace fuzzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Silvio Salgado, Laecio Barros, Estevão Esmi, Danilo Pires and Leandro Ferreira

Análise de Sistemas Autônomos de Equações Diferenciais Lineares Intervalares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Marina Tuyako Mizukoshi and Weldon Alexander Lodwick

Sistema Fuzzy de avaliação do grau de fertilidade de bovinos em relação às caracteŕısticas do sêmen 610
Lúıs Roberto Almeida Gabriel Filho, Luana Possari Maziero, Camila Pires Cremasco
Gabriel, Marcelo George Mungai Chacur and Fernando Ferrari Putti
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Resumo. A definição de padrões para avaliar estágios ecológicos de sucessão 
florestal é indispensável para apoiar tomadas de decisões sustentáveis, tal como 
a preservação da vegetação nativa ou sua supressão para destinação da área para 
outros fins socioeconômicos. Por outro lado, a complexidade inerente à 
variabilidade natural dificulta a padronização, sobretudo, por meio de limites 
rígidos de separação entre estágios sucessionais. Nesse contexto, a modelagem 
fuzzy, que foi concebida para lidar com conceitos que não possuem limites 
rígidos, representa uma alternativa para tratar incertezas e incorporar o 
julgamento de especialistas. Logo, o presente estudo teve por objetivo avaliar o 

uso da modelagem fuzzy, a partir de um banco de dados, composto de 20 áreas 
florestais avaliadas e classificadas segundo o julgamento de diferentes 
especialistas. Como resultado, a combinação da modelagem fuzzy com análises 
multivariadas proporcionou desempenho altamente satisfatório, indicado ser 
uma abordagem promissora em apoio à avaliação de estágios florestais por 
especialistas.  

Palavras-chave: sucessão florestal; indicadores ambientais; sistemas fuzzy; 
aprendizagem de máquina. 

1 Introdução 

A mata atlântica brasileira é considerada um bioma de elevada biodiversidade 

(biodiversity hotspot) que, devido à supressão e extrema fragmentação, está entre os 

mais ameaçados no mundo [1]. O controle da supressão de vegetação nativa é 
regulamentado por diretrizes normativas que buscam proteger áreas de interesse para 

a conservação. Assim, autorizações para o desmatamento em áreas de mata atlântica, 

bem como a definição das medidas de sanção, reparação e compensação, baseiam-se 

na avaliação do estágio de sucessão florestal. Entretanto, existem aspectos críticos a 

superar, como a ausência de padronização nos indicadores para essa avaliação. As 

normas vigentes definem indicadores considerados característicos de cada estágio 

sucessional, incluindo número de estratos arbóreos, altura das plantas lenhosas, 

diâmetro à altura do peito e diversidade de espécies.  
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Por outro lado, não apenas a existência de lacunas no conhecimento, que ainda está 

em construção, mas também as variações regionais da composição florística e 

estrutural das florestas atlânticas dificultam essa padronização [1, 2, 3, 4]. Devido à 

variabilidade natural das condições climáticas, solo e regime hídrico, as 

fitofisionomias de mata atlântica são caracterizadas pela grande diversidade [5, 6]. 

Como efeito, alguns parâmetros não possuem limiares rígidos de plena separação 

entre estágios de sucessão florestal, como é o caso da altura das plantas lenhosas em 

regiões do Estado de São Paulo, que: para o estágio inicial está geralmente entre 1,5 e 
8,0 m; para o estágio médio pode variar de 4,0 a 12,0 m; e no estágio avançado pode 

ultrapassar 10,0 m [7]. Nesse caso há uma sobreposição nos intervalos subjacentes, no 

qual ocorre incerteza (ambiguidade) quanto à definição do estágio de sucessão 

florestal, i.e., pertinência diferente de zero em mais de um estágio (inicial, médio ou 

avançado). Para tratar matematicamente essa incerteza, tais intervalos poderiam ser 

modelados com uso de conjuntos fuzzy, como ilustrado na Figura 1.  

 

Fig. 1. Modelagem da variável ‘altura das plantas lenhosas’ com uso de conjuntos fuzzy.  

O uso de intervalos sem limites rígidos (soft boundaries) é um diferencial da 

modelagem fuzzy em relação aos modelos clássicos. Enquanto um número   pertence 

ou não à um conjunto clássico, em conjuntos fuzzy atribuímos um valor no intervalo 

[0, 1] que expressa o grau de pertinência parcial [8]. Nesse contexto, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar o uso da modelagem fuzzy no reconhecimento de padrões 

ambientais, especificamente, na identificação de características recorrentes na 
avaliação de estágios de sucessão florestal. 

2 Materiais e métodos 

2.1 Banco de dados e indicadores de sucessão florestal 

Os materiais usados consistiram em um banco de dados de indicadores 

fitossociológicos, descritos e caracterizados na Tabela 1. Com base nesses parâmetros 

indicadores, 20 áreas de mata atlântica foram avaliadas e classificadas por diferentes 

especialistas (Tabela 2). A Tabela 2 consiste nas notas atribuídas a cada indicador, 
bem como na respectiva classificação do estágio florestal das áreas em estudo por 

diferentes especialistas.  

1
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Tabela 1.  Indicadores característicos dos estágios ecológicos de sucessão florestal. 

Estágio Indicadores Características descritivas por estágio sucessional 

 Porte alturas das plantas lenhosas geralmente entre 1,5 m e 8,0 m 

In
ic

ia
l 

(I
) 

DAP diâmetro médio dos troncos à altura do peito é de até 10,0 cm 

Estrato lenhoso variando de aberto a fechado, com plantas de alturas variáveis  

Epífitas quando presentes, pouco abundantes  

Trepadeira se presentes, podem ser herbáceas ou lenhosas 

Serapilheira pode ser contínua ou não, em camada fina pouco decomposta 

Sub-bosque podem ocorrer plantas jovens de estágios mais maduros 

Diversidade baixa 

Espécies típicas abundantes com características definidas pelo CONAMA 

M
éd

io
 (

M
) 

Porte conforme localização a altura das árvores varia entre 4,0 e 12,0 m 

DAP diâmetro médio dos troncos à altura do peito pode atingir 20,0 cm 

Estrato lenhoso 
camadas de diferentes alturas, variando de aberto a fechado; 

camada superior pode ser uniforme e com árvores emergentes 

Epífitas 
maior número de indivíduos e de espécies, sendo mais 

abundantes espécies ombrófilas 

Trepadeira quando presentes, são geralmente lenhosas  

Serapilheira pode apresentar variações conforme lugar e estação do ano  

Sub-bosque 
ocorrência comum de arbustos umbrófilos principalmente de 

rubiáceas, mirtáceas, melastomatáceas e meliáceas;  

Diversidade 
significativa, podendo haver a dominância de poucas espécies, 

geralmente de rápido crescimento.  

Espécies típicas abundantes com características definidas pelo CONAMA 

A
v
an

ça
d
o
 (

A
) 

Porte as alturas máximas das plantas lenhosas ultrapassam 10,0 m 

DAP diâmetro médio dos troncos à altura do peito superior a 20,0 cm 

Estrato lenhoso 
grande número, com árvores, arbustos, ervas, trepadeiras, epífitas 

etc., abundância e número de espécies conforme clima e local  

Epífitas 
presentes em grande número de espécies e com grande 

abundância, principalmente ombrófilas  

Trepadeira 
geralmente lenhosas, sendo mais abundantes e mais ricas em 

espécies da floresta estacional  

Serapilheira 
presente, variando em função do tempo e da localização, 

apresentando intensa decomposição  

Sub-bosque 
estratos arbustivos e herbáceos com frequência variável, sendo 

predominantes os citados para o estágio anterior e o herbáceo, 

notadamente nas áreas mais úmidas  

Diversidade muito grande devido à complexidade estrutural  

Espécies típicas abundantes com características definidas pelo CONAMA 
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Tabela 2.  Classificação das áreas de mata atlântica segundo especialistas. 

Local / 

Especialista 

Notas baseadas na avaliação pelo especialista* 
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 E
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 F

lo
re

st
a
l 

*
*
 

Botucatu/SP                                          

Silva [9] 

-1.2 -0.7 -0.9 -0.7 0.7 -0.5 -0.9 0.0 -0.5 M 

-1.6 -1.1 -0.9 -0.7 0.7 -0.5 -0.9 0.0 -0.5 M 

-1.1 0.1 -0.9 -0.7 0.7 -0.5 -0.9 0.0 -0.5 M 

-0.9 0.7 -0.9 0.6 0.7 -0.5 -0.9 0.0 -0.5 M 

0.0 -0.7 -0.9 0.6 0.7 -0.5 -0.9 0.0 -0.5 M 

-0.1 1.7 -0.9 0.6 0.7 -0.5 -0.9 0.0 -0.5 M 

Cotia/SP                                               
Rosário [10] 

-0.3 -0.5 -0.9 -2.5 -1.8 -0.5 -0.9 -2.0 -1.5 I 

0.1 -0.3 -0.9 -1.3 -1.8 -0.5 -0.9 -2.5 -1.5 I 

-0.3 -0.5 -0.9 -0.1 -1.8 -0.5 -0.9 1.0 -1.5 M 

-0.2 -0.5 -0.9 -0.1 -1.8 -0.5 -0.9 1.0 -0.5 M 

0.1 0.8 1.1 -0.1 -0.5 -0.5 0.7 1.0 0.4 A 

0.4 2.5 1.1 -0.1 -0.5 -0.5 0.7 1.0 1.3 A 

Guaiçara                                 
Mardegan [11] 

-0.9 0.3 1.1 -0.7 -0.5 -0.5 0.7 -1.0 0.4 M 

São Paulo                     
Barretto [12] 

0.2 -1.4 -0.9 0.6 0.7 1.9 0.7 1.0 1.3 A 

1.8 -0.9 1.1 1.8 0.7 1.9 2.4 1.0 1.3 A 

0.4 -0.9 1.1 0.6 0.7 1.9 0.7 0.0 1.3 A 

Ubatuba/SP                                      
Ramos et al. [13] 

2.4 1.2 1.1 0.6 0.7 -0.5 0.7 0.0 1.3 A 

1.8 0.6 1.1 1.8 0.7 -0.5 0.7 1.0 1.3 A 

Vale do Paraíba/SP                       

D`Orazio [14] 

-0.5 0.0 1.1 -0.7 0.7 -0.5 0.7 -1.0 -0.5 M 

-0.1 -0.2 1.1 0.6 0.7 1.9 0.7 0.0 0.4 A 

* Valores padronizados com uso da transformação z-score;  
** Estágio florestal classificado pelo especialista: I - Inicial; M - Médio; A - Avançado. 

 
A partir desses dados foi usado um algoritmo de aprendizado de máquina para o 

reconhecimento de padrões baseado em modelagem fuzzy. Dessa forma, buscou-se 

reconhecer padrões, isto é, identificar características recorrentes nos indicadores de 

avaliação florestal para, assim, apoiar a classificação de estágios sucessionais por 

especialistas (Figura 2). 
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Fig. 2. Reconhecimento de padrões na avaliação de estágios de sucessão florestal. 

2.2 Reconhecimento de padrões com modelagem fuzzy 

Para o reconhecimento de padrões com limites não rígidos foi usado um modelo fuzzy 

baseado em partições do espaço com fator de peso, proposto por Ishibuchi e 

Nakashima [15]. Nesse modelo, composto por um conjunto de proposições 

relacionais do tipo SE-ENTÃO, os antecedentes (   ) de cada regra são determinados 

por uma partição do espaço das variáveis de entrada (  ) em regiões (conjuntos) 

fuzzy. Por sua vez, os consequentes são definidos a partir das classes de saída 

dominantes (  ) nas regiões de decisão formadas por cada regra (  ). Em termos 

matemáticos, tem-se um conjunto de regras, tais como: 

    SE    é     E … E    é     ENTÃO    com     ,    j = 1, 2, …, N 

em que    ,       - é um vetor m-dimensional das variáveis de entrada 

(indicadores),     no [0 ,1] é o fator de certeza da j-ésima regra, e    é a classe de 

saída dominante (estágio de sucessão florestal). 
Após a construção da base de regras fuzzy, a classificação de um novo caso é 

baseada no produto do fator de certeza (   ) pelo grau de compatibilidade na regra   , 

denotada por   , que corresponde ao grau de veracidade da afirmação “   é     E … 

E    é    ”. Formalmente, temos: 

  ( )      (  )         (  ) 

em que   é norma triangular, e     (  ) corresponde ao grau de pertinência de    no 

conjunto    . Assim, para classificação de um novo padrão (  ), temos que: 

   (  )          *  (  )              + 

Para o aprendizado de máquina, os dados foram agrupados em dois subconjuntos 

principais. O primeiro corresponde ao subconjunto de aprendizagem do modelo, 

composto por cerca de 70% dos dados. Durante o treinamento, o ajuste e seleção da 

dos parâmetros de controle foram baseados em avaliações de desempenho por 

validação cruzada (3-fold cross-validation). Dessa forma, com uso da validação 
cruzada foram ajustadas as funções de pertinência (triangular, Gaussiana, trapezoidal 

etc), o número de termos em cada variável, assim como a t-norma aplicada para 

agregação dos antecedentes. Para tanto, diferentes combinações dos parâmetros foram 

comparadas e, então, selecionada a configuração com melhor desempenho sobre os 



x1 : Sub-bosque

x2 : Diversidade

xn : Serapilheira
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dados de treino. Por sua vez, conforme proposto por [15], o grau de certeza (   ) da j-

ésima regra (  ) consiste em um número real no intervalo [0, 1], determinado por: 

    
         (  )   ̅

∑         (  )
    
     

 

em que 

 ̅  
∑         (  )    

(   )
 e         (  )  ∑   (  )

          

           

O restante dos dados foi agrupado em um subconjunto reservado exclusivamente 

para teste (hold-out validation). Como esse último subconjunto não participou da 

etapa de aprendizado computacional, seus dados foram usados para avaliar a 
capacidade de generalização do modelo fuzzy no reconhecimento de padrões 

associados aos estágios de sucessão florestal.  

2.3 Análise multivariada 

Considerando possível melhoria de desempenho, decorrente do tratamento dos 

indicadores com uso de análises multivariadas, avaliações complementares foram 
realizadas. O uso das técnicas de análise multivariada buscou tratar a informação 

redundante, evitar o uso de indicadores com baixo poder explicativo e, dessa forma, 

otimizar o reconhecimento de padrões na etapa de aprendizado de máquina [16, 17]. 

Nessas análises os indicadores foram linearmente combinados, de forma 

ponderada pela variabilidade explicada nos dados. Para tanto, os indicadores foram 

combinados com uso do método de análise discriminante quadrática (QDA – 

Quadratic Discriminant Analysis).  

A QDA leva em conta a estrutura dos dados, focando em maximizar a variação 

entre classes (between-classes-scatter -   ), enquanto minimiza a variação interna a 

cada classe (within-classes-scatter -   ), maximizando a função objetivo de Fischer 

( ), dada por [18]: 

 ( )        ( 
    )

  ,               

em que    é a variabilidade total (total-scatter). 

2.4 Avaliação de desempenho 

Os resultados obtidos durante os testes foram analisados considerando métricas de 

desempenho baseado na acurácia global e no índice Kappa. A acurácia global (  ) 

baseia-se na proporção de casos corretamente classificados, dada por: 
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∑    

   

   

  

sendo    o número de classes e     o número de casos pertencentes ao estágio 

sucessional i corretamente classificados como tal pelo modelo fuzzy. 

Considerando que a acurácia global (  ) pode superestimar o desempenho, o 

índice Kappa ( ) leva em conta a proporção de vezes em que a concordância entre o 

especialista e o modelo fuzzy é esperada por acaso (  ): 

  (     ) (    )⁄  , sendo que    
 

  
∑(     ) 

   

   

 

onde    é o número total de casos pertencentes ao estágio sucessional i de acordo com 

o especialista, e    é o número de casos classificados pelo modelo no mesmo estágio. 

Dessa forma, a concordância entre o estágio de sucessão florestal atribuído na 

avaliação pelo especialista e aquele inferido pelos modelos fuzzy durante os testes foi 

considerada muito ruim para k  [0; 0,2[, ruim para k  [0,2; 0,4[, moderada para k  

[0,4; 0,6[, substancial para k  [0,6; 0,8[, e quase perfeita para k  [0,8; 1], conforme 
a interpretação proposta por Landis e Koch [19].  

3 Resultados e discussão 

Como resultado da avaliação de diferentes configurações nos parâmetros de controle, 

o modelo com melhor desempenho na validação cruzada durante o treino (k-fold 

validation) foi aquele com 2 termos antecedentes (valores linguísticos ‘pequeno’ e 

‘grande’), modelados com uso de funções de pertinência Gaussianas, e agregados com 

uso da t-norma produto, resultando em 6 regras: 

 

Regra 1. SE porte é grande E DAP é pequeno E estrato é grande E epífitas é grande E 

trepadeira é grande E serapilheira é grande E sub-bosque é grande E diversidade é 

grande E espécies indicadoras é grande ENTÃO Estágio Florestal é Avançado. CF: 
0.8251105 

Regra 2. SE porte é pequeno E DAP é pequeno E estrato é pequeno E epífitas é 

pequeno E trepadeira é pequeno E serapilheira é pequeno E sub-bosque é pequeno E 

diversidade é pequeno E espécies indicadoras é pequeno ENTÃO Estágio Florestal é 

Inicial. CF: 0.4238288 

Regra 3. SE porte é pequeno E DAP é grande E estrato é grande E epífitas é grande E 

trepadeira é pequeno E serapilheira é pequeno E sub-bosque é pequeno E diversidade 

é grande E espécies indicadoras é grande ENTÃO Estágio Florestal é Avançado. CF: 

0.8251105 

Regra 4. SE porte é pequeno E DAP é pequeno E estrato é pequeno E epífitas é 

pequeno E trepadeira é grande E serapilheira é pequeno E sub-bosque é pequeno E 
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diversidade é grande E espécies indicadoras é grande ENTÃO Estágio Florestal é 

Avançado. CF: 0.2510606 

Regra 5. SE porte é pequeno E DAP é pequeno E estrato é pequeno E epífitas é 

grande E trepadeira é grande E serapilheira é grande E sub-bosque é pequeno E 

diversidade é grande E espécies indicadoras é grande ENTÃO Estágio Florestal é 

Avançado. CF: 0.8251105 

Regra 6. SE porte é pequeno E DAP é grande E estrato é pequeno E epífitas é grande 

E trepadeira é grande E serapilheira é pequeno E sub-bosque é pequeno E diversidade  

é grande E espécies indicadoras é pequeno ENTÃO Estágio Florestal  é Médio. CF: 

0.2510606 

 

O modelo com essa configuração alcançou 100% de acurácia durante o treino, 

93,3% sobre o subconjunto de checagem (k-fold validation) e 76,2% de capacidade de 

generalização avaliada sobre os dados reservados para teste (hold-out validation). 

Com esse desempenho, o modelo fuzzy alcançou um índice kappa igual a 0,78 (p-

value 0.003), equivalente a uma concordância considerada substancial com os 

estágios florestais atribuídos pelos especialistas. 
Para uma avaliação comparativa, os mesmos subconjuntos de treino e teste foram 

submetidos a uma classificação com uso do método de análise descriminante de 

Fisher (FDA – Fisher Discriminant Analysis).  

Apesar de também acertar 100% dos casos durante o treino, durante os testes o 

desempenho do método FDA foi de apenas 57,1%, indicando a complexidade dos 

padrões envolvidos e o evidente ganho de desempenho proporcionado pela 

modelagem fuzzy. 

Após o tratamento dos indicadores com uso de análises multivariadas, avaliações 

complementares foram realizadas. Como descrito anteriormente, nessas análises os 

indicadores foram linearmente combinados, de forma ponderada pela variabilidade 

explicada nos dados. Para tanto, além da variabilidade total, considerou-se ainda a 
variabilidade interna e a variabilidade entre classes de análise (estágios florestais) 

pelo método de análise descriminante quadrática (QDA), devido as matrizes de 

covariância serem diferentes. Assim, foram geradas duas combinações lineares (F1 e 

F2), com objetivo de minimizar a variabilidade interna e maximizar a discriminação 

entre estágios florestais (Figura 3 e Tabela 3): 

 
                                            

                                 
 

                                             

                                

 

em que POR – porte; DAP – diâmetro a altura do peito, EST – estrato lenhoso;                     

EPI – epífitas; TER – trepadeiras; SER – serapilheira; SUB – sub-bosque;                                   

DIV – diversidade; ESP – espécies típicas. 
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Fig. 3. Variabilidade (a) e correlação entre indicadores e combinações lineares (b). 

 

Tabela 3.  Correlação entre os fatores variáveis indicadoras e combinações lineares.  

Combinações  

lineares 

Indicadores fitossociológicos 
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   -0.65 -0.20 -0.64 -0.78 -0.46 -0.62 -0.74 -0.74 -0.94 

   0.45 0.00 0.45 -0.28 -0.24 0.24 0.45 -0.53 0.10 

 

Analisando as figuras e tabelas anteriores, constata-se que a ocorrência de 

espécies típicas e de epífitas foram os indicadores com maior influência sobre 

avaliação dos especialistas e respectiva classificação dos estágios de sucessão 

florestal, seguidos da diversidade biológica e composição do sub-bosque. 

Então, as combinações lineares    e    foram assumidas como variáveis 
preditoras no reconhecimento de padrões. Como resultado, o novo modelo com 

melhor desempenho foi aquele com 5 termos antecedentes (muito pequeno, pequeno, 

médio, grande e muito grande), modelados com uso de funções Gaussianas, e 

agregados com uso da t-norma produto, resultando na seguinte base de regras: 

 

Regra 1. SE F1 é muito pequeno e F2 é médio ENTÃO Estágio Florestal é Avançado. 

CF: 0.7155817 

Regra 2. SE F1 é pequeno e F2 é médio ENTÃO Estágio Florestal é Avançado.       

CF: 0.7155817 

Regra 3. SE F1 é muito grande e F2 é grande ENTÃO Estágio Florestal é inicial.    

CF: 0.3753440 
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Regra 4. SE F1 é muito pequeno e F2 é grande ENTÃO Estágio Florestal é Avançado. 

CF: 0.7155817 

Regra 5. SE F1 é grande e F2 é muito pequeno ENTÃO Estágio Florestal é Médio. 

CF: 0.4090742 

Regra 6. SE F1 é médio e F2 é pequeno ENTÃO Estágio Florestal é Médio.             

CF: 0.4090742 

Regra 7. SE F1 é muito grande e F2 é muito grande ENTÃO Estágio Florestal é Inicial. 

CF: 0.3753440 

Regra 8. SE F1 é grande e F2 é pequeno ENTÃO Estágio Florestal é Médio.           

CF: 0.4090742 

 
Vale ressaltar que o modelo aplicado resulta em partições fuzzy que consistem em 

intervalos regulares no domínio padronizado [0, 1] das variáveis de entrada e, 
portanto, são comuns a todas as variáveis (indicadores fitossociológicos e 
combinações lineares), como ilustrado na Figura 4. 

  

Fig. 4. Partição fuzzy no domínio das combinações lineares                                          
dos indicadores fitossociológicos. 

 

A alternativa resultante desse procedimento resultou em 100% de acurácia em 

todos os subconjuntos avaliados (treino, k-fold validation e hold-out validation). 

Assim, o uso combinado da análise multivariada com a modelagem fuzzy 

proporcionou a mesma classificação dos estágios florestais em comparação com 

aquelas atribuídas pelos especialistas, isto é, uma concordância perfeita pelo índice 

kappa igual a 1 (p-value 0.001).   

4 Considerações finais 

Nesse estudo investigamos a capacidade de um algoritmo baseado em modelagem 

fuzzy em reconhecer padrões na avaliação de estágios de sucessão florestal, a partir 

de um banco de dados, composto de casos em que áreas foram avaliadas e 

classificadas por diferentes especialistas.  
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A partir dos resultados alcançados, verificou-se que a modelagem fuzzy, 

combinada com métodos de análise multivariada, constitui uma abordagem 

promissora para apoiar especialistas na avaliação de estágios florestais em áreas de 

mata atlântica.  

Em estudos futuros, espera-se que a expansão contínua do banco de dados 

permitirá incorporar o conhecimento de um número cada vez maior de especialistas, 

bem como otimizar progressivamente a capacidade de generalização do modelo para 

sua aplicação em outras áreas florestais. Da mesma forma, a aprendizagem 
computacional a partir de dados de outras regiões possibilitaria reconhecer padrões de 

acordo com as suas particularidades, tornando o uso da modelagem fuzzy aplicável a 

outras localidades.  

No avanço da pesquisa, buscaremos avaliar algoritmos alternativos baseados em 

modelagem fuzzy, tal como redes neuro-fuzzy adaptativas, algoritmos fuzzy genéticos 

e memorias associativas fuzzy, assim como sua combinação com outros métodos de 

análise multivariada. 
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RESUMO

Problemas de classi�cação estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Como exem-
plos, Smartphones que usam detecção facial ou leitura de digital para desbloquear o aparelho,
lojas de vendas online que usam informações de compras anteriores para sugerirem novos
produtos, emails que são classi�cados dentre diversas categorias (promoções, compras, via-
gens, spam, etc). Há na literatura diversos algoritmos de classi�cação, tais como árvores de
decisão, redes neurais, funções discriminantes e máquinas de vetores-suporte (Support-Vector
Machine, SVM).

Dentre os algoritmos de classi�cação, aqueles que utilizam máquinas de vetores-suporte
têm tido grande destaque desde a década de 90 [3]. Eles vem sendo aplicados com sucesso
em diversos problemas, tais como reconhecimento facial [9, 5], classi�cação de imagens [2, 6],
categorização de textos [7] e bioinformática [1]. Resumidamente, dado um conjunto de dados
binário (com apenas duas classes) uma SVM realiza (implicitamente) um mapeamento dos
dados de entrada para um espaço de dimensão elevada, chamado espaço de características.
Nesse espaço, a SVM procura pelo hiperplano que maximiza a margem de separação das duas
classes, onde a margem de separação é de�nida como a soma das distâncias do hiperplano até
o elemento mais próximo de cada classe. O hiperplano ótimo é encontrado através da solução
de um problema de programação quadrática.

Dados oriundos de problemas reais podem possuir incertezas e, apesar de sua robustez,
métodos SVM não conseguem tratar diretamente incertezas presentes nos dados. Além disso,
funções de decisão obtidas por métodos SVM são rígidas, de forma que ao classi�car um novo
elemento este será atribuído completamente a uma das duas possíveis classes.

Uma forma de lidar com incertezas é através do uso da lógica nebulosa. Nela, a cada
elemento e subconjunto de um conjunto universo é atribuído uma pertinência do elemento ao
subconjunto, onde a pertinência é um valor real no intervalo [0, 1].

Em [8] foi proposto o primeiro SVM Nebuloso (Fuzzy Support-Vector Machine, FSVM), o
qual introduziu pertinências nebulosas para cada padrão de treino. Ao incluir essas pertinên-
cias na função objetivo do problema, padrões diferentes podem ter contribuições diferentes
no processo de construção da superfície de decisão, o que melhora a capacidade do SVM em
lidar com outliers e ruídos no conjunto de dados. Apesar de suas diferenças em relação ao
SVM, a função de decisão oriunda do FSVM também é rígida.

Neste trabalho, introduzimos restrições nebulosas no SVM para lidar com as incertezas

1
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nos dados, obtendo o seguinte problema de programação quadrática com restrições nebulosas:

min
1

2
wᵀw

s.a. yi(w
ᵀxi + b) ≥f 1, i = 1, 2, · · · , `.

(1)

A solução de (1) é encontrada através da solução de problemas auxiliares [4]. Diferentemente
do SVM e FSVM, a função de decisão obtida pelo método proposto retorna a pertinência, s,
de um certo padrão a cada uma das classes, onde s ∈ [0, 1]. Assim, uma melhor interpretação
pode ser dada a saída da função de decisão.

Palavras-chave: Classi�cação, Máquinas de vetores-suporte, Lógica nebulosa.
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Abstract. Fuzzy Unordered Rule Induction Algorithm (FURIA) is a
recent algorithm, proposed by Huhn and Hullermeier, responsible for
the creation of fuzzy logic rules from a given database, and for the clas-
sification of it using the generated rules. This paper means to analyze
the effectiveness of the FURIA as classification method apllied in differ-
ent contexts. In order to do it, different databases from the Center for
Machine Learning and Intelligent Systems repository were chosen and
tested with Weka. It was found that for databases with a higher quantity
of instances, quantitative or qualitative, this algorithm presented better
performance; and in most of the cases, it resulted in a good agreement
coefficient.

Keywords: fuzzy logic, classification, performance evaluation

1 Introduction

Fuzzy logic algorithms are known by virtue of their characteristics, such as rules
of classification being easily understood by the reader, having the ability to
process linguistic data, allowing expert opinion. Furthermore they can be used
a as method for classification tasks [4]. Given that some information needed to
solve classification problems is uncertain, the use of classical logic presents a
challenge for these problems. Uncertainty can not be quantified by simple forms
of probability and requires the use of more effective methods. The use of fuzzy
logic assists in the processing of data with a certain degree of uncertainty. Fuzzy
logic introduces the notion of gradual transition of elements between existing sets
in the real world, transcending binary ”yes-no” logic [10]. This has been used in
a number of areas, such as health [19], neurosciences [6], veterinary sciences [25],
in the development of various types of computer systems, transport controllers,
consumption products [10], among other utilities.

This diverse applicability of fuzzy logic extends the possibility of understand-
ing certain phenomena that could not be explained by classical logic. In this
study, the fuzzy logic will be applied using the Fuzzy Unordered Rule Induction
Algorithm (FURIA) for classification. The FURIA algorithm, proposed by Huhn
and Hullermeier [9], since it is based on fuzzy rules, models the decision limits by
making them more flexible, with fuzzy intervals, generating non-ordered rules
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in place of the regular list of rules. There are few studies using this method.
The present study aims to analyze the effectiveness of the FURIA algorithm as
method classification in different types of databases.

2 Theoretical basis

2.1 Fuzzy Sets

The term fuzzy was proposed by Zadeh (1965) in order to process imprecise
information, defining a fuzzy set as a class of objects with continuous degrees of
association. This set is characterized by pertinence functions, which are assigned
to each object of the set and which are defined in the interval [0, 1]. Hence, let
X be a space of points, being x a generic element of X. A fuzzy set A in X is
characterized by a membership function µA (x), which associates a real number
in the interval [0,1] to each point in X, where µA (x) represents the degree of
pertinence of x in A. Thus, µA(x) : [0, 1].

In fuzzy sets, it is possible to perform intersection and union operations as
well as in classical logic, which can be represented by a conjunction (AND) and
a disjunction (OR), respectively [14].

2.2 Fuzzy Logic and a System Based in Fuzzy Rules

Fuzzy logic consists of a specific type of logic that allows to deal with imprecision
and uncertainties. One of the advantages of fuzzy logic is the ability to offer
solutions to complex issues in all areas of life, as it resembles logical reasoning,
aiding in classification process. The laborious development of the fuzzy rules can
be mentioned as a disadvantage, as well as functions of pertinence and complex
analysis of the outputs and generating numerous interpretations. In addition,
it requires accuracy to construct a fuzzy system and a large amount of data is
required [6].

The way to express knowledge in this logic is commonly through the rules of
the condition-action type. Thus, a fuzzy rule is a unit capable of capturing some
specific knowledge, while a set of fuzzy rules is able to describe a system in its
different possibilities. Therefore, each rule is composed of an antecedent part (if)
and a consequent part (then). The preceding part describes a condition being
composed of the input variables and the consequent part describes a conclusion
by the output variables [14]. For example:

IF (condition-1 OR condition-2) AND (condition-3) THEN (conclusion-1
AND conclusion-2)
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Generally, a fuzzy rule is of the type:

IF (x is ai) AND (y is bi) OR ... THEN (z is ci) AND (w is di)

where x and y are input linguistic variables, z and w are output linguistic vari-
ables and ai, bi, ci and di are realizations of these variables, measured in the
user’s interaction with the system.

It is worth mentioning that the linguistic variable has a qualitative value
expressed by a linguistic term (words or phrases) and quantitatively by its per-
tinence function. One of the main reasons for the successful application of this
logic in intelligent systems is the ability to combine numeric symbolic variables
[14].

3 Methodology

To analyze the efficacy of this algorithm, ten different public data banks were
used, these being: breast cancer, vote, zoo, hypothyroid, postoperative patient
data, arrhythmia, diabetes, ecoli, dermatology, nursery, from the repository Cen-
ter for Machine Learning and Intelligent Systems.

3.1 FURIA

FURIA is a recent algorithm responsible for generating fuzzy logical rules from a
user-supplied database, and sorting using generated rules [9]. For the better ex-
ecution of FURIA, the Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA)
software allows the customization of some variables of the algorithm. The choice
between product and minimum of t-norm is offered, which is used by this algo-
rithm to implement the concepts of fuzzy in logical rules. It presented effective
results when compared to other statistical methods [9].

FURIA is an advanced derivative of the RIPPER algorithm. It produces
fuzzy rules instead of conventional rules in order to model more flexible classi-
fication boundaries. The fuzzy rules are generated by replacing fuzzy intervals
through a trapezoidal relevance function in combination with the sophisticated
rule induction technique employed by the original RIPPER algorithm [23].

It presents an advantageous feature which is the elongation of the rule. The
elongation consists of the generalization of the rules covering any possibility.
It is a local strategy that explores information in the vicinity of the query. The
minimum generalization of a rule is obtained simply by excluding all antecedents
that are not satisfied by the query [9]. The pseudo-code for a single rule r is
presented below [9].

Confusion matrix, Kappa coefficient and its confidence intervals were the
measures used to evaluate the results generated by FURIA.
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Let A be the set of numeric antecedents of r
while A 6= ∅ do

amax ← null (amax denotes the antecedent with the highest purity)
purmax ← 0 (purmax is the highest purity value, so far)
for i← 1 to size(A) do

compute the best fuzzification of A[i] in terms of purity
purA[i] ← be the purity of this best fuzzification
if purA[i] > purmax then

purmax ← purA[i]

amax ← A[i]
end

end
A← A\amax Update r with amax

end

Algorithm 1: Generation of a single rule r [9].

3.2 Confusion Matrix

The confusion matrix is used to measure the accuracy of the model classification.
A simple way to measure the percentage of correct classifications is from the sum
of the values in the main diagonal of the matrix, divided by the sum of all values
of the matrix [3]. In Table 1, it is possible to observe the confusion matrix
generated for the Nursery database.

Table 1. Matrix of confusion generated by WEKA software for the database Nursery.

a b c d e ← classified as

852 0 0 0 0 a = not recom
0 0 0 0 0 b = recommend
0 0 47 22 0 c = very recom
0 0 4 810 49 d = priority
0 0 0 5 803 e = spec prior

3.3 Kappa Coefficient

Cohen [2] presented the Kappa Coefficient as a measure of the agreement between
the hit and error rates achieved, using the confusion matrix. Its calculation
proceeds as follows.

K =
P0 − Pc
1− Pc

(1)

where P0 and Pc are given by:
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P0 =

∑M
i=1 nii
N

and Pc =

∑M
i=1 ni+n+i
N2

(2)

where nii is the sum of the main diagonal of the confusion matrix, ni+ is the
sum of all values of the line i and n+i is the sum of the values of column i, M is
the total number of classes and N is the value of possible classifications present
in the classification matrix.

The variance of the Kappa Coefficient K, denoted by σ2
K is described by

Moraes and Machado [15] as:

σ2
K =

P0(1− P0)

N(1− Pc)2
+

2(1− P0)(2P0Pc − θ1
N(1− Pc)3)

+
(1− P0)2(θ2 − 4P 2

c )

N(1− Pc)4
(3)

where θ1 and θ2 are given by:

θ1 =

∑M
i=1 nii(ni+ + n+i)

N2
and θ2 =

∑M
i=1 nii(ni+ + n+i)

2

N3
(4)

Additionally, the 95% confidence interval can be obtained using the following
[21]:

IC1−α(K) =

[
K − Zα

2

√
σ2
K ,K + Zα

2

√
σ2
K

]
(5)

with α = 0.05. This interval represents the range of possible values for the Kappa
coefficient given the unpredictability of the data.

θ1 =

∑M
i=1 nii(ni+ + n+i)

N2
and θ2 =

∑M
i=1 nii(ni+ + n+i)

2

N3
(6)

According to Landis and Koch[13], the closer to 1, the greater the degree of
agreement of the classification model, as shown in Table 2.

Table 2. Degree of Agreement for Kappa Coefficient [13].

Kappa Coefficient Degree of Agreement

<0.0 Poor
0.00-0.20 Slight
0.21-0.40 Fair
0.41-0.60 Moderate
0.61-0.80 Substantial
0.81-1.00 Almost Perfect
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3.4 WEKA

As already mentioned, the WEKA software was used, version 3.8, developed
at the University of Waikato, New Zealand. It is open source and has several
algorithms of classifiers (J48, JRip, Decision Table, Naive Bayes, among others)
and regression [1].

An important feature is how the test database is defined. WEKA has four
options, which are the use of a test database, training database, cross-validation
and percentage split. Since the databases used in this work do not have available
test databases, only the last three options are available. Several values were used
for cross-validation, from 2 to 40 and 70, 80, 90% percentage split were used.

Cross-validation reserves a certain amount of testing and uses the rest for
training. The data is randomly divided into a number of equal parts, ten parts for
example, and the class has approximately the same proportions in each stratum
as in the complete database. Each part is tested and the other nine are trained.
In this way, the learning process is performed ten times in the various training
sets. The percentage split performs part of the database for testing and the
remaining part for training.

4 Results

In order to obtain the best results, the authors executed the classification of the
following databases in many different ways. Various parameters were changed,
both from the method and the setting of the database (training, cross-validation,
percentage split) with different values for each case. After all these exhaustive
runs, the ones with the best results were selected and they are presented in the
following.

4.1 Arrhythmia

This database was created for the work of Guvenir [7], which presented a su-
pervised machine learning algorithm to determine the type of arrhythmia from
the electrocardiogram exam results [7]. This base has 279 attributes, being 206
numerals and 73 nominal, and 16 classes, which represents the possibility of
having no arrhythmia, one of the 14 types of arrhythmia or a extra class for
unclassified cases. Although it has 16 classes, the database only has elements of
13 classes. Given the relevance of the variables from the electrocardiogram, it
was not possible to withdraw any of the attributes present in this bank.

Using 10-fold cross validation, 68.5841% were classified correctly, with 310
instances correctly classified and 142 incorrectly classified, few type II errors
were present in the confusion matrix (8 false negatives), and 25 rules were gen-
erated. Resulting on a Kappa coefficient of 0.4683 with variance of 9.6890 ×
10−4. Additionally, the 95% confidence interval for this database’s Kappa was
[0.4073, 0.5293] and, despite the absence of data in the bank, it presented a
substantial agreement index.
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4.2 Breast Cancer

This bank was obtained from the Ljubljana University Medical Center, Institute
of Oncology, Yugoslavia referring to the occurrence of breast cancer [26]. This
data set has 286 instances, nine nominal attributes and two classes (recurrence
or not of the event).

Using 11-fold cross-validation, 75.8741% were correctly classified, with 217
instances ranked correctly and 69 ranked incorrectly, and four rules were gener-
ated. This base resulted a Kappa coefficient of 0.2617 with variance of 0.0001, a
fair agreement was observed. In addition, the 95% confidence interval for Kappa
was [0.2360, 0.2874].

4.3 Dermatology

This bank was produced by the Gazi University School of Medicine, Department
of Computer Engineering and Information Science, Bilkent University, both in
Ankara, Turkey (1998). It presents 366 instances, 34 attributes of which 33 are
numerical and only one nominal, with the objective of performing the differential
diagnosis of erythematous-squamous diseases in six classes [8].

Using 13-fold cross-validation, 95.6284% were classified correctly, with 350
instances correctly and 19 incorrectly, generating 24 rules. Resulting in a Kappa
coefficient of 0.9450 with variance of 0.0001. In addition, the 95% confidence
interval for Kappa was [0.9188, 0.9712], there was almost perfect agreement.

4.4 Diabetes

This database was developed by the National Institute of Diabetes and Diges-
tive and Kidney Diseases and made available by Johns Hopkins University in
1990 to predict the onset of diabetes mellitus in a high-risk population [22]. It
presents 768 instances, eight attributes (all numeric), which were classified into
two categories:positive test for diabetes and negative test for diabetes.

With all the variables present and 15-fold cross-validations, five rules were
generated. As a result a Kappa coefficient of 0.4529 with variance of 0.0002
and confidence interval [0.4235, 0.4823] was obtained. The percentage of correct
classifications was 75.5208% with 580 instances correctly classified e 188 mis-
classified, showing moderate agreement for this data.

4.5 Ecoli

This database was used by Nakai and Kanehisa [16] in their work on the creation
of a probabilistic classification system for predicting the location of proteins in
cells. This set has 336 instances, eight numerical attributes and a total of eight
classes representing the cell areas.

As a result of this database, 20 rules were generated, through which the clas-
sification was performed using 15 folds cross-validation. From this, a Kappa co-
efficient of 0.8007 was achieved with variance of 6.559×10−4 and 95% confidence
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interval of [0.750465, 0.85086]. Additionally, a hit rate of 82.2% was obtained,
with 288 instances correctly classified and 48 erroneously. The confusion matrix
presented a greater number of errors in the outer membrane, not being such
errors relevant. Based on the obtained Kappa, we can affirm that this algorithm
obtained a substantial index of agreement.

4.6 Hypothyroid

This base includes data for thyroid disease provided by the Garavan Medical
Research Institute and J. Ross Quinlan, Sydney, Australia [18]. This set of data
has 3772 instances, 29 variables between nominal and numerical, which deci-
sion attribute had four classes (negative, primary hypothyroidism, secondary
hypothyroidism, compensated hypothyroidism).

Using 8-fold cross-validation, the FURIA method correctly classified 3756
instances with a percentage of 99.5758 of correct classifications, generating 18
rules. It presented a Kappa coefficient of 0.9708 with a variance of 2.24984×10−5,
which corresponds to an almost perfect agreement, with a confidence interval of
95% for Kappa [0.9615, 0.9801].

4.7 Nursery

This base was created by Vladislav Rajkovic et al. (1997) and derived from a
hierarchical decision model idealized to categorize childcare requests. The out-
come depended on three conditions of work of the parents and the child’s nursery,
family structure and financial capacity, social and family health. It has 12960
instances and eight attributes [17].

A 8 folds cross-validation test was used and 293 rules were obtained, which
classify the need to install day-care centers in 5 groups, ranging from not recom-
mended to special priority. As a result, 97.3071% of the instances were correctly
classified (12611) and only 2.6929% (349) were misclassified. The Kappa re-
sult was 0.9546 with variance of 7.8942 × 10−6, with a confidence interval on
[0.9491, 0.9601], presenting almost perfect agreement.

4.8 Postoperative Patient Data

This database aims to determine where the patients in a postoperative recovery
area should be sent, since hypothermia is a significant concern following surgery
[24]. This data set has 90 instances, eight nominal attributes, which are classi-
fied on three classes (refer to the Intensive Care Unit, home or to walk in the
Hospital).

Using 14-fold cross-validation, 71.1111% were classified correctly and three
rules were generated. It showed a Kappa coefficient of 0.0487 with variance of
0.02474329, which represents a slight concordance agreement. In addition, the
95% confidence interval was [0, 0.3571].
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4.9 Vote

This data set includes the vote of each congressional representative in the 98th
Congressional Quarterly Almanac [20], in the United States on the 16 main
themes. This data set has 435 instances, 16 nominal attributes and attribute
with two classes (Republican or Democrat).

Using 5-fold cross-validation, 96.3218% were classified correctly, with 419
instances correctly and 16 incorrectly, obtaining seven rules. A Kappa coefficient
of 0.9220 with variance of 0.0003 was obtained, and its 95% confidence interval
of [0.8847, 0.9594], presenting almost perfect agreement.

4.10 Zoo

This database was created by Richard Forsyth and provided by Richard S.
Forsyth, Mapperley Park, Nottingham, 1990. It presents 101 instances, 18 at-
tributes (two numerical and 16 nominal).

With 4-fold cross-validation, this test resulted on a Kappa coefficient of
0.8664 with variance of 0.0015 and confidence interval of [0.7901, 0.9428]. Ad-
ditionally, 91 (90.0990%) instances were correctly classified and 10 (9,9010%)
incorrectly classified, presenting a almost perfect agreement for the analyzed
data.

4.11 Analysis and discussion of results

Table 3. Summary of the results presented on this section.

Database Size # of Attributes Test Type # of Rules Kappa Hit Rate

Arrhythmia 452 279 10-fold 25 0.4683 68.5841%
Breast Cancer 286 9 11-fold 4 0.2617 75.8741%
Dermatology 366 34 13-fold 24 0.9451 95.6284%

Diabetes 768 8 15-fold 5 0.4529 75.5208%
Ecoli 336 7 15-fold 25 0.8007 85.7143%

Hypothyroid 3772 29 8-fold 18 0.9709 99.5758%
Nursery 12960 8 8-fold 293 0.9546 97.3071%

Postop. Patient Data 90 8 14-fold 3 0.0488 71.1111%
Vote 435 16 5-fold 7 0.9221 96.3218%
Zoo 101 17 4-fold 6 0.8664 90.0990%

The databases that had a greater number of instances, such as hypothyroid
and nursery, presented the best classification results, consequently good kappa
coefficient and rate of correctness. With the confidence interval, the randomness
of the results can be observed. It is worth mentioning that six out of ten banks
resulted in a Kappa coefficient with substantial or almost perfect agreement. All
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the final results, as well as the characteristics of the databases, can be visualized
in Table 3.

Regarding the type of attribute, numerical and nominal, one can influence
the results, but this is not a fact that can be confirmed based on the databases
analyzed in this paper. Additionally, FURIA presents a good performance for
problems with multiple classes. This was observed in data sets of three classes
in an experiment performed by Huhn and Hullermeier [9], and confirmed here
by the Ecoli and Dermatology databases.

The applicability of FURIA occurs in several areas of knowledge, responding
to complex questions such as the accuracy of a medical diagnosis or simple issues
of belonging to an animal class. Gasparovica and Aleksejeva [4] used FURIA to
compare a few types of cancer (gastric, breast, prostate), gastric intestinal disease
and healthy individual data sets. As a result a good classification accuracy was
obtained, especially when the missing values were replaced by mean values of the
same class. This algorithm has also been used in the categorization of text [11],
in the evaluation of cardiac arrhythmia evidencing a hit rate of 92,12 [12], and
in the identification and confirmation of cases of coronary artery disease [23].

Few studies were found regarding the subject, but those who studied pointed
out that FURIA presented effective results when compared to other statisti-
cal methods [9]. Experiments demonstrate that FURIA outperforms the original
RIPPER and classifiers such as C4.5 significantly relative to the classification ac-
curacy [12]. The FURIA has the advantage of using the rules elongation that sup-
ports the classification of new records, previously unseen, guaranteeing greater
classification precision [4].

The tests used for the database were cross-validation. Cross-validation gen-
erated some good results, as is also observed in a study with Leukemia [5]. The
same authors affirm that cross-validation assists in generating better rules and
records classified in a more correct way. The same authors affirm that cross-
validation assists in generating better rules and records classified in a more
correct way. Using k-folds (two to ten), FURIA presented scores above 81% [23].

5 Conclusion

This paper had as goal to analyze accuracy of the FURIA as a classification
method, when apllied in different contexts. Several different databases from UCI
were used in order to provide it. FURIA presented more than 80% of correct
classification rate for more than 50of the databases. It was observed that its best
applicability is directed to the databases with high number of instances or high
number of classes.

In this investigation the best results were presented through exhaustive at-
tempts, and it was possible to verify that the impact of the customization of
the variables of the existing method is minimal. The use of nominal and nu-
merical attributes may influence the elaboration of results. However, it was not
evidenced in this study.
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As future works, an evaluation about influence of nominal and/or numeri-
cal attributes in the final results deserves attention. Additionally, a comparison
between FURIA and other classification methods would be enriching.
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Resumo. O número de acidentes de trânsito é substancialmente influenciado pelo 

comportamento agressivo dos motoristas. Classificar esse comportamento agres-

sivo é o primeiro passo para evitar que tais estatísticas cresçam. Uma das manei-

ras de realizar esta classificação é através da captura de dados do sistema eletro-

mecânico do veículo, o que pode ser realizado através de um sistema de teleme-

tria conectado ao automóvel, o qual, muitas vezes, é utilizado para capturar um 

conjunto de variáveis, incluindo sua aceleração. A captura destes dados pode ser 

realizada utilizando o sistema de diagnóstico automotivo OBD (On Board Diag-

nostic), obrigatório em todos os veículos produzidos atualmente. Por se tratar da 

classificação de comportamentos humanos, os quais são complexos e de difícil 

modelamento matemático, o Sistema de Inferência Fuzzy se mostra uma boa al-

ternativa para a solução deste problema. Desta forma, este trabalho propõe cons-

truir um sistema de aquisição de dados através do sistema de diagnóstico OBD, 

construir primitivas que permitam guardar essas informações remotamente e, por 

fim, empregar um sistema baseado em regras fuzzy como algoritmo de reconhe-

cimento, utilizando, para isso, variáveis que permitam classificar o motorista. 

Palavras-chave: Telemetria, OBD, Classificação do motorista, Sistema base-

ado em regras fuzzy. 

1 Introdução 

O número de fatalidades em acidente de trânsitos cresce concomitantemente ao au-

mento populacional, chegando a patamares de 1,2 milhões de mortes por ano, dos quais 

90% ocorrem em países de baixa e média renda [1]. Só no Brasil foram 662.219 mortes 

entre os anos de 1998 e 2015 [2]. Além do impacto social, os acidentes de trânsito 

geram custos para o próprio governo que arcam com débitos previdenciários, hospita-

lares e de segurança, os quais somaram 12,11 bilhões de reais apenas no ano de 2012 

[3]. Um dos causadores substanciais dessas estatísticas é o comportamento agressivo 

do motorista [4], seja este identificado por características comportamentais do próprio, 

como utilização excessiva da buzina, ou por análise de eventos do veículo, como ace-

lerações e desacelerações bruscas. Logo, a identificação de momentos de agressividade 

e a comunicação destes ao motorista pode, hipoteticamente, ser utilizada como uma 
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ferramenta para diminuição destas causalidades. Esta análise das características huma-

nas geralmente é baseada em investigações e depoimentos, informações que apresen-

tam limitada acurácia [5]. Por conta disso, a utilização de dados capturados diretamente 

do veículo mostra-se uma alternativa viável para analisar e identificar o comportamento 

agressivo do motorista.  

 No tocante aos dados capturados do próprio veículo, diversas soluções já foram pro-

postas. Algumas delas [6,7,8] aproveitam-se da gama de sensores presentes nos smar-

tphones, como acelerômetros, giroscópios, magnetômetros e GPS (Global Positioning 

System). O sistema proposto por [7], por exemplo, utiliza estes sensores para capturar 

um total de 12 variáveis, derivadas de medidas de média, máximo e mínimo da veloci-

dade e aceleração do veículo. Os autores informam que a escolha deste número de va-

riáveis e de quais valores utilizar foram necessários devido ao ruído na medição sofrido 

pelo smartphone, causado pelas vibrações do veículo. 

 Outras alternativas [9,10,11] capturam informações diretamente do sistema ele-

tromecânico do veículo, através do On Board Diagnostic (OBD) [12], o que garante 

uma maior variedade nos dados obtidos, incluindo velocidade, aceleração, rotações por 

minuto, posição do pé do acelerador e carga no motor – como será discutido na Seção 

2. Esta premissa pode também ser utilizada na detecção e classificação do consumo de 

combustível do automóvel [13] e na predição de falhas no veículo [14]. Dado o maior 

número de sensores que podem ser utilizados e a maior confiabilidade na medição com 

este método, o trabalho [10] propõe a utilização de variáveis que não podem ser obtidas 

com um smartphone, como por exemplo, as rotações por minuto do motor e a ativação 

do pedal de freio pelo motorista. Apesar de todas as possibilidades proporcionadas pelo 

sistema OBD, nenhum dos trabalhos citados considerou a Carga no Motor como uma 

variável na classificação do comportamento de um motorista.  

 Os dados capturados pelos métodos descritos podem ser armazenados no próprio 

sistema de captura ou enviados para outro sistema, no qual seriam processados. Esta 

última opção é denominada telemetria, isto é, um sistema eletrônico de monitoramento 

construído para rastrear, medir ou enviar comandos a algum equipamento que esteja 

distante ou em constante movimento. Quanto maior for a quantidade e variedade dos 

dados obtidos, mais interessante será o envio destes a um ponto de maior poder de 

processamento e, também, melhor será a descoberta de conhecimento. Por conta disso, 

a utilização de um sistema de telemetria automotivo conectado ao OBD é uma boa 

opção para captura e análise dos dados eletromecânicos de um automóvel. 

 Por também se tratar de características humanas, o comportamento de um motorista 

envolve diversas facetas, como atenção, habilidade e preferências pessoais, as quais 

não dependem apenas do veículo [15]. Além disso, parâmetros, como o clima no mo-

mento da direção e a condição da estrada, influenciam no estilo de direção [9]. Esta 

complexidade de análise mostra que a classificação do comportamento de um motorista 

pode depender mais da própria experiência humana do que de um modelo matemático 

fechado. Por conta desta indefinição, o Sistema de Inferência Fuzzy (FIS) se apresenta 

como um bom método de identificação nessa situação. 

Dada a importância do monitoramento, do diagnóstico e da evolução dos sistemas 

ao longo do tempo, o objetivo deste estudo é desenvolver um sistema embarcado mi-

crocontrolado integrado ao automóvel, o qual fará uso do OBD. Este sistema será capaz 
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de conectar-se a um servidor web, utilizando a rede de telefonia móvel para o envio de 

informações, o que possibilita a criação de um banco de dado online com as informa-

ções obtidas. Para montar padrões e classificar perfil de condução é necessário, então, 

um conjunto de observações. Logo, esse banco de dados será então avaliado e utilizado 

na construção de um classificador Fuzzy, com o intuito de definir o estilo de condução 

do motorista. 

2 OBD II 

Para que se possa receber informações do veículo, este deve possuir uma rede de co-

municação interna capaz de monitorar seus sistemas eletromecânicos e entender as re-

quisições realizadas por um agente externo. Para isso, desenvolveu-se o On Board Di-

agnostic (OBD). A TSBEC [12] define o OBD como um padrão de Data Link Conector 

(DLC) com conexão e pinos especificados para cada função, protocolos eletrônicos, 

códigos de diagnósticos de problemas e listas de parâmetros a serem monitorados ou 

armazenados. 

Para requerer quaisquer dados, o dispositivo compatível conectado ao carro deve 

enviar comandos de diagnóstico ou parâmetros de informações, conhecidos como Pa-

rameter Identification (PID), padronizados pela SAE J1979 [16] e ISO15031-5 [17]. 

Os PIDs são divididos em um total de 10 serviços. Cada um possui uma série de códigos 

que podem ser utilizados para atividades específicas [16]. Neste trabalho, utiliza-se ma-

joritariamente o serviço $01, o qual contém os PIDs relacionados aos dados de funcio-

namento. As informações capturadas, ilustradas na Tabela 1, foram selecionadas com 

o intuito de garantir uma avaliação da situação do veículo e do perfil de condução do 

motorista, pois são capazes de modelar o funcionamento do automóvel. A carga no 

motor é calculada pelo sistema de diagnóstico (OBD) utilizando-se de outras variáveis 

capturadas pelo próprio. 

Tabela 1. Parâmetros chave escolhidos para captura e sua obtenção 

PID Informação Acrônimo Obtenção 

010C 
Velocidade do motor (Rota-

ções por minuto, RPM) 
RPM 

Sensor de Efeito Hall 

010D 
Velocidade do veículo 

(Km/h) 
Vel 

Sensor de Velocidade 

0110 
Fluxo de massa ar/combustí-

vel (g/s) 
MAF 

Sensor Mássico 

0111 
Abertura do pedal de acelera-

ção (%) 
Acl Potenciômetro de Acelera-

ção 

0104 Carga no motor (%) 
CMo Cálculo derivado dos dados   

de outras variáveis 
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3 Dispositivo de captura 

Para capturar e salvar as informações em um servidor utilizando o OBD implementou-

-se um sistema de telemetria embarcado no veículo. Este é capaz de organizar em um 

banco de dados online todas as informações anteriormente destacadas. Além disso, o 

uso de um GPS permite a identificação e localização das capturas, o que adiciona ainda 

mais variáveis ao processamento. 

Apesar de já existirem opções no mercado que supram essa necessidade, optou-se 

por projetar um sistema próprio, já que o controle do fluxo de dados e modificações do 

sistema se dão de forma livre em servidores e protótipos próprios. O esquemático do 

sistema, que permite a visualização de suas funções e componentes, pode ser visto na 

Fig. 1. O sistema de telemetria desenvolvido realiza uma captura a cada 0,5 segundos. 

Cada captura consiste em um vetor, também ilustrado na Fig. 1, composto pelos dados 

do veículo e a data/local nos quais estes foram capturados. Os arquivos de cada veículo 

são salvos separadamente e identificados pelo número de série do sistema de telemetria 

correspondente.  

Toda a informação enviada ao servidor é disponibilizada no banco de dados, para 

posterior processamento e implementação do algoritmo de classificação. Além disso, 

para uma análise mais didática, as informações são disponibilizadas em gráficos e ta-

belas em um endereço eletrônico, permitindo que o usuário do sistema acompanhe as 

estatísticas das capturas realizadas em seu veículo. 

 

Fig. 1. Sistema de telemetria automotiva e o vetor de dados enviado 

4 Algoritmo de classificação 

4.1 Coleta 

A validação do funcionamento do sistema de telemetria e a coleta de informações 

ocorreram em um percurso predefinido. O percurso escolhido (i) foi realizado em um 

perímetro urbano, em pista asfaltada sem interferência de outros veículos; (ii) com o 

OBD  GPS 

Velocidade 

Carga 

%Acelerador 

RPM  

Data e Hora 

Latitude 

Longitude 

 

MAF 
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tempo ensolarado e alta visibilidade; (iii) possui um redutor de velocidade e uma curva 

acentuada; (iv) e tem extensão total de 1,5 quilômetros. O motorista que realizou os 

testes foi orientado a percorrê-lo de maneira (i) calma, respeitando o desenvolvimento 

do veículo e com aceleração sutil; (ii) normal, como dirigiria respeitando o limite de 

velocidade urbano; (iii) e agressiva, com uma aceleração alta e com o objetivo de ter-

minar o percurso o mais rápido possível. O teste foi realizado até se obter ao menos 

1000 capturas de informação para cada um dos estilos requisitados. Os valores das va-

riáveis foram então normalizados entre o intervalo [0,1]. Esse processo é exemplificado 

na Equação (1), na qual RPM e RPM são, respectivamente, os valores mínimo e má-

ximo da variável. 

 𝑅𝑃𝑀 ∶=
𝑅𝑃𝑀− 𝑅𝑃𝑀

𝑅𝑃𝑀−𝑅𝑃𝑀
 (1) 

4.2 Análise 

Os dados obtidos nos testes, armazenados no banco de dados online, foram então 

analisados para decidir a validade de sua utilização no sistema de classificação. Primei-

ramente, observou-se que as variáveis Acl e MAF são fortemente correlacionadas (ver 

Fig. 2), comportamento explicado pela relação mecânica entre a abertura da válvula de 

passagem da mistura ar/combustível com a pressão exercida pelo motorista no pedal de 

aceleração [18]. Como o pedal de aceleração é um estímulo mais próximo do motorista, 

optou-se por utilizar a variável Acl em detrimento da MAF. Retirada a variável, a Fig. 

3 apresenta uma comparação entre as variáveis capturadas para o modo de direção Nor-

mal e o Agressivo. Nela já podemos observar uma nítida diferença entre os valores 

capturados, com picos de Acl e CMo na direção agressiva. 

 

Fig. 2. Correlação entre as variáveis Acl e MAF. 
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(i) 

 

(ii) 

Fig. 3. Série temporal para um percurso (i) Normal e (ii) Agressivo. 

 Dado que o percurso delimitado é urbano, com velocidade máxima já definida [19], 

não há a necessidade de utilização da variável Vel para caracterização da via terrestre 

percorrida pelo motorista (vias urbanas, estradas ou rodovias). A informação de velo-

cidade será útil em trabalhos futuros, nos quais pretende-se identificar a característica 

citada. Além disso, o comportamento das outras variáveis capturadas já é o suficiente 

para determinar eventos de aceleração ou desaceleração sem conhecer-se de fato a va-

riação da velocidade do veículo. A Aceleração, por exemplo, pode ser identificada em 

momentos nos quais o motorista pressiona o Pedal de Aceleração (Acel) e o motor apre-

senta uma elevada Carga (CMo). Dessa forma, as informações consideradas para o pro-

cesso de classificação são (i) RPM; (ii) MAF; (iii) e CMo.  Cada uma destas foi dividida 

em níveis, os quais posteriormente serão utilizados como base na construção das fun-

ções de pertinência do classificador Fuzzy.  
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4.3 Sistema Fuzzy 

O Sistema de Inferência Fuzzy desenvolvido é (i) do tipo Mamdani; (ii) possui 3 vari-

áveis de entrada e 1 de saída; (iii) e seu banco de regras é composto por 17 regras. Este 

sistema é descrito a seguir. 

Entradas e saídas. As entradas do classificador Fuzzy correspondem às variáveis se-

lecionadas na fase de Análise (RPM, MAF e CMo). Entre todos os trabalhos analisados 

nas seções anteriores, nenhum considerou a variável CMo no processo de classificação 

do motorista, e sua grande maioria analisou a aceleração do veículo. Além disso, em 

grande parte, foram utilizadas medidas estatísticas – média, valores máximos e míni-

mos – no processo de classificação, estas calculadas, por exemplo, em intervalos de 40 

capturas [6], 200 segundos [7] ou utilizando todo o percurso do motorista [8]. 

 No processo de classificação, foram consideradas três possíveis saídas para o estilo 

de condução do motorista, Calmo (Clm), Normal (Nrm) e agressivo (Agr). As funções 

de pertinências de saída são apresentadas na Fig. 4. Com o intuito de poder informar ao 

motorista sua classificação em tempo real, através do endereço eletrônico citado ante-

riormente, optou-se por não utilizar nenhum tratamento nos dados capturados, apenas 

normalizando-os no intervalo [0,1] para melhor apresentação. Para cada uma das entra-

das foram consideradas quatro termos linguísticos, Baixo (L), Médio (M), Alto (H) e 

Muito Alto (VH). As funções de pertinência para as variáveis de entrada são ilustradas 

na Fig. 5. 

 

Fig. 4. Funções de pertinência da variável de saída. 
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(i) 

 

(ii) 

 

(iii) 

Fig. 5. Funções de pertinência para as variáveis de entrada (i) RPM, (ii) Acl e (iii) CMo.  

 A obtenção dos limites das funções de pertinência se deu através da análise das va-

riáveis de entrada através das séries temporais de cada classe, tal qual exemplificado na 

Fig. 3. Para cada classe, foram identificados faixas nas quais os valores das variáveis 

ocorrem em maior frequência. Tais faixas foram então utilizadas para delimitar as fun-

ções de pertinência para cada termo linguístico. Posteriormente, foram feitos pequenos 

ajustes durante a construção do banco de regras, resultando nas funções de pertinência 

ilustradas na Fig.5.  
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Banco de regras. O processo do sistema baseado em regras fuzzy utilizado possui as 

etapas de (i) fuzzificação, na qual as entradas são aplicadas nas funções de pertinência 

da Fig. 5; (ii) aplicação dos operadores, no qual as entradas fuzzificadas passam por 

operações lógicas definidas pelo banco de regras; (iii) implicação, onde após as regras 

terem sido aplicadas, o conjunto fuzzy de saída é truncado pela função de mínimo; e 

(iv) agregação, no qual os conjuntos de saída de todas as regras são então agregados 

para calcular-se o centroide do conjunto resultante, o que gera a saída defuzzificada do 

sistema. Destaca-se que essas são as características do sistema utilizado nesse trabalho, 

porém sistemas baseados em regas fuzzy podem apresentar diferentes métodos aplica-

dos em cada etapa, como, por exemplo, a média dos máximos na etapa de defuzzifica-

ção. 

 O banco de regras, montado com o conhecimento do especialista é constituído de 17 

regras, as quais são ilustradas na Tabela 2. Caso o operador lógico das entradas seja E 

(&), será selecionada aquela de menor valor. Já se o operador for OU (|), será selecio-

nada aquela de maior valor. 

Tabela 2. Banco de regras construído 

Número Se Então 

1 (RPM==L)&(Acl==L)&(CMo==M) Clm 

2 (RPM==L)&(Acl==L)&(CMo==H) Clm 

3 (RPM==M)&(Acl==L)&(CMo==H) Clm 

4 (RPM==M)&(Acl==L)&(CMo==M) Nrm 

5 (RPM==L)&(Acl==M)&(CMo==H) Nrm 

6 (RPM==M)&(Acl==L)&(CMo==H) Nrm 

7 (RPM==M)&(Acl==M)&(CMo==M) Nrm 

8 (RPM==M)&(Acl==M)&(CMo==H) Nrm 

9 (RPM==M)&(Acl==M)&(CMo==M) Agr 

10 (RPM==M)&(Acl==M)&(CMo==H) Agr 

11 (RPM==M)&(Acl==H)&(CMo==M) Agr 

12 (RPM==M)&(Acl==H)&(CMo==H) Agr 

13 (RPM==H)&(Acl==M)&(CMo==M) Agr 

14 (RPM==H)&(Acl==M)&(CMo==H) Agr 

15 (RPM==H)&(Acl==H)&(CMo==M) Agr 

16 (RPM==H)&(Acl==H)&(CMo==H) Agr 

17 (RPM==VH)|(Acl==VH)|(CMo==VH) Agr 
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5 Resultados 

Os dados coletados nos testes foram divididos em matrizes, contendo as três variáveis 

propostas, para cada uma das situações orientadas ao motorista: Clm, Nrm e Agr. Os 

dados de todos os testes foram então agrupados, originando uma matriz para cada situ-

ação, e utilizados como entrada do Sistema Fuzzy descrito. Como a proposta é avaliar 

o perfil de condução do motorista de maneira instantânea, isto é, para cada vetor de 

informações capturado, o Sistema Fuzzy não apresenta apenas uma classificação do 

motorista para o percurso como um todo, mas sim uma saída para cada instante de 

captura. Por conta disso, como resultado temos um vetor de classificação para cada um 

dos tipos de percursos realizados. Isso é representado na Fig. 6, na qual a saída do 

classificador é apresentada em histogramas para cada um dos testes propostos.  

Também podemos analisar esse resultado de forma numérica através da (i) represen-

tação dos erros e acertos do classificador para cada teste; e (ii) de medidas estatísticas 

para cada um dos vetores de saída. Esses dados são apresentados na matriz de confusão 

para o classificador (ver Tabela 3) e nos cálculos de média, mediana e variância da 

Tabela 4.  

 

Fig. 6. Saídas do classificador para cada um dos testes. 

Tabela 3. Matriz de confusão para o classificador Fuzzy  

  Classe Verdadeira 

Agressivo Normal Calmo 

Classe       

Estimada 

Agressivo 76,67% 15,55% 7,830% 

Normal  1,410% 79,32% 19,28 

Calmo 0,00% 26,88% 73,12% 
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Tabela 4. Medidas estatísticas dos vetores de saída 

Tipo de Classificador Média Mediana Variância 

Calmo 0,2510 0,1403 0,0271 

Normal 0,4625 0,5000 0,0280 

Agressivo 0,723 0,8696 0,0477 

6 Conclusão  

Os resultados obtidos mostraram que o processo de classificação de motoristas pode 

ser realizado de maneira instantânea, isto é, considerando apenas variáveis em determi-

nado momento de captura. Essa afirmação é corroborada pela disposição gráfica apre-

sentada no histograma da Fig. 6, no qual percebemos que cada estilo de condução man-

teve valores crisp de saída dentro do estimado para cada uma das classes (Clm, Nrm e 

Agr). Também percebemos que apesar de existirem valores destoantes do esperado, 

como é indicado pelos falsos positivos da matriz de confusão, o classificador acertou 

em mais de 70% dos casos o estilo de condução do motorista, o que é um valor consi-

deravelmente alto, levando em conta que a entrada pode conter ruídos e desvios no 

estilo de condução causados por eventos externos ao condutor. Além disso, os valores 

apresentados na Tabela 4, mostram que os resultados apontam mais claramente o estilo 

do motorista caso sejam calculados valores estatísticos dos vetores de saída. A mediana 

calculada, por exemplo, se aproxima bastante do centroide da função de pertinência 

específica de cada classe, o que mostra um resultado dentro do esperado, dado que o 

método utilizado na etapa de defuzzificação foi o cálculo de centroides. 

Pelo mesmo motivo, concluímos que o motorista pode ser classificado mesmo sem 

o cálculo direto da aceleração e velocidade do veículo, pois as variáveis aqui apresen-

tadas também podem ser utilizadas para identificar eventos de direção. Apesar disso, 

ressaltamos que as variáveis Velocidade e Aceleração são importantes para compreen-

der a dinâmica do motorista e na utilização de outros processos de classificação.  

Qualquer que seja o estilo de condução do motorista, este apresentará características 

não condizentes com sua classificação. Por mais agressivo que um motorista possa ser, 

ele sempre passará por eventos, como curvas e redutores de velocidade, que o forçam 

a agir como um motorista de outra classe, como da classe Normal, por exemplo. Esses 

desvios de classificação podem ser evitados caso essas situações sejam identificadas e 

aplicadas em processos de classificação específicos para cada uma, o que deixa o pro-

cesso como um todo mais preciso. Além disso, para identificação de padrões, quanto 

maior for a quantidade de dados e situações capturadas, mais refinado será o processo. 

Por isso, os trabalhos futuros envolvem aumentar abrangência das capturas, com um 

maior número de veículos, motoristas e percursos distintos, possibilitando a criação de 

uma lógica que permita a identificação de diversas situações pelas quais o motorista 

passa -  como engarrafamentos, curvas e buracos na via – melhorando assim a eficácia 

da classificação. 
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Resumo. Os pulsares são estrelas que podem ser identificads através da 

captação de sinais de rádio que possibilitam a sua detecção e seus estudos. 

Diversas abordagens de inteligência artificial e aprendizado de máquina foram 

propostas para realizar a classificação de padrões voltados para a emissão dos 

sinais realizados por esse corpo celestial. Outros estudos foram realizados para 

encontrar as melhores características para identificar a transmissão dos pulsares 

e identificá-los de maneira mais adequada. Esse trabalho busca utilizar as 

técnicas clássicas de reconhecimento de padrões através da classificação binária 

na base de sinais de pulsares chamada HTRU2, disponibilizada recentemente 

para pesquisas na área de inteligência artificial. Nele é posposto uma 

abordagem de classificação de padrões para identificar sinais de pulsares 

utilizando redes neurais nebulosas, permitindo agregar as relações de 

classificação a interpretabilidade de seuas regras. Através de comparações com 

os resultados obtidos na literatura, busca-se confirmar que a abordagem híbrida 

baseada na lógica fuzzy e nas redes neurais artificiais pode ser uma técnica 

viável para se trabalhar com pesquisas referentes a classificação de padrões dos 

pulsares, além de facilitar a compreensão dos elementos utilizados na base de 

dados para aprimorar os estudos dos pulsares.  

Keywords: Pulsares, Classificação de Padrões, Redes Neurais Nebulosas.. 

1 Introdução 

A astronomia é a ciência que estuda os movimentos e comportamentos dos corpos 

celestes, buscando realizar previsões sobre seus comportamentos futuros e sua 

origem. Diversas formas de realizar coleta de informações são realizadas por 

pesquisadores da área, principalmente àquelas estruturas que emitem sinais que 

podem ser captados por equipamentos de rádio frequência. Um corpo celeste de 

destaque atual na ciência é o pulsar. Os pulsares são estrelas de neutrôns que são 

capazes de emitir sinais de radiofrequência que são captados da Terra. Esses corpos 

celestes tem relevância em estudos atuais pois podem ser considerados como sondas 
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no espaço-tempo, como meio inter-estelar e por fim como estado da matéria [1]. 

Atualmente os pulsares podem ser reconhecidos através de observação de 

especialistas apoiados por ferramentas e tecnologias provienientes de estudos 

astronômicos, porém, essa identificação pode ser morosa e prejudicar os avanços dos 

estudos físicos nas áreas de estrelas formadas por nêutrons. Por se tratar de um 

problema geralmente complexo, quanto melhor for a classificação do modelo capaz 

de identificar um pulsar candidato, mais correta será a sua pesquisa e identificação 

para áreas ligadas a estudos dos corpos celestes. Algumas pesquisas foram realizadas 

para a identificação dos padrões de emissão de radiofrequência por parte dos pulsares 

[3], onde foram abordadas técnicas de classificação dos sinais. Porém nesses 

contextos foram utilizados somente modelos de redes neurais. 

Esse artigo propõe a utilização de uma técnica de redes neurais nebulosas [10] para 

realizar a classificação de padrões dos pulsares. Esse modelo é formado por conceitos 

referentes a sistemas nebulosos nas camadas iniciais, realizando a separação do 

espaço de entrada em grid, possibilitado através da criação de funções de pertinência 

igualmente esparsadas uma interpretabilidade aos resultados obtidos pela rede. Por se 

tratar de um problema exponencial ligado a quantidade de dimensões do problema 

dos pulsares, um filtro será aplicado a primeira camada para que somente os 

neurônios mais significativos estejam presentes na rede neural nebulosa. A segunda 

camada desse modelo é composta por unineurons, que realizam a agragação dos 

neurônios oriundos das camadas iniciais do modelo realizando o cálculo da função de 

ativação do neurônio e seu respectivo peso. Por fim a terceira camada é composta por 

uma rede neural capaz de realizar a classificação binária de padrões. O treinamento 

dessa rede neural nebulosa envolve os conceitos de máquina de aprendizado extremo 

[11], que facilitam a determinação dos pesos da camada oculta do modelo através da 

utilização da pseudoinversa de Moore-Penrose [13]. Esse modelo já foi utilizado em 

bases de dimensões diversas em [10] e [12] utilizando outros tipos de neurônios 

lógicos nebulosos e se propõe a trabalhar com um problema de natureza de deep 

learning, devido a grande presença de amostras em bases coletadas por um 

laboratório especialista em pulsares. 

O artigo encontra-se organizado da seguinte forma: na seção 2 está presente o 

referencial teórico que baseia a pesquisa, apresentando conceitos de pulsares, das 

técnicas de classificação de padrões, sistemas nebulosos, redes neurais e redes neurais 

nebulosas. Já na seção 3 é apresentado o modelo utilizado nesse artigo para realização 

de classificação de padrões, com foco especial em sua arquitetura e forma de 

treinamento. Na seção 4 podemos identificar características da base de dados e do 

teste realizado para comparar se a abordagem de rede neural nebulosa proposta nesse 

artigo é tão eficiente quanto outros métodos inteligentes em classificar uma base com 

características de pulsares e por fim na seção 5 é apresentada a conclusão do artigo. 
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2 Referencial Teórico 

2.1 Conceitos de pulsares 

 

Os pulsares são estrelas de neutrôns formadas durante o colapso de estrelas 

massivas, que são capazes de emitirem ondas de rádio que são perceptíveis na Terra. 

Esse tipo particular de estrela vem gerando interesse de pesquisadores de áreas 

distintas por se tratar de uma forma peculiar de estudos da evolução da gravitação de 

estrelas e da composição do meio inter-estelar [2]. A primeira vez que um pulsar foi 

reconhecido foi em agosto de 1967. A figura 1 apresenta a observação de um pulsar 

captada pela NASA.  

 

 
Figura 1. Observação de um pulsar feita pela NASA. Fonte: 

http://www.astronomy.com/news/2015/06/chandra-captures-x-ray-echoes-pinpointing-distant-neutron-star 

 

Como os pulsares possuem informações relevantes para o avanço dos estudos das 

ciências, principalmente no ramo da astrofísica, a busca e a investigação sobre esses 

elementos tornam-se fundamentais para avanços significativos em pesquisas de 

corpos celestes, porém os pulsares não são encontrados de forma tão trivial [2]. 

Atualmente, a busca por pulsares é realizada usando uma combinação de 

radiotelescópios, algoritmos de processamento de sinais e a observação humana 

através de recurso da astronomia, como por exemplo os telescópios. Na figura 2 

podemos observar características físicas presente nessa estrela de nêutrons. Já na 

figura 3 apresenta-se características computacionais da base de pulsares e não 

pulsares no Matlab. 
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Figura 2- Simplificação de um modelo de ondas de rádio emitidas por um pulsar. [15] e Figura 3- 

Características coletadas de um pulsar (esquerda) e de outro corpo celeste qualquer (direita). Fonte: [8].  

 

 Os pulsares podem ser identificados pelos conhecimentos dos especialistas no 

assunto, principalmente com apoio de equipamentos eficientes, porém esse 

reconhecimento pode se tornar lento e não permitir o avanço dos estudos. Isso ocorre 

porque um grande número de sinais semelhantes a pulsares é detectado por 

radiotelescópios durante uma observação típica, dificultando o reconhecimento na 

velocidade adequada para uma pesquisa [6]. Na figura 3, identifica-se as 

características coletadas pela emissão de um pulsar (esquerda) e características 

coletadas que não representam um pulsar (direita). Portanto existem padrões que 

podem ser utilizados para identificar de forma correta e precisa esses elementos 

celestiais. Para tal existem técnicas de reconhecimento de padrões que são 

amplamente utilizadas em outras áreas. Técnicas que possam permitir o 

reconhecimento de um pulsar podem facilitar para avanços nas pesquisas ligadas a 

astronomia. 

2.2 Redes Neurais Artificiais e Sistemas Nebulosos 

A área da inteligência computacional apresenta grandes avanços no desenvolvimento 

de técnicas e modelos que simulam processos e sistemas, com grande destaque para 

redes neurais artificiais, sistemas nebulosos e a computação evolucionária, com ampla 

quantidade de novas aplicações sendo propostas na literatura. Um dos principais 

objetivos das pesquisas em inteligência computacional é criar e modelar sistemas 

computacionais que emulem características específicas aos seres humanos, como 

aprendizado, intuição, raciocínio lógico, classificação e regressão. [17]. Uma rede 

neural de multicamadas é definida por [18] como uma rede composta por uma camada 

de entrada, uma ou mais camadas escondidas e uma camada de saída. Para realizar o 

treinamento de uma rede neural é necessário um conjunto de dados que contenha 

padrões para o treinamento e saídas desejadas [18]. Dessa forma o problema do 

treinamento das redes neurais se resume em um problema de otimização em que se 

deseja encontrar o melhor conjunto de pesos que minimize o erro médio quadrático 

calculado entre as saídas da rede e as saídas desejadas [18]. 

Já [19] ainda completa dizendo que uma rede neural é um processador distribuído e 

em paralelo constituído de unidades de processamento menos complexas, com 

finalidade de armazenar o conhecimento acerca de um tema ou sobre um conjunto de 

características, tornando-o disponível para uso em tarefas similares ao dos seres 

humanos. Como as redes neurais artificiais buscam simular o comportamento do 

cérebro humano, o conhecimento é adquirido pela rede através do ambiente que o 

cerca, através de um processo de aprendizado. Já no armazenamento do 

conhecimento, a analogia é feita com as forças de conexões entre os neurônios, 

conhecido como pesos sinápticos [19]. A figura 4 apresenta um exemplo de estrutura 

de rede neural artificial para saídas de problemas binários (duas respostas). 
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Figura 4- Exemplo de rede neural artificial para respostas binárias. Fonte: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-17592008000100009 

 

Já os sistemas nebulosos são baseados na lógica nebulosa, desenvolvida por Zadeh 

em 1965. Seu trabalho foi motivado devido a grande variedade de informações vagas 

e incertas na tomada de decisões humanas. Alguns problemas não podem ser 

resolvidos com a lógica padrão booleana. Em algumas situações somente dois valores 

são insuficientes para resolver um problema sendo necessários a utilização de um 

número maior de valores para descrever e resolver um problema [20].  

Um conjunto fuzzy A em x é caracterizado por uma função (característica) de 

pertinência fa (x), que associa a cada ponto em x a um número real no intervalo [0, 1], 

com o valor de fa (x) em x representando o "grau de adesão" de x em A. Assim, o mais 

próximo o valor de fa (x) para a unidade, quanto maior o grau de pertinência de x em 

A [20]. Na figura 5, podemos verificar os principais conceitos ligados aos sitemas 

nebulosos, onde são incluídas as entradas e saídas do sistema, o sistema de 

fuzzificação e defuzificação, a base de regras e de dados, além da inferência. 

 
Figura 5- Esquema de um sistema nebuloso. Fonte: 

http://www.cs.bris.ac.uk/~kovacs/publications/gbml-survey/html-version/node16.html 

2.3 Redes Neurais Nebulosas 

As redes neurais nebulosas utilizam-se da estrutura de uma rede neural artificial, 

onde os neurônios artificiais clássicos são substituídos por neurônios nebulosos. Estes 

neurônios são implementados por meios de normas triangulares, que generalizam as 

operações de união e interseção de conjuntos clássicos para a teoria de conjuntos 
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nebulosos. Assim, a rede neural passa a ser vista como um sistema linguístico, 

preservando a capacidade de aprendizado da RNA [21]. Eles fornecem uma rede 

como a topologia e permite a utilização de uma grande variedade de processos de 

aprendizagem com base de dados. A principal característica dessas redes é a sua 

transparência, permitindo a utilização de uma informação a priori para definir a 

topologia da rede inicial e permitindo a extração de informações valiosas a partir da 

topologia resultante após o treinamento na forma de um conjunto de regras nebulosas 

[21]. Para realizar o treinamento de redes neurais nebulosas muitos modelos foram 

desenvolvidos. Alguns modelos de treinamento são baseados em redes de Kohonen 

[24], em máquina de aprendizado extremo [10], [12] , [22] e [23],  e com algoritmos 

genéticos [25]. 

2.4 Técnica clássica de reconhecimento de padrões: classificação binária. 

A partir da experiência vivida pelo indivíduo, onde o mesmo é capaz de visualizar 

um objeto e dizer do que se trata, surgiram estudos para realizar a simulação dessa 

atitude computacionalmente. Essa característica de reconhecimento humano é 

simulada em modelos computacionais através de manipulações matemáticas. Para 

realizar suas atividades os modelos necessitam de informações de entrada para que 

realizem suas tarefas de classificar, atribuindo a eles um rótulo, nome ou condição 

[17]. Quando estudamos um conjunto de padrões comuns a uma característica ou 

estudo, podemos definir esse agrupamento como classe. Essas classes são submetidas 

a entradas dos modelos classificadores que realizam suas operações para classificar 

esse conjunto de dados, obtendo como saída um rótulo, nome ou diagnóstico das 

características em comum [17]. No caso específico de classificação binária temos 

somente duas possíveis respostas para um modelo inteligente. Esse tipo de problema 

trata bases de dados que buscam identificar por exemplo pessoas que tem grande 

probabilidade de ter ou não um câncer, sobre tipos de plantas ou qualquer contexto 

que possa envolver somente duas respostas [16]. A natureza do problema do pulsar é 

binária, pois através de suas informações, podemos identificar se os sinais emitidos 

pertencem ou não a essa estrela de nêutrons. 

2.5 Trabalhos correlatos em classificação de pulsares 

O problema de identificação de padrões para os pulsares vem trazendo abordagens. 

Devido a sua relevância para a ciência os estudos referentes as características dos 

pulsares foram alvo de diversas técnicas voltadas ao aprendizado de máquina e na 

inteligência artificial, com destaque para modelos de seleção de características 

aplicadas ao contexto buscando evidenciar as melhores características dos sinais 

emitidos pelos pulsares [2] e em modelos que realizam a classificação binária de 

padrões para determinar os pulsares candidatos. Esses modelos trabalham com 

conceitos ligados as redes neurais artificiais com aprendizado profundo [3], 

algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados [4] e [7] , uma versão 

nebulosa do knn [5], com redes neurais artificiais de Kohonen [6], um modelo 

hierárquico de seleção de candidatos [8], em algoritmos de clusterização baseado no 
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critério de vizinhos mais próximos [9] e utilização padrões de reconhecimento de 

imagem [14].  

3 Redes Neurais Nebulosas para problemas de classificação 

binária. 

A arquitetura da rede neural nebulosa utilizada nesse trabalho foi apresentada pela 

primeira vez em [12] e seus conceitos foram ampliados em [10]. A rede neural 

nebulosa a ser utilizada nesse artigo utiliza de conceitos de sistemas nebulosos nas 

primeira camada, onde uma divisão em grid baseada no modelo de [26] permite que o 

espaço de características seja dividido e que possa ser identificado os espaços com 

maior representativade ao problema. Em bases de dados com elementos complexos, 

como é o caso da base de dados de pulsares, esse tipo de abordagem se faz importante 

para que elementos desnecessários não prejudiquem a capacidade assertiva do 

modelo. O modelo em grid é utilizado através da criação de funções de pertinência 

Gaussianas igualmente espaçadas e centradas em 0.5 para representar todo o espaço 

de entrada. Esse tipo de divisão através de funções de pertinência com as mesmas 

características podem auxiliar na interpretação linguística. A figura 6 demonstra como 

as funções de pertinência podem dividir o espaço de entrada das variáveis e ao mesmo 

tempo trazer a interpretabilidade linguística que é bem peculiar dos sistemas 

nebulosos. 

 
Figura 6- Divisão do espaço de entrada por duas funções de pertinência Gaussianas. 

 

Considerando x1 e x2 como duas características presentes nos pulsares, podemos 

inferir regras linguísticas do tipo: Se x1 é pequeno e x2 é pequeno, portanto y é 

vermelho, da mesma forma que se x1 e x2 foram grandes, a classe de y é azul. Ainda 

podemos acrescentar que é possivel identificar zonas no espaço de entrada com pouca 

representatividade do problema, como por exemplo quando x1 é grande e x2 é 

pequeno. Porém, conforme descrito em [12] a divisão em grid pode se tornar uma 

abordagem de grande custo computacional, pois ela trata de uma relação exponencial 

entre o número de funções de pertinência escolhido para particionar o espaço de 

entrada e número de características do problema. Nesse artigo foi utilizada uma 

avaliação da seguinte forma para filtrar os neurônios que sairão da primeira camada: 

Se o número de características do problema for menor do que seis e o número de 

funções de pertinência escolhidos são menores ou igual a três, utiliza-se a abordagem 

inicialmente proposta em [26]. Essa escolha se dá devido a diversos testes realizados 
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anteriormente que verificavam que a capacidade de criação de regras nebulosas 

tornava o problema muito mais complexo do que era necessário. Se a premissa não 

for atendida a quantidade de neurônios da primeira camada é definida utilizando uma 

proposta modificada de [26], onde existe um filtro limitador de criação aleatória de 

500 neurônios nebulosos baseados no espaço de entrada. O número 500 foi arbitrado 

após vários testes de desempenho do algoritmo utilizando conceitos de validação 

cruzada com diversas combinações de números de características e funções de 

pertinência. Na segunda camada existem neurônios lógicos nebulosos que utilizam 

conceitos de unineuron proposto em [22]  que realizam a agregação dos pesos e das 

funções de ativação dos neurônios nebulosos da primeira camada. Apesar dos 

modelos em [10] e [12] utilizarem a versão regularizada do modelo, nesse artigo 

optou-se por não utilizar a regularização por reamostragem. Essa abordagem pode se 

tornar muito lenta quando as características da base analisada são complexas ou até 

mesmo o número de amostras destinadas ao treinamento da rede neural nebulosa é 

elevado. Portanto todos os neurônios baseados em unineuron da segunda camada são 

utilizados para definir os pesos sinápticos de saída da rede. Esses pesos são definidos 

utilizando os conceitos de máquina de aprendizado extremo [11] que atuam de 

maneira eficiente na geração rápida dos pesos, diferentemente de métodos que 

trabalham com retropropagação para atualizar a arquitetura. Em modelos que 

trabalham com grande massa de dados, essa abordagem torna-se viável devido a sua 

natureza mais simples de geração dos pesos utilizando conceitos da pseudoinversa. O 

modelo utiliza um neurônio artifical simples, que pode ser visto como singleton [10]. 

A arquitetura da rede neural nebulosa utilizada no artigo é apresentada na figura  7. 

 

 
Figura 7- Estrutura da rede neural nebulosa utilizada no artigo [12]. 

4 Experimentos de classificação binária de padrões dos 

pulsares. 

4.1 Características gerais dos testes 

Os testes realizados nesse artigo buscam encontrar a acurácia do modelo de redes 

neurais nebulosas ao classificar padrões de uma base de pulsares. A acurácia do 
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treinamento e do teste do modelo serão realizadas através da conferência dos valores 

obtidos pelo modelo, comparando-os com o resultado esperado. Quando o resultado 

obtido for o mesmo que o valor esperado de classificação do pulsar, conta-se uma 

unidade. Portanto a acurácia do modelo da-se de forma a somar todos os possíveis 

acertos e dividir o valor desse somatório pelo número de acertos máximo possível 

para cada etapa do modelo. Esse percentual é definido em 70% das amostras alocadas 

para treinamento e os 30 % restantes para a fase de testes do modelo. Para evitar 

tendências sobre as características presentes em cada uma das amostras, foi realizado 

uma proposição onde todas as amostras destinadas a treinamento e teste da rede 

neural nebulosa foram amostrados de forma aleatória. Isso garante que não vão existir 

dependências da sequência de dados para os resultados do modelo. Todas as amostras 

envolvidas no teste foram normalizadas com média zero e variância um. Todas as 

saídas do modelo foram normalizadas para o intervalo [-1,1] e as funções de ativação 

do tipo gaussianas. Portanto no teste o único fator que vai entrar como parâmetro do 

modelo é o número de funções de pertinência. Onde de forma preliminar foram 

realizados teste de validação cruzada [27] onde o intervalo de funções de pertinência 

para tal fim foi arbitrado entre 3 até 9 funções de pertinência Gaussianas. Os 

resultados de treinamento que apresentaram melhor percentual definiam o valor de 

funções de pertinência para cada característica da base. Como resultado desse 

experimento, identificou-se que o valor de 5 funções de pertinência era o que 

apresentava os melhores resultados de treinamento e por consequência seriam os que 

estariam atuando nos experimentos desse artigo. Para comparar o desempenho do 

modelo de redes neurais nebulosas foram adotados os mesmos critérios de teste 

estabelecidos em [2], onde a quantidade de repetições é de 500 vezes para cada 

algoritmo. Buscando aplicar as mesmas condições do teste, também foram utilizados 

os algoritmos MLP [17], C4.5 [29] e o Naive Bayes [30], fornecidos software Weka 

[31], além do modelo proposto em [2] o GH-VFTD. 

4.2 Características gerais da base de dados 

A base que contém características dos pulsares foi disponibilizada por [2] e será 

identificada nesse artigo como HTRU2. Essa base contém 17.898 amostras, sendo 

16.259 consideradas como não pulsares (-1) e 1.639 identificadas como pulsares (1), 

onde todos os referidos elementos presentes na base foram conferidos por anotadores 

humanos. Vale ressaltar que a base de dados não contém informações posicionais ou 

outros detalhes além dos listados a seguir: classe, média do perfil integrado, desvio 

padrão do perfil integrado, excesso de curtose do perfil integrado, inclinação do perfil 

integrado, média da curva, desvio padrão, excesso de curtose e inclinação da curva 

DM-SNR. Cada pulsar na base de dados apresenta oito características (variáveis 

contínuas) e uma classificação (variável de classe única). Esse valores foram obtidos 

de forma estatística em uma ferramenta chamada PulsarFeatureLab tool [28] que 

pode ser acessada através de seu link disponibilizado nas referências. Já para conhecer 

a técnica DM-SNR, acesse [15]. 
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4.3 Resultado dos experimentos 

A seguir são apresentados os resultados os experimentos realizados com a base de 

dados do HTRU2 no modelo de redes neurais nebulosas Entre parênteses, podemos 

visualizar o resultado do desvio padrão apresentado nas repetições do experimento.  

Tabela 1. Resultados do teste de classificação de padrões binários. 

Modelo Acurácia de Treinamento Acurácia de Teste 

Rede Neural Nebulosa 98,02  (0,09) 97,95 (0,18) 

MLP 99,41  (0,13) 94,12 (0,62) 

C4.5 94,99  (0,12) 94,65 (0,23) 

Naive Bayes 94,56  (0,75) 93,77 (0,19) 

GH-VFTD 99,14  (0,04) 97,54 (0,47) 

SVM 96,56  (0,67) 95,89 (0,47) 

 

Figura 8- Resultado para a relação nível de curtose (eixo y) x inclinação de perfil integrado (eixo x). 

Conforme os dados apresentados no quadro 1, a proposta de rede neural nebulosa 

teve desempenho muito parecido para os testes propostos de classificação binária de 

padrões, comparando-se com os algoritmos testados com sucesso na base HTRU2. Na 

figura 8 podemos verificar que utilizando a rede neural nebulosa podemos inferir 

regras e conhecimentos da seguinte maneira (considerando vermelho como não pulsar 

e azul como pulsar): 

“Se o nível de curtose coletado é excelente e a inclinação de perfil integrado é 

ruim, então temos um pulsar.” 

“Se o nível de curtose coletado é regular e a inclinação do perfil integrado é 

regular, então não temos um pulsar.” 
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5 Conclusões. 

A técnica de redes neurais nebulosas teve um percentual elevado de acertos para a 

proposição dos testes levantados nesse artigo. Ele trouxe uma forma mais 

interpretativa para os problemas dos pulsares, permitindo que o ajuste de parâmetros 

utilizando a máquina de aprendizado extremo possibilite a criação de sistemas 

baseados em redes neurais nebulosas para atuarem na rotina de pesquisadores que 

trabalham com problemas relativos a identificação de pulsares. A interpretabilidade 

da rede neural nebulosa propicia uma melhor compreensão sobre os fatores que 

interferem na identificação de um pulsar quando comparados a abordagem de redes 

neurais, que não possibilitam uma interpretação mais sólida dos resultados. Apesar da 

técnica de validação cruzada ser uma abordagem viável para descobrir o parâmetro 

ótimo desse tipo de problema, o ideal é que ele seja descoberto através de técnicas de 

otimização. Portanto além de trabalhar com o modelo em mais bases de dados que 

tratam sobre os pulsares, técnicas de otimização podem ser aperfeiçoadas para 

determinar de maneira mais simples o número de funções de pertinência adequado a 

cada um dos problemas. Outra forma de se trabalhar é verificando se outros tipos de 

função de pertinência não gerarão resultados mais eficientes na classificação de 

padrões binários relativos aos pulsares. 
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Resumo. Dentre os vários problemas da Engenharia abordados por meio da 

Teoria dos Grafos, o de Transporte Multimodal é um dos principais, haja vista 

que o tráfego urbano é um dos grandes entraves das metrópoles mundiais e que 

tem sido tratado por meio dessa teoria. Neste trabalho é apresentada uma 

adaptação do algoritmo Dijkstra para o problema de transporte multimodal 

fuzzy aplicado ao tráfego urbano. Os custos dos arcos da rede são abordados 

como números fuzzy triangulares. O algoritmo tem por objetivo encontrar um 

conjunto solução de caminhos viáveis da origem ao destino da rede de 

transporte multimodal, ficando a cargo do usuário a escolha de um dos 

caminhos. Um caminho é viável se a sequência de modos de transporte é 

factível com respeito ao conjunto de restrições e o número de transferências 

esteja dentro do máximo exigido pelo usuário.  Como resultado, o algoritmo é 

executado em duas redes, apresentando o conjunto solução para cada uma delas. 

 
Keywords: Problema de Caminho Mínimo, Algoritmo de Dijkstra, Tráfego 

Urbano. 

1   Introdução 

Um dos problemas comuns do dia a dia, nas grandes metrópoles, é o uso do transporte 

de forma eficiente. Em muitos casos, este é caracterizado por grandes 

congestionamentos, ocasionando transtornos com a acessibilidade das pessoas, 

problemas com o meio ambiente e com a economia urbana [1]. Um dos fatores que 

contribui para os congestionamentos é a distância entre as residências e os locais de 

trabalho das pessoas, o que torna necessário o uso de transporte para o deslocamento. 

 Os sistemas de transportes das grandes cidades contêm, em sua maioria, vários 

modos, tais como: motos, automóveis, ônibus, metrôs e trens. Assim, os usuários 

dispõem de uma rede de transporte multimodal, embora, em muitos casos, não 

estejam dispostos a trocar de meio de transporte durante suas viagens [2]. Ao se 

deslocar de suas residências ao trabalho, alguns parâmetros são considerados pelos 
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usuários como, por exemplo, número de mudanças de modo de transporte 

(baldeações, transferências), percurso da viagem e tempo de percurso.  

 A crescente frota de veículos nas grandes cidades, aliada às condições dos 

transportes públicos, tem tornado o fluxo de passageiros e veículos cada vez mais 

complicado. Com isso, a busca por soluções tem sido um tema abordado por diversos 

trabalhos da literatura, dentre os quais se destacam: Modesti e Sciomachen [3], 

Lozano e Storchi [1], Ambrosino e Sciomachen [4], Lillo e Schmidt [5], Clímaco et 

al. [6], Ramazani et al. [7,8], Shirabayashi [2] e Li et al. [9]. No trabalho de Modesti e 

Sciomachen [3] foi tratado o problema de caminho mínimo multimodal em redes de 

transporte urbano, cujo objetivo foi minimizar o custo global, tempo e desconforto 

dos usuários, tornando o problema em multiobjetivo. Lozano e Storchi [1] abordaram 

este tema utilizando técnicas de correção de rótulos para encontrar o caminho mínimo 

de uma origem a um destino. Já o trabalho de Ambrosino e Sciomachen [4] teve como 

objetivo determinar os nós denominados de polos atrativos para mudanças modais, 

que se tornariam locais para novos serviços (estacionamentos, paradas de ônibus, 

dentre outros). Lillo e Schmidt [5] abordaram o problema por meio da coloração de 

grafos para representar os atributos específicos da rede e o aplicaram em redes 

rodoferroviárias reais da Dinamarca, Hungria, Espanha, Noruega e Nova Zelândia. Já 

Clímaco et al. [6] trataram o problema como uma árvore geradora bicritério, sendo 

que o primeiro critério teve por finalidade minimizar o custo total da árvore geradora, 

enquanto que o segundo foi encontrar a solução com o menor número de rótulos 

diferentes. No trabalho de Ramazani et al. [7] foi descrito um método para resolver o 

problema, via caminho mínimo, aplicando o algoritmo proposto em redes 

congestionadas. Ramazani et al. [8] apresentaram um algoritmo para o problema de 

atribuição de tráfego, levando em consideração que a percepção do motorista em 

relação ao tempo de viagem afeta a escolha de rotas, sendo a teoria dos conjuntos 

fuzzy usada para definir o tempo de viagem estimado pelos usuários e um equilíbrio 

fuzzy sugerido para predição de fluxo em redes. Shirabayashi [2] apresentou três 

algoritmos para o problema de transporte multimodal fuzzy, sendo um baseado no 

conceito de carregamento incremental, outro no algoritmo de Ford-Moore-Bellman 

[10] e o terceiro usando grafos coloridos. Em Li et al. [9] foi proposto um algoritmo 

de solução heurística aplicado ao problema de transporte multimodal visando a 

sustentabilidade energética da rede de transportes, incluído no algoritmo um índice de 

sobretaxas de combustível e serviços. 

 Em algumas aplicações do problema de transporte multimodal os parâmetros da 

rede podem ser imprecisos pois, em certos casos, estes representam, por exemplo, 

tempo, dado que dificilmente é exato. Logo, considerando a importância deste 

problema para os cidadãos que vivem nas metrópoles e suas implicações no dia a dia, 

neste trabalho é apresentada uma adaptação do algoritmo clássico de Dijkstra [10] 

aplicado ao tráfego urbano. O algoritmo proposto é baseado nos trabalhos de Lozano 

e Storchi [1], Okada e Soper [11] e Hernandes et al. [12] e tem por objetivo encontrar 

um conjunto solução de caminhos mínimos viáveis de uma origem a um destino, 

ficando a cargo do usuário optar pela solução que lhe convier, custo/tempo da viagem 

ou número de transferências entre modos de transporte. Os custos dos arcos da rede 

são abordados por meio da teoria dos conjuntos fuzzy [13,14,15], sendo tratados 

como números fuzzy triangulares, já que são dados imprecisos (por exemplo, tempo). 
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Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 descreve o problema 

de transporte multimodal, na Seção 3 são apresentados conceitos e definições da 

teoria dos conjuntos fuzzy, na Seção 4 está o algoritmo proposto e nas Seções 5 e 6 

são apresentados os resultados computacionais, as conclusões e sugestões para 

trabalhos futuros.  

2   O Problema de Transporte Multimodal 

Um conceito básico e utilizado na literatura para o problema de transporte multimodal 

considera que os sistemas de transporte são compostos por redes, sendo que cada uma 

é associada a um modo (meio de transporte). Em uma rede multimodal, um nó é uma 

estação, onde se deve selecionar entre continuar com o meio de transporte atual ou 

alterá-lo para outro modo. Uma mudança de modo, ou transferência modal, é 

representada por um arco denominado arco de transferência. Um arco conectando 

dois nós por apenas um meio de transporte é chamado arco de transporte. Logo, uma 

rede multimodal é composta por nós (estações) e por dois tipos de arcos, sendo os de 

transporte e os de transferência. 

No trabalho de Lozano e Storchi [1], além dos meios de transportes públicos 

(ônibus, metrô e trem), também foram considerados os privados (carros e motos), o 

que dificulta ainda mais o problema, pois, com a inclusão deste modo nem todas as 

rotas (caminhos) passaram a ser viáveis. Por exemplo, considerando que um usuário 

sai de sua residência, rumo ao trabalho, de carro ou moto (meio de transporte privado) 

e em certo momento do percurso ele o deixa em um estacionamento e acessa o metrô 

para mais um trajeto da viagem e, se necessária outra transferência, não poderá voltar 

para o modo privado, haja vista que seu carro/moto foi deixado anteriormente em um 

estacionamento. Logo, controlar o meio de transporte, neste caso, é fundamental para 

que se encontre um caminho viável, deixando o problema ainda mais custoso. 

Ressalta-se que neste trabalho a rede a ser considerada aborda tanto o transporte 

público quanto o privado, assim como Lozano e Storchi [1]. 

 A seguir são apresentadas algumas definições utilizadas para o conceito do 

problema multimodal [16]. 

Definição 1. Um caminho é denominado de caminho viável como sendo a rota que 

respeita um conjunto de restrições em suas sequências de meios de transporte 

utilizados. 

Definição 2. Um caminho é dito caminho monomodal se seus nós pertencerem a um 

mesmo meio de transporte. 

Definição 3. Um subgrafo público é um subgrafo formado apenas por nós e arcos 

pertencentes a este meio de transporte. 

Definição 4. A concatenação dos caminhos P1 e P2 é um percurso P formado por P1 

e P2 de forma que o destino de P1 é a origem de P2. 

Considerando os meios de transporte como sendo o privado - p (p.e. automóveis e 

motocicletas), o público – q (metrôs, ônibus e trens), o de transferência - t (estações – 

nós – que permitem a mudança de meio de transporte) e outros - e, o conjunto M que 
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representa os modos de transporte é M={p,q,t,e}. Logo, os caminhos viáveis podem 

ser distribuídodos em cinco grupos, conforme descreve a Tabela 1, denominados 

estados de um caminho viável. 

Tabela 1. Estados de um caminho viável [1]. 

Estado Descrição 

1 os meios de transporte público e privado ainda não foram utilizados 

2 o meio de transporte privado ainda não foi deixado 

3 o meio de transporte privado foi deixado, mas o público ainda não foi utilizado 
4 o meio de transporte público ainda não foi deixado 

5 o meio de transporte público foi deixado 

3   Teoria dos Conjuntos Fuzzy: conceitos e definições 

A teoria dos conjuntos fuzzy foi introduzida por Zadeh [13,14,15] com o intuito de dar 

um tratamento matemático a termos linguísticos subjetivos, sendo uma ferramenta 

frequentemente utilizada na modelagem de incertezas. A seguir, são apresentadas as 

definições desta teoria utilizadas neste trabalho.  

Definição 5. [17,18] Um número fuzzy triangular, denotado por 

   mmma ,,~ , tem sua função de pertinência, )(~ xa : ]1,0[ , definida pela 

expressão: 
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tal que:  é o espalhamento à esquerda e o espalhamento à direita. 

Definição 6. [17,18] Valor modal, m, é o valor    mmm ,  para o qual a função 

de pertinência tem valor máximo. 

 Definição 7. [17,18] Sejam a~  e b
~

 dois números fuzzy triangulares, 

 11111 ,,-~   mmma  e  22222 ,,
~

  mmmb , a soma fuzzy é denotada por: 

    2222211111 ,,,,
~~  mmmmmmba  

        2211212211 ,,   mmmmmm . 

Definição 8. [11] Um número triangular fuzzy  11111 ,,-~   mmma  é 

lexicograficamente menor que  22222 ,,
~

  mmmb  se pelo menos uma das 

condições for satisfeita: 

(i)    2211 --  mm   

(ii)    2211 --  mm   e 21 mm   

(iii)    2211 --  mm  , 21 mm   e    2211   mm  
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Visando a comparação entre números fuzzy, Okada e Soper [11] propuseram uma 

relação de ordem para compará-los - conforme descrito na Definição 9 – sendo 

utilizada no algoritmo proposto para este fim. 

Definição 9. [11] Sejam  11111 ,,~   mmma  e  22222 ,,
~

  mmmb  dois 

números fuzzy triangulares, então ba
~~   ( a~  domina b

~
) se, e somente se, 

2211   mm , 
21 mm  , 2211   mm  e .

~~ ba    

Exemplo. [19] Dados três números triangulares fuzzy,  11111 ,,~)(   mmmaa , 

 22222 ,,
~

)(   mmmbb  e  33333 ,,~)(   mmmcc  -  Figura 1. 

 
Fig. 1. Dominância de Okada e Soper [19]. 

 Analisando-os, verifica-se que a~ < ,~c mas não é possível concluir se .
~~ ba  Porém, 

aplicando a relação de Def. 9, tem-se ba
~~  e .~~ ca   Em alguns casos não é possível 

detectar se um número domina o outro, assim, no algoritmo proposto estes números 

são mantidos, usando o conceito de etiquetas para armazená-los. 

4  Algoritmo Proposto 

O algoritmo proposto é uma adaptação do algoritmo clássico de Dijkstra [10], 

baseando-se nos trabalhos de Lozano e Storchi [1], Okada e Soper [11] e Hernandes 

et al. [12]. A finalidade é aplicá-lo ao problema de transporte multimodal no tráfego 

urbano, apresentando um conjunto solução final de caminhos mínimos viáveis. 

 Como os parâmetros das redes podem ser definidos como tempo, por exemplo, 

sendo este um valor incerto, os pesos dos arcos foram descritos como números fuzzy 

triangulares [17,18].  

 Considerando que o algoritmo proposto tem por objetivo trabalhar com as incertezas 

até o final e apresentar um conjunto solução de caminhos, é utilizado o conceito de 

dominância de Okada e Soper [11] para eliminar os caminhos com maior peso/custo 

e, também, o uso de etiquetas [12,20] para armazenar o conjunto solução. 

O algoritmo é composto de seis passos, a saber: no primeiro são fornecidos os dados 

da rede; no segundo a inicialização das variáveis; no terceiro é feita a seleção de 

etiquetas, ou seja, trata-se da escolha de um arco para incluir em um dos caminhos 

viáveis do conjunto solução, sendo aplicada a Definição 8; no quarto passo são 

construídos os caminhos viáveis, conforme Tabela 1, e a eliminação dos que possuem 

maior peso (custo), por meio da aplicação de dominância (Definição 9); no quinto 

passo é construído o conjunto solução de caminhos viáveis entre a origem e o destino 

e no último a finalização do algoritmo.  
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A seguir é apresentado o algoritmo proposto. 

 

Descrição das variáveis do algoritmo 

 ),(
~

ANG  : rede com os pesos dos arcos sendo números fuzzy triangulares; 

 A: conjunto dos arcos da rede; 

 Kmax: número máximo de traslado (transferência) permitido pelo usuário; 

 T: conjunto dos caminhos temporários, sendo cada elemento (i,k) o caminho do nó 

1 ao i, com a etiqueta k; 

 E(i,k): conjunto temporário que armazena o último meio de transporte utilizado no 

caminho do nó 1 ao nó i, com a etiqueta k; 

 P: conjunto dos caminhos permanentes; 

 MT: conjunto permanente que armazena o último meio de transporte utilizado para 

se chegar ao destino de cada caminho existente no conjunto P; 

 MeioT(j,l): último modo utilizado no caminho do nó 1 ao j com a etiqueta l; 

 NT(i,k): contador que armazena o número de transferências que ocorreu no 

caminho entre o nó 1 e i com a etiqueta k;  

 modo(i,j): modo de transporte utilizado no arco(i,j); 

 )(

~
ijl : custo/peso do arco (i,j); 

 )(
~

1 ji pd : custo/peso da i-ésima etiqueta do caminho entre os nós 1 e j; e 

 )(
~

)(
~

11 juji pdpd  : custo do caminho do nó 1 ao nó j dado pela etiqueta i domina 

o custo dado pela etiqueta u (aplicação da Definição 9). 

 

Algoritmo proposto: 

Passo 1: {Dados de entrada} 

 Forneça a rede ),(
~

ANG   

 Enre com o número máximo de transferências, Kmax, permitido pelo usuário 

Passo 2: {Início} 

 Associe a etiqueta 1__)](__,,0
~

[  para o nó s, onde )0,0,0(0
~
   

 
)1,1(T   

 P
  

  0)1,1( E  

 0)1,1( NT  

Passo 3: {Seleção das etiquetas} 

 Se T=,  

Vá ao Passo 5.  

 Senão  

Seja a k-ésima etiqueta associada ao nó i, dentre todas as temporárias, 

lexicograficamente menor, então: 

    ),( kiPP   

  ),( kiEMTMT   
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  ),( kiTT   

  ),( kiEEE   

Passo 4: {Verificação das etiquetas e aplicação de dominância – construção dos 

caminhos}  

 4.1 Para cada nó Nj  tal que Aji ),( , execute: 

   Se {(MT(i,k) = modo(arco(i,j))) ou (modo(i,j) = transferência)} 

    ijsiksjl lpdpd
~

)(
~

)(
~

  

    ),(),( kjMTljMeioT   

    ),(),( kjNTljNT   

   Senão 

    Se {( ),( ljNT kmax) e modo(arco(i,j))≠privado} então 

   ijsiksjl lpdpd
~

)(
~

)(
~

  

   )),((modo),( jiarcoljMeioT   

   1),(),(  kjNTljNT  

    Senão 

     Elimine o arco(i,j) do grafo 
 

  4.2 {Atualização dos conjuntos T e E} 

 
),( ljTT 

 
 ),( ljMeioTEE 

 
 4.3 {Verificação da dominância entre todas as etiquetas do nó j, ou seja, 

entre os possíveis caminhos entre o nó 1 e o j} 

 Para cada )(
~

sju pd , tal que PTuj ),( , se 

)(
~

)(
~

sjusjl pdpd   então delete a l-ésima etiqueta do nó j, 

descarte o correspondente (j,l) de T e seu respectivo meio 

de transporte de E e finalize este procedimento (4.3) neste 

passo. 

 Para cada )(
~

sju pd , tal que Tuj ),( , se 

)(
~

)(
~

sjusjl pdpd   então delete a u-ésima etiqueta do nó j e 

descarte o correspondente (j,u) de T e seu respectivo meio 

de transporte de E e finalize este procedimento (4.3) neste 

passo. 

Caso contrário, não há nada a fazer. 

 4.4  Retorne ao Passo 3. 

Passo 5: {Composição dos caminhos viáveis} 

 Forneça os caminhos mínimos viáveis entre 1 para t. 

Passo 6: Fim. 
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5   Resultados Computacionais 

O algoritmo proposto foi implementado na linguagem C# e testado em duas redes, 

conforme descrevem as instâncias 1 e 2.   

 Na adaptação do algoritmo foram considerados números fuzzy triangulares nos 

pesos das arestas, isto pode significar o tempo gasto para se deslocar entre duas 

estações ou para a troca de meios de transportes (transferências) e que este tempo é 

destacado como sendo “em torno de”. Por exemplo: considerando o peso (9,14,15) 

entre os nós 0 e 1, pode-se interpretar este como 14 o valor modal (tempo ideal), 

podendo variar entre 9 e 15, dependendo de alguns fatores.  

Instância 1  

A primeira rede se refere a um grafo de 10 nós e 17 arestas (Figura 2), sendo que na 

Tabela 2 estão os pesos/custos dos arcos.  

 
Fig. 2. Rede exemplo 

Tabela 2. Dados da rede da Figura 2 

Aresta Origem Destino Peso das arestas 

1 0 1 (9,14,15) 

2 0 2 (8,9,12) 
3 1 2 (1,2,3) 

4 1 4 (2,3,6) 

5 2 1 (1,2,3) 
6 2 3 (1,2,3) 

7 2 4 (2,3,4) 

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

10 3 4 (1,2,3) 

11 3 6 (2,3,4) 
12 4 2 (2,3,4) 

13 4 3 (1,2,3) 
14 4 7 (1,2,3) 

15 5 6 (1,2,3) 

16 5 7 (2,4,6) 
17 5 8 (3,4,5) 

18 6 5 (1,2,3) 

19 6 7 (2,3,4) 
20 7 5 (2,4,6) 

21 7 6 (2,3,4) 

22 7 8 (1,2,3) 
23 7 9 (5,7,8) 

24 8 7 (1,2,3) 

25 8 9 (3,5,6) 
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O valor escolhido para o número máximo de transferências, kmax, foi 2, sendo 

obtidos quatro caminhos viáveis, conforme descrito a seguir. 

a) Sem transferências (kmax=0): 

  Caminho 1 -  0→2→5→8→9, com custo (20,25,31), utilizando o ônibus 

como meio de transporte; e 

  Caminho 2 - 0→1→4→7→9, com custo (17,26,32), utilizando o meio de 

transporte privado (carro ou moto). 

b) Com uma transferência (kmax=1): 

  Caminho 3 - 0→1→4→7→8→9, com custo (16,26,33), começando a 

viagem com meio de transporte privado e finalizando de ônibus. 

c) Com duas transferências (kmax=2):  

   Caminho 4 - 0→2→3→6→5→8→9, com custo (18,25,33), começando a 

viagem via ônibus, mudando para metrô e terminando de ônibus. 

Analisando a rede, o caminho de menor custo é 0→2→4→7→9, com custo 

(16,21,27) e uma transferência, porém para o usuário fazer este trajeto necessita sair 

de ônibus e finalizar de carro, o que não é um caminho viável, pois o usuário utilizou 

um meio de transporte público no início e terminou com transporte privado, não 

satisfazendo os estados previstos na Tabela 1. Logo, como este é inviável, fica a 

critério do usuário escolher outro entre os quatro caminhos do conjunto solução. 

Instância 2 

A rede testada nesta instância foi proposta por Lozano e Storchi (2001), sendo os 

custos/pesos, adaptados, conforme Tabela  3. 
 

 

Fig. 3. Rede de Lozano e Storchi (2001). 
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Tabela 3. Pesos dos arcos da Figura 3  

Aresta Origem Destino Peso 

1 0 1 (10,15,20) 

2 0 3 (10,15,20) 
3 1 2 (2,3,4) 

4 1 3 (4,7,9) 

5 1 4 (2,3,4) 
6 1 9 (10,11,12) 

7 2 1 (2,3,4) 

8 2 3 (3,4,5) 
9 2 10 (3,4,5) 

10 3 1 (4,7,9) 

11 3 2 (3,4,5) 
12 3 5 (4,5,6) 

13 4 5 (8,10,12) 

14 4 6 (8,10,11) 
15 5 4 (8,10,12) 

16 5 8 (8,9,12) 

17 6 7 (6,7,8) 
18 6 8 (10,18,22) 

19 6 11 (7,15,16) 

20 7 6 (6,7,8) 
21 7 8 (3,5,7) 

22 7 12 (2,4,6) 

23 8 6 (10,18,22) 
24 8 7 (3,5,7) 

25 8 15 (11,12,13) 

26 9 10 (3,5,6) 
27 9 11 (15,16,18) 

28 10 9 (3,5,6) 

29 10 14 (8,9,10) 
30 11 12 (5,6,7) 

31 11 16 (10,11,14) 

32 11 18 (6,7,8) 
33 12 11 (5,6,7) 

34 12 19 (8,10,11) 

35 13 14 (1,2,3) 
36 13 15 (6,8,9) 

37 13 16 (5,6,7) 

38 14 12 (5,6,7) 

39 14 13 (1,2,3) 

40 14 15 (2,3,4) 

41 15 13 (6,8,9) 
42 15 14 (2,3,4) 

43 15 17 (5,6,7) 

44 16 17 (6,10,12) 
45 16 18 (7,8,9) 

46 17 16 (6,10,12) 

47 18 19 (6,7,8) 
48 18 20 (20,21,22) 

49 19 18 (6,7,8) 
50 19 20 (14,15,16) 

 A referida instância foi executada considerando kmax=0, 1, 2 e 3, obtendo os 

seguintes resultados: 

a) Para Kmax=0 (sem transferências) 
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  Caminho 1 -  0→1→4→6→11→18→20, com custo (53,71,82), utilizando o 

metrô como meio de transporte; e 

  Caminho 2 - 0→1→9→6→11→18→20, com custo (61,70,80), utilizando o 

metrô como meio de transporte. 

b) Para kmax=1,2,3: 

Os caminhos obtidos para Kmax=1,2 e 3 foram: 

  Caminho 3 - 0→1→2→10→14→12→19→20, com custo (50,62,73), 

começando a viagem de metrô e finalizando de ônibus. 

 Caminho 4 - 0→3→5→8→7→12→19→20, com custo (49,63,78), 

começando a viagem de carro e terminando de ônibus. 

Analisando os resultados verifica-se que os caminhos 3 e 4 dominam os caminhos 

1 e 2 e todos os outros, porém, no item (a) os usuários não estão interessados em se 

submeterem a transferências (conexões) durante suas viagens, o que acarreta em 

percursos mais caros. 

6   Conclusões e Trabalhos Futuros 

O tráfego nas grandes cidades é um transtorno aos seus moradores causando 

congestionamentos e afetando a acessibilidade das pessoas, o meio ambiente e a 

economia urbana. 

 Considerando que o sistema de transporte na maioria das cidades é multimodal, 

dividido entre os meios de transporte públicos (ônibus, trens e metrôs) e privados 

(carros e motos), neste trabalho foi proposto um algoritmo baseado no algoritmo 

clássico de Dijkstra, cuja finalidade é encontrar um conjunto de caminhos mínimos 

viáveis, ou seja, caminhos mínimos que satisfazem as condições impostas aos 

usuários referentes ao número máximo de conexões (transferências). 

No algoritmo proposto os pesos dos arcos foram tratados como números fuzzy 

triangulares, sendo utilizado o conceito de dominância para eliminar os caminhos 

considerados caros, bem como o conceito de etiqueta para armazenar o conjunto 

solução. 

Comparando o algoritmo deste trabalho com os da literatura, destaca-se que os 

demais trabalhos que abordam custos fuzzy não apresentam conjunto solução de 

caminhos viáveis. Com o uso dos conceitos de dominância e etiqueta foi possível 

obter um conjunto de caminhos viáveis, apresentando ao usuário opções de escolha. 

 Como trabalhos futuros, pretende-se aplicar este algoritmo em problemas reais 

mais complexos, além de utilizar outros índices de comparação entre os custos dos 

caminhos viáveis. 
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Resumo 

 
Esta pesquisa teve por objetivo desenvolver um modelo, utilizando um Sistema de 

Inferência Fuzzy, a partir de dados obtidos por geoprocessamento, capaz de avaliar a 

suscetibilidade à erosão do solo para as onze sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio 

Pirajibu, Sorocaba-SP. O Rio Pirajibu é um dos mais importantes afluentes pela margem 

direita do Rio Sorocaba e sua represa é um dos principais mananciais responsáveis pelo 
abastecimento de água do município. Em geral, a bacia possui moderada suscetibilidade a 

erosão e os resultados obtidos mostraram a eficácia do modelo proposto, sendo, portanto, 

uma alternativa importante para avançar nas análises inerentes ao planejamento ambiental, 

territorial e agrícola.  

 

Palavras-chave: Suscetibilidade à erosão, Lógica fuzzy, Geoprocessamento, Rio Pirajibu. 
 

1. Introdução 

 
    A erosão hídrica trata-se de um processo natural de desprendimento e transporte de 

partículas do solo pela ação da chuva, sendo os leitos dos rios o destino final da maior parte dos 

sedimentos (GUERRA et al., 2005). Diversos fatores influenciam na suscetibilidade a erosão e 
dentre eles, Bertoni e Lombardi Neto (2005) destacam: a chuva, a infiltração, a topografia do 

terreno, a cobertura vegetal e a natureza do solo. 

    No Brasil e no mundo, há uma grande diversidade em relação aos tipos de solos e todos estão 
sujeitos a processos erosivos, porém, a sua ocorrência é influenciada segundo a estrutura do 

solo, a textura, ao tipo e a quantidade de argilas, a permeabilidade, a densidade e a profundidade 

do solo (CREPANI et al., 2001; BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005). 
    O conhecimento dos fatores envolvidos no processo erosivo permite a criação de modelos e 

equações para expressar sua magnitude em termos quantitativos. Algumas abordagens descritas 

na literatura apresentam diferentes metodologias para analisar a suscetibilidade à erosão de 

diferentes áreas. Bloise et al. (2001) e Valente et al. (2001) representam a suscetibilidade à 
erosão dos solos baseado no modelo da USLE (Universal Soil Loss Equation); Albuquerque et 
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al. (2004) e Silva et al. (2007), utilizam a USLE modificada (RUSLE - Revised Universal Soil 

Loss); Xavier et al. (2010) e Amaral et al. (2011) utilizam os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG). 

    Com a evolução dos modelos empíricos para modelos teóricos e a expansão da modelagem 
matemática aplicada às ciências ambientais, a lógica fuzzy foi sendo cada vez mais incorporada 

ao estudo do potencial de erosão aperfeiçoando os modelos empíricos (AMORIM et al., 2010; 

SIQUEIRA, 2012). A lógica em questão, introduzida em 1965 por Lotfi A. Zadeh, combinou a 
lógica multivalorada, a teoria probabilística e a inteligência artificial, para que possa representar 

o pensamento humano. Uma das vantagens da utilização da Lógica Fuzzy em sistemas 

dedutíveis é a possibilidade de gerar uma saída lógica a partir de um conjunto de entradas com 
informações vagas, ambíguas e imprecisas (MARINS, 2016). 

    Trabalhos como em Mitra et al. (1998), utilizaram lógica fuzzy numa comparação com o 

modelo USLE em uma bacia hidrográfica em Arkansas nos Estados Unidos; França et al. 

(2005), propuseram um modelo fuzzy de duas variáveis que substituíssem o modelo empírico 
USLE na determinação da erosão na bacia hidrográfica do Rio Pimentel em São Fidelis- RJ; 

Oliveira et al. (2009), utilizaram um sistema de inferência fuzzy para aplicar o método AHP 

(Processo Analítico Hierárquico) ao estudo da vulnerabilidade natural a erosão; Cabral et al. 
(2016), utilizaram lógica fuzzy para avaliar a susceptibilidade a erosão no curso do Rio 

Banabuiú, no estado do Ceará, Braisl; Fauzi et al. (2017), desenvolveram um mapa de risco a 

erosão, para a bacia do Rio Siak na Indonésia, usando lógica fuzzy. 
    Embora o volume de pesquisas envolvendo o uso de sistemas de inferência fuzzy nos estudos 

relacionados à erosão ainda seja pequeno, há grande necessidade em avançar em uma série de 

análises importantes no planejamento ambiental. Diante do exposto, esta pesquisa teve por 

objetivo desenvolver um sistema de avaliação capaz de analisar a suscetibilidade à erosão do 
solo para as onze sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Pirajibu - SP, utilizando um Sistema 

de Inferência Fuzzy (SIF) a partir de dados obtidos por geoprocessamento. 

 
 

2. Desenvolvimento 

2.1 Área de Estudo 
 

    A Bacia Hidrográfica do Rio Pirajibu está localizada na Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tetê (UGRH 10). Esta unidade está 
situada no centro-oeste do estado de São Paulo e abrange 54 municípios (IPT, 2008), estando a 

área de estudo localizada no município de Sorocaba (Figura 1). 

 

Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Pirajibu, Sorocaba - SP 
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    O Rio Pirajibú é um dos mais importantes afluentes pela margem direita do Rio Sorocaba e 

sua represa é um dos principais mananciais responsáveis pelo abastecimento de água da cidade 
de Sorocaba (Prefeitura de Sorocaba, 2014). O município possui uma área de aproximadamente 

450 km2 e população de 652.481 habitantes (IBGE, 2016). A bacia em questão possui área de 

aproximadamente 55 km², correspondendo a cerca 12,2% da área total do município de 
Sorocaba. 

 

2.2 Materiais e Métodos 
 

    Inicialmente, realizou-se um estudo sobre as principais variáveis que influenciam nos 
processos erosivos (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005). Dentre as variáveis descritas 

pelos autores, foram considerados os parâmetros mais influentes (a declividade, a pedologia, o 

uso da terra e cobertura vegetal) para a construção de um Sistema de Inferência Fuzzy (SIF) 
(Figura 2). 

    O modelo adotado para o SIF é do tipo Mamdani e constitui três variáveis de entrada 

(Fragilidade da declividade, Resistência do solo quanto a pedologia e Grau de proteção do uso e 

cobertura vegetal) para gerar uma variável de saída (Suscetibilidade à Erosão) a partir da 
“defuzzificação”, pelo método do centro de gravidade (BARROS, BASSANEZI, LODWICK, 

2017). 

 
Figura 2. Sistema de Inferência Fuzzy para avaliação da suscetibilidade à erosão 

 
 
    Para o processamento das variáveis de entrada, utilizou-se o software ArcGis 10.2.1 (ESRI, 

2013) e para o SIF, utilizou-se o Toolbox fuzzy do software MatLab R2012a (The MathWorks, 
2012). 

 

2.3 Método de análise das variáveis 
 

A partir da aquisição das informações planimétricas (limite da bacia e hidrografia) e das 
informações altimétricas (curvas de nível e pontos cotados) da área de estudo, gerou-se o mapa 

de declividade por meio da ferramenta “slope” do ArcGis 10.2.1 (Figura 7). As categorias de 

declividades foram classificadas em classes de fragilidade, que variam de muito baixa a muito 
alta conforme adaptação de Ross (1994) e Crepani (2001). Os domínios dos conjuntos fuzzy da 

primeira variável de entrada (input-1) relacionada à fragilidade de declividade do terreno e os 

valores linguísticos estão apresentados na Tabela 1. Na Figura 3 são apresentadas as funções de 

pertinência desta varável. 
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Tabela 1. Input-1 

Valor linguístico 

(Fragilidade da declividade) 

Domínios 

(declividade, %) 

Muito Baixa [0, 6] 

Baixa [2, 12] 

Média [6, 25] 

Alta [15, 50] 

Muito Alta [30, 60] 

Fonte: Adaptado de Ross (1994) e Crepani (2001). 

 
 

Figura 3. Funções de pertinência (Input-1) 

 
Fragilidade da declividade: MB: Muito Baixa; B: Baixa; M: Média; A: Alta; MA: Muito Alta. 

 

    A erosão pode ocorrer em solos de qualquer natureza, porém, a sua suscetibilidade varia 
segundo suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Através do mapa de pedologia da 

bacia do rio Pirajibu (Figura 8), verificou-se a existência de quatro grupos de solo, sendo eles: 

os latossolos, os argissolos, os neossolos e os gleissolos. 

    A Tabela 2 apresenta o Fator K relacionado à pedologia (agrupados em função de suas 
propriedades hidrológicas e resistência à erosão), os valores linguísticos e os domínios dos 

conjuntos fuzzy relacionados à segunda variável de entrada (input-2) de resistência a erosão em 

relação à pedologia presente na área. As funções de pertinência desta varável estão apresentadas 
na Figura 4. 

 

Tabela 2. Input-2 

Pedologia Fator K 
Valor linguístico 

(Resistência do solo) 
Domínio 

Latossolo 1.10 Moderado [0.90, 1.10]  

Argissolo 0.90 Baixo [0.75, 1.10] 

Neossolo/Gleissolo 0.75 Muito Baixo [0.75, 0.90] 

Fonte: Adaptado de Lombardi Neto et al. (1991); Ross (1994); EMBRAPA (2006); IBGE (2007). 
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Figura 4. Funções de pertinência (Input-2) 

 
Resistência do solo: MB: Muito Baixo; B: Baixo; M: Moderado. 

 

    O mapeamento do uso da terra e cobertura vegetal foi realizado por interpretação visual, a 

partir da utilização de uma imagem multiespectral ortorretificada do satélite RapidEye do ano 
de 2015, com resolução espacial de 5 metros (Figura 9). Ross (1994), estabeleceu uma 

hierarquia de graus de proteção dos solos pela cobertura vegetal. 

    A Tabela 3 apresenta os valores linguísticos e domínios dos conjuntos fuzzy relacionados ao 

grau de proteção dos solos associados ao uso da terra e cobertura vegetal, sendo que os valores 
de atributos mais altos apresentam graus de proteção maiores. A Figura 5 apresenta as funções 

de pertinência desta varável. 

 
Tabela 3. Input-3 

Uso e cobertura vegetal Atributo 
Valor linguístico 

(Grau de proteção) 
Domínio 

Áreas desmatadas (área 

urbana/industrial, solo exposto) 
1 Muito Baixo [1, 2] 

Aglomerados rurais (pequenas 

propriedades) 
2 Baixo [1, 3] 

Campo antrópico, culturas, 

reflorestamento 
3 Moderado [2, 4] 

Mata/Florestas 4 Alto [3, 4] 

Fonte: Adaptado de Ross (1994). 

 

Figura 5. Funções de pertinência (Input-3) 

 
Grau de proteção: MB: Muito Baixo; B: Baixo; M: Moderado; A: Alto. 
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    Com os mapas de declividade, pedologia e uso e cobertura vegetal, subdividiu-se a bacia do 

rio Pirajibu em 11 sub-bacias para fuzzificar as variáveis. Para cada sub-bacia, calculou-se a 

Fragilidade da Declividade Global (FDG), a Resistência do Solo Global (REG) e o Grau de 
Proteção do Uso e Cobertura Global (GPG) conforme as Equações 1, 2 e 3 respectivamente. 

Para este cálculo foi utilizada uma ponderação, que considerou as contribuições das variáveis 

dentro de cada sub-bacia. 
 

  
(1) 

Onde: Di – declividade média do intervalo; 

Wi – área do intervalo de declividade na sub-bacia (%).                       

 

 
 

 
(2) 

Onde: Ki – Fator K de cada grupo de solo; 
Wi – área do grupo de solo na sub-bacia (%). 

 

 
(3) 

Onde: Ai – Atributo de cada grupo do grau de proteção; 

Wi – área do grupo de proteção na sub-bacia (%). 
 

    Estes valores globais calculados para cada sub-bacia foram implantados no SIF para gerar a 

variável de saída (Output) de Suscetibilidade à erosão. Para esta variável, foram estabelecidos 
os valores linguísticos (variando de insignificante a altamente suscetível) e os domínios dos 

conjuntos fuzzy (variando de 0 a 10) apresentados na Tabela 4. A Figura 6 apresenta as funções 

de pertinência desta varável de saída. 
 

Tabela 4. Output 

Valor linguístico 

(Suscetibilidade à erosão) 
Domínios 

Insignificante [0, 3] 

Pouco Suscetível [1, 5] 

Moderadamente Suscetível [3, 7] 

Suscetível [5, 8] 

Altamente Suscetível [7, 10] 
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Figura 6. Funções de pertinência (Output) 

 
Suscetibilidade à erosão: I: Insignificante; PS: Pouco suscetível; MS: Moderadamente suscetível; S: 

Suscetível; AS: Altamente Suscetível. 

 
    A tabela de regras construída para implantação no sistema, contou com o apoio de 

especialistas (um engenheiro ambiental, dois engenheiros agrícola e um biólogo), que levou em 

consideração cada uma das variáveis de entrada. O SIF avaliou matematicamente as 

informações definidas na base de regras obtendo valores numéricos que indicaram a 
suscetibilidade à erosão para as sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Pirajibu. Esta tabela de 

regras é composta por 60 regras do tipo: 

“Se a resistência do solo é Moderada, a fragilidade da declividade é Muito Baixa e o 
grau de proteção é Baixo, então esta área é Pouco Suscetível à erosão”; 

“Se a resistência do solo é Baixa, a fragilidade da declividade é Alta e o grau de 

proteção é Médio, então esta área é Moderadamente Suscetível à erosão”; 
... 

“Se a resistência do solo é Muito Baixa, a fragilidade da declividade é Média e o grau 

de proteção é Muito Baixo, então esta área é Altamente Suscetível à erosão”. 

 

3. Resultados e Discussão 
 
    A carta de declividade gerada para a Bacia Hidrográfica do Rio Pirajibu está apresentada na 
Figura 7, bem como a sua subdivisão por sub-bacias. Observa-se que na porção norte da bacia, 

predominam os menores declives notando um aumento gradual da declividade em direção ao 

sul. Quanto menores são os valores de declividade, menor é a sua fragilidade e vice-versa, 
porém, este parâmetro não pode ser avaliado isoladamente para medir a suscetibilidade à erosão. 
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Figura 7 - Carta de Declividade 

 
 

    A carta de pedologia e a representação quanto a sua resistência à erosão está representado na 
Figura 8. Observa-se que há maior predomínio de Argissolos por toda a bacia, correspondente à 

baixa resistência à erosão devido a suas propriedades (tem como característica principal o 

aumento de argila do horizonte A (superficial) para o horizonte B (subsuperficial) e 

profundidade variável de pouco profundos e profundos). 
    Os latossolos predominam nas regiões mais planas e em geral, caracterizam-se por serem 

solos bem desenvolvidos, profundos e de boa drenagem, e consequentemente apresentam 

maiores resistência aos processos erosivos. Já os Neossolos, presentes em áreas de maiores 
declividades, são caracterizados por serem pouco desenvolvidos e de textura muito variável e os 

Gleissolos, presentes nas margens dos rios, são solos rasos e mal drenados, sendo estes dois 

últimos, os mais suscetíveis à erosão. 

 
 

Figura 8 - Carta de Pedologia e Resistência à erosão 
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    A Figura 9, apresenta a carta de uso da terra e cobertura vegetal e seu respectivo grau de 

cobertura. Áreas com maiores graus de cobertura representam maior proteção do solo, como nas 
regiões de mata e lagos. Já os graus de cobertura muito baixo apresentam áreas 

impermeabilizadas (como a área urbana e industrial) e solos expostos, que quando presentes em 

áreas com declividades muito acentuadas, apresentam maior suscetibilidade à erosão. 
 

Figura 9 - Carta de Uso da Terra e Cobertura Vegetal e Grau de Cobertura 

 
 

    A Tabela 5 apresenta os valores globais das variáveis de entrada (FDG, REG e GEG) 
calculados a partir da ponderação das áreas de cada sub-bacia (Equações 1, 2 e 3) descritas 

anteriormente. Os valores globais de suscetibilidade a erosão foram obtidos a partir do sistema 

de inferência fuzzy e finalmente a suscetibilidade à erosão para cada uma das sub-bacias 
classificadas como: Insignificante (I), Pouco Suscetível (PS), Moderadamente Suscetível (MS), 

Suscetível (S) e Altamente Suscetível (AS). 

 
Tabela 5 - Valores globais e Suscetibilidade à erosão 

Sub-bacia 

Fragilidade 

da 
Declividade 

Global 

Resistência 

do Solo 

Global 

Grau de 
Proteção do 

Uso e 

Cobertura 
Global 

Valores Globais 

de 
Suscetibilidade 

à Erosão 

Suscetibilidade à 
Erosão 

1 9,1878 0,9008 2,6953 5,25 MS 

2 12,8484 0,8865 2,9785 3,65 PS 

3 14,0031 0,8825 3,1572 3,50 PS 

4 21,4401 0,8649 3,0486 4,72 MS 

5 16,7036 0,8604 2,7618 4,83 MS 

6 20,9869 0,8550 2,5880 5,62 MS 

7 26,8504 0,8486 3,0570 5,58 MS 

8 23,6054 0,8567 3,2291 4,85 MS 

9 30,5827 0,8629 3,3592 4,87 MS 

10 27,0143 0,8721 3,3828 4,66 MS 

11 37,3403 0,8552 3,5329 5,29 MS 
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    Nos dados obtidos pelo SIF, observa-se que as sub-bacias 2 e 3 são pouco suscetíveis à 

erosão, enquanto que as demais sub-bacias estão classificadas como moderadamente 

suscetíveis. Em geral, pode-se analisar que todas as sub-bacias tem maior predominância de 

argissolos, classificados com baixa resistência aos processos erosivos. 
    Apesar da sub-bacia 1 estar localizada em área de baixas declividades, possui baixo grau de 

proteção em relação à cobertura vegetal. As sub-bacias 2 e 3 também estão em áreas de menores 

declives, porém, possuem maiores graus de proteção em relação à sub-bacia 1. As demais sub-
bacias, apesar de estarem em declividades mais acentuadas, apresentam maiores graus de 

proteção, classificadas como moderadamente suscetíveis aos processos erosivos. Mesmo 

estando em uma mesma classe de suscetibilidade à erosão, as sub-bacias possuem diferentes 
graus de suscetibilidade conforme apresentado na Figura 10. 

    Não foram observadas representações das classes insignificante, suscetível ou altamente 

suscetível à erosão para as sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Pirajibu. 

 
Figura 10 - Carta de Suscetibilidade à Erosão por sub-bacia 

 
 

 

3. Conclusão 
 

    Este trabalho apresentou uma abordagem para avaliar a suscetibilidade à erosão do solo para 

as onze sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Pirajibu. O método proposto utilizou o sistema 

de inferência fuzzy para analisar o presente estado da paisagem e foi baseado na intersecção de 
valores ponderados de declividade, resistência do solo e grau de cobertura vegetal. A bacia do 

Rio Pirajibu, em termos gerais, possui moderada suscetibilidade a erosão conforme apresentado 

anteriormente. 
    Os resultados mostram que o uso de sistemas de inferência fuzzy em conjunto com dados 

obtidos por geoprocessamento em sistemas de informação geográfica, é uma alternativa 

importante para avançar nas análises inerentes ao planejamento ambiental, territorial e agrícola, 
com o propósito de evitar o empobrecimento e perdas de solo, bem como afetar o abastecimento 

de água devido a diminuição de sua disponibilidade nos reservatórios provocados pelos 

assoreamentos provenientes da erosão, dentre outros fatores. 

    Cabe salientar ainda, que o uso da base de regras fuzzy contribui com a interpretabilidade do 
modelo resultante, facilitando seu entendimento quanto a suscetibilidade à erosão. 

    A presente pesquisa, abre proposta para trabalhos posteriores de realização da aplicação dos 

métodos convencionais de estimativas de perda de solo por erosão (USLE e RUSLE), para as 

Quinto Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy (V CBSF)

4–6 de Julho de 2018, Fortaleza – CE, Brasil.

76



sub-bacias contidas na Bacia Hidrográfica do Rio Pirajibu, a fim de confrontar com os 

resultados obtidos na presente pesquisa baseada em um sistema de inferência fuzzy. 
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Abstract. Approaches for resource allocation that deal with passenger transport 
problems known as Dial-a-Ride Problem (DARP) have been applied to railways, 
civil aviation and road transportation modes and generally use information about 
average time and distance as input variables to support decisions about each 
demand – In this context, demand must be understood as a requested trip. This 
paper presents a new approach for resource allocation in DARP using fuzzy 
logic to combine variables such as distance and also comfort, driver and vehicle 
availability, average time of trip, number of demands, cargo, condition of road 
and number of passengers. This approach demonstrates that it is possible to 
work with these variables using fuzzy model and achieve satisfactory results in 
the management of transport systems. 

Keywords: Transportation, Passenger Transport Systems, Fuzzy Logic, 
Resource Allocation, Dial-a-Ride Problem. 

1 Introduction 

Transport systems consist of a set of related subsystems that can be attributed to 
several areas, such as transport means, passengers, maintenance tasks and others [1]. 
Transport is usually the most important element in terms of logistics costs for many 
companies. Therefore, the logistics operator needs to have great expertise in this 
context [2]. Cities are dominant centers of production and consumption and they are 
where most transport of passengers or goods begin and finish their routes. [3].  

Transportation requires great attention to be paid to the execution of problem 
identification tasks, maintenance and the search for the best solutions as well as the 
allocation of resources (vehicles/drivers) to solve the identified problems. 

There are strategic and tactical decision levels in transport. The strategic level deals 
with long-term decisions that encompass the infrastructure, macro-objectives and 
policy of the organization. Furthermore, this level deals with investment in the 
acquiring the shipping itself or out-sourcing this service, and what kind of transport to 
use [4].  

The tactical level involves the long and short term decisions such as the follow 
issues that need to be addressed to enable proper transport planning: 

• How should the demands be grouped to make up the routes? 
• What is the best sequence of demand response? 
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• What is the best type of vehicle to serve different types of routes and 
demands? 

• How will delivery time restrictions be required for each demand? 
In order to deal with problems related to these issues, the scientific community has 

investigated systems, from the most diverse computational aspects, seeking answers 
to better the management of transport systems. These systems are grouped together 
and form an area of knowledge known as Vehicle Routing Problem (VRP).  

The VRP can be derived in several others specific problems depending of the 
context which these problems are inserted. When the problem treats of people 
transportation the features of this problem are considered as a problem known as Dial-
a-ride Problem or DARP.  

The term "dial-a-ride", according to [5] and [6], comes from the way in which a 
customer (mostly wheelchairs and elderly people with mobility difficulties) requests a 
service: phonecalls. A central planning unit receives all calls from customers and 
decides the allocations of the vehicles and the route of each of them to attend all 
service requests. 

According to [7] the human point of view, that is, the perspective that the problem 
is about the transport of passengers, makes DARP different from the other problems 
mentioned above. This is due to the need to balance two main objectives: (i) reducing 
passenger "inconvenience" while (ii) minimizing the operational costs involved. The 
drawbacks are related to violations in restrictions of maximum duration of each 
passenger's route, time windows, and vehicle capacity. 

According to [8], DARP is a very common problem and due to its high complexity 
has aroused the interest of researchers that have been studying it over the years, and 
presenting varied methods of solution to the problem. According to the authors these 
methods can be exact or heuristic. In the literature dealing with DARP, several real 
applications can be found and most of the studies carried out as well as improvements 
of the solution techniques, either exact or heuristic, are directed to the application in 
the transport of a certain target public, such as: patients in medical treatment ([9], 
[10], [11]), the elderly ([12], [13]), wheelchair users ([14], [15], [16]), people with 
special needs [17] (from home to hospitals, clinics, etc. and vice versa).  

Despite the relevant approaches and the important advances made in the 
development of DARP in recent years, several important aspects such as resource 
allocation planning in dial-a-ride problem still need to be explored.  

This paper presents a new fuzzy-based model which addresses the particular issue 
of how to deal with the problem of allocation of resources in dial-a-ride problem 
using variables such as trip distance and average trip time, required comfort, driver 
and vehicle availability, amount of demands, capacity of cargo, condition of road and 
amount of passengers. In this paper we demonstrate that it is possible to deal with 
these variables using fuzzy model and achieve satisfactory results for the management 
of passengers transport systems. 
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Fig. 1. Input variables of the proposed fuzzy model. 

This work focuses on resource allocation optimization for the road transportation of 
passengers taking into account not only the availability of vehicles and drivers but 
also criteria of comfort during the trip, economy and punctuality. This paper does not 
consider the occurrence of non expected traffic and possible changes in plans during 
the execution of a given demand. 

This paper is organized as follows: Section 2 presents the proposed fuzzy model for 
resource allocation in Dial-a-Ride Problem. Section 3 summarizes the tests and results 
of this paper. In Section 4, the conclusion of this paper is presented. 

2  Fuzzy Model for resource allocation in DARP 

Fuzzy Logic is a general form of logic that can handle ambiguous or unclear 
situations. It originated from the fuzzy set theory developed by [18]. According to 
[19], fuzzy logic has been applied in transport problems since 1977 and several works 
have been published. Subjectivity is present in transport problems. It includes choice 
of route, mode of transportation and carrier, a driver’s perceptions and reactions, an 
established level of service, defining safety standards, defining criteria to rank 
alternative transportation plans and projects, etc. Many problems in transportation 
planning are commonly poorly defined, ambiguous and vague. Applications of fuzzy 
logic in general transport planning addresses topics such as: Trip generation and 
Modal split ([20], [21]), Trip distribution ([22]) and Route choice ([23], [24]). 

The fuzzy model proposed in this work was constructed inspired by works such as 
[25] and [26], which take into account the treatment of time and distance values with 
fuzzy logic. [25] and [26] report that values such as time, for example, are capable of 
being treated subjectively. For the authors, on a day-to-day basis, one does not use a 
phrase such as "travel time equals 17 minutes and 26 seconds" instead of using 
phrases such as "travel time is about 30 minutes "Or even using linguistic terms such 
as "travel time is too short " or "travel time is too long ". Despite being inspired by the 
works of [25] and [26], this approach is distinguished by the fact that it is dealing with 
a static DARP unlike the cited works dealing with a dynamic mode of DARP where 
demands must be added to the routes at runtime, and use fuzzy to evaluate the impact 
of the addition of one more request to an existing route, considering the changes in 
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the times and distances foreseen, in order not to increase the inconvenience of the 
user. Moreover, in this work, these time and distance values are used to evaluate the 
degree of comfort that is required for the choice of vehicle and the response to 
requests, since the time and distance to be covered are calculated and known values 
previously, and other variables are inserted in the same context, such as number of 
passengers, amount of cargo, road conditions. The scenario studied calls for the model 
to also have capabilities related to resource allocation decisions, along with vehicle 
programming and routing capabilities. 

This section presents the context in which fuzzy logic is applied to a passenger road 
transportation problem. The considered variables in the fuzzy model are distance and 
average trip time, required comfort, driver and vehicle availability, number of 
demands, load capacity (cargo), condition of the roads and number of passengers.  

2.1   Problem context 

This work uses information generated from a mapping of the most frequent trips 
carried out by a certain company located in the state of Bahia, Brazil. For each 
mapped demand the proposed approach knows the respective distances and the 
average time spent (used as the average expected time) for each possible route. The 
plan to attend the demands is made daily. During the planning of these demands the 
model needs to consider issues such as economy and availability of resources to 
attend current and future demands. The variables that are considered in the proposed 
transport resource allocation model using fuzzy logic are listed and commented on 
below. 

2.2 Proposed Fuzzy model 

A cognitive module based on Fuzzy Logic to aid in two types of decision within the 
system: assessing the availability of resources to meet the demands, and thus deciding 
whether demand can be programmed or not (Method of defining the meeting service 
mode), and choosing the best resource to attend the demands (Choosing the transport 
resource). From the information on the amount of passengers, average travel time, 
distance to be traveled, road conditions, a degree of comfort is identified and needs to 
be supplied by choosing a suitable vehicle to fulfill the request. 

Method of defining the meeting service mode. The process of defining the 
request response mode assumes that it is necessary to know the status of the resources 
that are available so that it can later be defined how best to use them. Within this 
context the first contribution of this work arises which was elaborated with inspiration 
in the method of grouping first and later routing widely used by the scientific 
community in the resolution of problems of routing in general, including DARP. A 
model (Figure 2) was constructed based on fuzzy logic to treat the relationship 
between quantity of demands (transport requests), availability of vehicles and the 
availability of drivers, and to infer how the requests are handled. This model will be 
explained in detail in the next subsections. 
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Fig. 2. Input variables of the proposed fuzzy model. 

Number of demand. The number of demands is used in the model to deal with 
situations such as presence of subjectivity and uncertainties regarding the amount of 
transportation requests that are subject to scheduling in the day planning process. 
Assessments of the amount of demands are made by humans using the linguistic 
terms "LOW", "MEDIUM" or "HIGH" even though they know the exact amount. 
These are statements that guide the transport manager's reasoning in scheduling the 
use of resources. In the approach treated in this work was constructed a fuzzy model 
to treat the quantity of demands considering the use of the linguistic terms in the 
representation of the real values. Figure 3 illustrates the fuzzy model constructed to 
represent the quantity of demands to be programmed. 

Vehicle Availability. The model assesses availability of vehicles as they are 
programmed to meet the requests. This assessment is measured from a percentage 
value of the number of vehicles that can still be programmed in relation to the total 
quantity comprising the fleet. The values to treat the availability of vehicles are rated 
between "LOW", "MEDIUM", "HIGH". These values guide the need to optimize the 
use of the vehicle, so that, as much as possible, more requests are answered in the 
same route programmed for it. Figure 6 illustrates the fuzzy model constructed to 
evaluate the availability of vehicles to the logo of the travel planning process 
proposed in this work. 

 

 
Fig. 3. Fuzzy model for number of 

demand. 

 

Fig. 4. Fuzzy model for availability of 
vehicles. 

Driver Availability. The fuzzy model for dealing with driver availability was 
constructed similarly to the model for vehicle availability, using the LOW, MEDIUM 
and HIGH sets. The number of available drivers decreases as each driver is allocated 
to meet one or more requests, or can start lower due to the work scales that are 
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defined internally. Both vehicle availability and driver availability models accept 
percentage values so that they can be used to fit any test scenario with any number of 
these features. 

The number of drivers can be treated from the point of view of subjectivity, and be 
modeled in fuzzy logic in situations where the manager of a transport sector is faced 
with the following scenario: "Today we have FEW drivers to meet a LARGE amount 
of requests". In cases like this, one implicitly realizes the need that this manager has 
to organize these "FEW" resources in such a way that he can program all or the 
largest possible number of requests of the day. Figure 5, below, illustrates the model 
built for the treatment of driver availability used in this work. 

The models presented before were built to integrate the modeling a decision making 
that concerns how to meet the requests considering their total amount as well as the 
availability of vehicles and drivers. For the specific case of this work, three categories 
of decision were defined for this need, which are: To meet the grouped demands, to 
meet the demands individually, and to meet the priority demands. 

The decision to meet the grouped demands implies the need for the system to be 
able to create a set of requests that can be assigned to the same vehicle and driver. For 
example, when the availability of vehicles or drivers is classified as "LOW" in 
relation to the amount of claims. The decision to meet the individual demands 
indicates the possibility that the system will be able to assign each demand to a 
different vehicle / driver. An example of this is when the availability of vehicles or 
drivers is classified as "HIGH" in relation to the amount of demands. In the case of 
the decision to meet the priority demands, the system must be able to select the most 
important requests from the point of view of the organizational culture of the 
institution or company and assign them to the resources available. An example is 
when both the availability of vehicles and the availability of drivers are classified as 
"LOW" in relation to the amount of demands. A fuzzy model was constructed to 
evaluate the relation of the quantity of demands and resources available to infer in the 
form of grouping of requests is illustrated in figure 6. 
 

 

Fig. 5. Fuzzy model for availability of 
drivers. 

 
Fig. 6. Fuzzy model for meeting of 

demands. 

When the model suggests that the demands are grouped the system performs an 
algorithm to select those demands. The demands are grouped based on the place of 
destination and the time of departure desired by the applicant. An IT time interval is 
set for the request grouping, and can be changed depending on the application 
scenario. The grouping of requests occurs strictly obeying this time interval IT, that 
is, all the times of exit must be comprised between the interval of IT hours indicated 
by the model. For individual and priority attendance there is also the idea of the time 
interval. The idea of using the IT time slot for the request grouping is, in order to 
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increase the possibility of cost reduction, to try to anticipate as much as possible the 
travel schedule of the passengers as a negotiation and aims at influencing the shared 
use of resources without inconvenience to users. In any case, in this model, the time 
window restriction is only used at the exit time, ie, the time of departure, since it is 
assumed that the time is chosen by the requestor so as not to violate the time of arrival 
at the place of destination. After defining the request response mode, the model 
moves to the route definition phase, which will be discussed in the next section. The 
table below (Table 1) presents a part of the set of rules constructed to choose the 
decision in the Method of defining the meeting service mode. 

Table 1. Fuzzy rules for the Method of defining the meeting service mode considering the 
Number of Demand: LOW. 

Number of Demand: LOW  

Driver 
Availability 

Vehicle Availability Decision 

Low Low To meet the priority demands 

Low High To meet the grouped demands 

High High To meet the demands 
individually 

Choosing the transport resource. Another contribution in this work is a fuzzy 
model for choosing the best vehicle to meet each request for transportation based on 
variables such as distance to be traveled, average travel time, vehicle load capacity, 
road conditions, number of passengers and the degree of comfort required to ensure a 
more satisfying trip for passengers. 

 
Fig. 7. Proposed fuzzy model. 
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Average trip time. The average travel time between the start and end places of the 
routes is the first of a set of variables that are used to define the choice of the best 
vehicle to meet the requests included in the route. At the model level, the average 
travel time varies between a minimum time (Tmin) and a maximum time (Tmax) that 
are measured in minutes. The Tmax is a time calculated statistically based on the 
average of the last 30 days (amount that can be adapted according to the necessity), 
the travel times and their respective standard deviations, similar to the method of 
Classic Statistical Process Control. Figure 8 illustrates the fuzzy model created to 
represent the average travel time variable. The mean time is treated with percentage 
values and can be classified according to the degree of relevance between "SHORT", 
"MEDIUM" and "LONG". 

 
Fig. 8. Fuzzy model for average trip time. 

Distance. The distance to be traveled in each route is a factor that must be taken 
into account in the process of choosing the vehicle. To treat distance as a variable of 
the fuzzy model, similar to the mean travel time, the average of all distances between 
all possible locations within the scenario covered by the study is calculated. Thus, the 
minimum distance (Dmin) and the maximum distance (Dmax), represented in 
percentage values that are used in the fuzzy model, can be classified according to the 
degree of pertinence between "SHORT", "MEDIUM" and "LONG". 

Number of passengers. The number of passengers helps to determine the choice of 
one or more vehicles, and what type of vehicle should be chosen. The preference is 
always to try to use fewer vehicles to reduce costs and be able to attend new demands. 
If it is from 1 to 4 passengers, it is possible to choose a simple car. Considering the 
road and the duration of the trip, a pickup truck or sedan may be chosen. If it is from 5 
to 15 passengers a van can be used. From 13 to 29 a small bus can be used and from 
27 to 50 passengers a bus must be chosen. 

 

 

Fig. 9. Fuzzy model for distance. 

 

Fig. 10. Fuzzy model for number of 
passengers. 
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Required comfort. This is a characteristic that is typically assessed subjectively, 
because what is comfortable for someone may not be for another. Despite this, 
scientific studies have been developed to evaluate the degree of comfort in 
transportation vehicles. These recent studies associate comfort with the vibration felt 
when traveling on different types of paved and unpaved roads ([27], [28]), passenger 
satisfaction on the quality of transportation services ([29], [30], [31]) and with trip 
assistant systems ([32]). In this approach the input variable comfort is defined by a 
relationship between time and distance input variables based on [33]. In the fuzzy 
model in Figure 11, these variables are related to ensure that the greater the distance 
and time, the higher the degree of required comfort. 

Condition of the roads. The condition of the road is useful to support the choice of 
vehicles for each demand. This evaluation is done jointly with an up-to-date database 
information about the current situation of the roads. Information about accidents, 
congestion, state and type of the road (e.g. bumpy, asphalted or gravel road) and the 
weather are important to define an alternative route for each demand. 

 

Fig. 11. Fuzzy model for required 
comfort. 

 
Fig. 12. Fuzzy model for condition of 

road. 

Load capacity (cargo) of the vehicle. This variable is important for choosing a 
vehicle capable of carrying certain quantities of cargo, for example, the luggage 
belonging to each passenger or even various materials and products. Vehicles that 
carry small numbers of people are differentiated by comfort and also by their ability 
to carry loads such as luggage and products.  

 

Fig. 13. Fuzzy model for load capacity of the vehicle. 

The table below (Table 2) presents a part of the set of rules constructed to choose 
the decision in the choice of transport resources. 
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Table 2. Fuzzy rules for choosing the transport resource considering the required comfort: 
LOW. 

Required Comfort: LOW  

Road 
Condition 

Load Capacity Number of passenger Decision 

Good Low Low Car 

Good Low Medium Van 

Good Low High Microbus 

Good Low Higher Bus 

3 Tests and Results 

The tests were carried out using real information provided by the sector that manages 
transportation logistics at the Federal University of Recôncavo da Bahia. This 
information refers to the planning made during five first months of 2017. The survey 
was done through searches on physical forms where all transportation requests are 
recorded. The information contained deals with number of passengers, departure 
times, places of loading and unloading, amount of cargo to be transported and 
sometimes the preference for a specific vehicle. 

Real information about availability of vehicles and drivers in each of the months 
studied, as well as information on the time and distance of each route, could not be 
made available for the development of this research, since this information is not 
recorded on any database. Therefore, in order to facilitate adaptation to the proposed 
model in this study, it was assumed that all resources, both vehicles and drivers, were 
available to be scaled in the planning made in the period. And for the values related to 
average time and distance information was used in Google Maps, considering that 
these can be approximate. 

The results obtained are considered to be promising from the point of view of 
management, since, considering the actual data, they presented feasible and even 
better solutions for the process of planning the passenger transport resources 
identified in a DARP in multi-campus teaching institutions. With respect to the 
dummy data, the results can be considered adequate taking into consideration the 
proposition of viable solutions from the simulations. 

In addition, the results demonstrated that the proposed approach has the potential to 
be applied in transport planning processes in a scenario such as the case study. This is 
because this has managed to balance the reduction of costs, by reducing the number of 
vehicles and drivers used with the satisfaction of users in relation to the quality of 
service provided. 

4  Conclusion  

This paper proposes a new fuzzy model for the planning and allocation of 
transportation resources, applied as a solution proposal for the dial-a-ride problem 
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found in a federal teaching institution that operates in the multicampi modality. The 
fuzzy model uses combined variables such as the distance to be covered in each route, 
the comfort required in the choice of vehicle, the availability of vehicles and drivers, 
average travel time, number of demands, load capacity and number of passengers as a 
basis for support for decision-making. The presented approach was shown, through 
the presented case studies, to be able to adequately deal with generic variables of the 
transport problem as well as more specific variables. The main challenge is the ability 
to integrate the ability to adapt the variables that influence decisions within the model 
gradually. 

The application of the fuzzy model makes the approach capable of being modified 
with ease. For maintenance operations such as modeling and reorganization of 
decision variables can be performed without the need to request a greater 
computational effort. This also facilitates the evaluation and insertion of variables that 
are not present in the scope of this work such as congestion, traffic accidents, 
unfavorable climatic conditions and others. This would make possible, in future work, 
the reorganization of travel plans in the face of the situations mentioned. 
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Resumo. Sabe-se que o conhecimento do comportamento mecânico de um mac-

iço rochoso com certo grau de fraturamento está, diretamente, vinculado com as 

características de suas descontinuidades e a resposta da mesma às solicitações 

atuantes. Diante disso, para a análise de taludes rochosos por exemplo, torna-se 

fundamental a utilização dos parâmetros adequados para a correta previsão do 

comportamento das descontinuidades, como a dilatância cuja ocorrência está, in-

trinsecamente, vinculada com as condições de contorno impostas, podendo, em 

alguns casos, interferir na magnitude da tensão cisalhante. Essas variáveis, geral-

mente, são tratadas nas análises do comportamento dos maciços rochosos como 

determinísticas, não sendo levada em consideração a sua variabilidade, ou incer-

tezas a respeito dos valores adotados ao longo de uma descontinuidade em um 

maciço rochoso, que ocorre por uma série de fatores. Neste cenário de incertezas, 

a Teoria dos Conjuntos Fuzzy apresenta-se como uma ferramenta útil a ser uti-

lizada em situações que envolvem sistemas reais complexos e parâmetros com 

valores incertos. Desse modo, o presente trabalho busca desenvolver um modelo 

fuzzy para previsão da dilatância em descontinuidades sem preenchimento. Ob-

serva-se que o modelo proposto pode ser uma ferramenta útil para prever a 

dilatância de descontinuidades sem preenchimento, pois, na prática, necessita, 

apenas, de algumas informações sobre as condições de contorno impostas e as 

características das descontinuidades e da rocha intacta. 

Palavras-Chave: Dilatância, Descontinuidades Sem Preenchimento, Lógica 

Fuzzy, Controlador Fuzzy. 

1 Introdução 

Um dos principais problemas envolvendo a análise e o dimensionamento de estruturas 

geotécnicas em rocha é a correta previsão do comportamento dos maciços rochosos. 

Sabe-se que a presença de descontinuidades em maciços rochosos, que consistem em 
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qualquer quebra de continui dade mecânica desses maciços, pode interferir, significa-

tivamente, em suas propriedades de deformação e resistência ao cisalhamento de-

pendendo das condições de contorno que lhes são impostas. 

Portanto, o conhecimento do comportamento mecânico de um maciço rochoso com 

certo grau de fraturamento está, diretamente, vinculado com as características de suas 

descontinuidades e a resposta da mesma às solicitações atuantes. Diante disso, para a 

análise de escavações subterrâneas e de taludes rochosos por exemplo, torna-se funda-

mental a utilização dos parâmetros adequados para a correta previsão do comporta-

mento das descontinuidades, como a dilatância. Na natureza, as descontinuidades po-

dem se apresentar preenchidas, total ou parcialmente, com algum tipo de material, por 

exemplo o solo, ou sem a presença de qualquer material de preenchimento entre suas 

paredes. 

No caso das descontinuidades sem preenchimento, é sabido que o seu comporta-

mento cisalhante depende das suas condições de contorno, ou seja, se as mesmas se 

encontram sob condições de tensão normal constante (CNL), ou condições de rigidez 

normal constante (CNS), da sua rugosidade, e das propriedades da rocha intacta (Patton 

1966; Barton 1973; Benmokrane and Ballivy 1989; Skinas et al. 1990; Papaliangas et 

al. 1993; Indraratna et al. 1998, 1999, 2005, 2008, 2010a, 2010b, 2015; Indraratna and 

Haque 2000 etc.). 

Outro fator importante para o seu comportamento é o deslocamento normal à super-

fície das descontinuidades que ocorre devido ao galgamento de suas asperezas durante 

o cisalhamento e é conhecido como dilatância. A sua ocorrência pode afetar, significa-

tivamente, o processo de cisalhamento das descontinuidades conforme pode ser obser-

vado em alguns dos principais modelos de previsão do comportamento cisalhante de 

descontinuidades sem preenchimento nos maciços rochosos. 

Apesar do bom desempenho de alguns desses modelos para a previsão do compor-

tamento cisalhante das descontinuidades rochosas sem preenchimento, observa-se que 

as respostas fornecidas por todos eles não levam em consideração as incertezas e as 

variações nos valores dos seus parâmetros de entrada ao longo de uma certa descon-

tinuidade que existem devido ao processo de formação do maciço e da própria descon-

tinuidade. Nesse cenário de incertezas, a Teoria dos Conjuntos Fuzzy (Zadeh, 1965) se 

apresenta como uma ferramenta útil a ser utilizada em situações que envolvem sistemas 

reais complexos e parâmetros com valores incertos, como aqueles observados em obras 

geotécnicas projetadas e executadas em maciços rochosos. 

A utilização da teoria dos conjuntos fuzzy em um contexto lógico para a resolução 

de problemas práticos é conhecida como lógica fuzzy. O uso desse tipo de lógica, além 

de permitir a modelagem de fenômenos sem o conhecimento exato das equações ma-

temáticas da Física ou Geometria do processo em estudo, admite a adoção da heurística 

para explicar problemas reais. O método heurístico consiste em se determinar a solução 

de um determinado problema de acordo com a experiência prévia de um especialista ou 

por meio de regras práticas utilizadas frequentemente. 

A aplicação dessas regras pode ser feita por sistemas especialistas para fornecer, de 

acordo com Grima (2000), soluções de problemas complexos de engenharia sem recor-

rer a modelos matemáticos. Esses sistemas especialistas são conhecidos como con-

troladores fuzzy e empregam as experiências passadas e o conhecimento teórico sobre 
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o fenômeno investigado para determinar as regras de inferência fuzzy que fornecerão 

as soluções do problema. 

Diversas pesquisas relacionadas com a aplicação de controladores fuzzy em 

mecânica das rochas foram desenvolvidas, Grima e Babusïka (1999), Gokceoglu 

(2002), Kayabasi et al. (2003), Nefeslioglu et al. (2003), Sonmez et al. (2003), 

Gokceoglu e Zorlu (2004), Sonmez et al. (2004), Daftaribesheli et al. (2011), Monjezi 

e Rezaei (2011), Akgun et al. (2012), Asadi (2016) e Sari (2016). Entretanto, nenhuma 

delas verificou o comportamento de descontinuidades sem preenchimento durante o 

processo de cisalhamento, fato que motivou o desenvolvimento do presente trabalho. 

Assim sendo, o objetivo deste artigo é apresentar os resultados da previsão da 

dilatância em descontinuidades rochosas sem preenchimento em função das principais 

variáveis que influenciam o fenômeno, como a rigidez normal e a tensão normal inicial 

da descontinuidade, a sua rugosidade representada pelo valor de JRC (Joint Roughness 

Coefficient), as propriedades da rocha intacta, como a resistência à compressão simples 

e o ângulo de atrito básico, e o deslocamento cisalhante imposto à descontinuidade. 

Para tanto, foram utilizados os resultados de 44 ensaios de cisalhamento direto realiza-

dos em diferentes tipos de descontinuidades e condições de contorno. Para o desenvol-

vimento do modelo foi utilizado o controlador Fuzzy do tipo Takagi-Sugeno em que os 

consequentes das regras são modelos de regressão linear das variáveis de entrada. Os 

resultados mostraram que as previsões da dilatância das descontinuidades rochosas sem 

preenchimento obtidas pelo modelo Fuzzy interpolaram de forma satisfatória os resulta-

dos experimentais utilizados no desenvolvimento do modelo. 

2 Desenvolvimento do Modelo Fuzzy 

O modelo fuzzy proposto utiliza consequentes das regras lógicas para descrever as 

relações entre as variáveis de controle e o fenômeno físico analisado, a dilatância em 

descontinuidades de maciços rochosos. O modelo foi construído com base em um 

banco de dados com 44 ensaios de cisalhamento direto apresentados por Benmokrane 

e Ballivy (1989), Skinas et al. (1990), Papaliangas et al. (1993), Indraratna e Haque 

(2000) e Indraratna et al. (2010a) e realizados em diferentes tipos de descontinuidades 

e condições de contorno. 

Utilizando 673 exemplos como conjunto de dados, o modelo foi desenvolvido con-

siderando como variáveis de entrada os principais fatores que governam o comporta-

mento cisalhante de descontinuidades sem preenchimento os quais são a rigidez normal 

de contorno (kn), a tensão normal inicial (no) atuante na descontinuidade, o coeficiente 

de rugosidade da descontinuidade (JRC), a resistência à compressão uniaxial da rocha 

intacta (c), o ângulo de atrito básico (b) e o deslocamento cisalhante (h), e tendo 

como resposta a dilatância da descontinuidade (v). 

O modelo foi implementado no MATLAB e consiste em um controlador fuzzy do 

tipo Takagi-Sugeno (Takagi e Sugeno, 1983) onde os consequentes são equações line-

ares das variáveis de entrada e a dilatância é a média ponderada dos consequentes de 

cada regra que varia de acordo com a combinação de valores assumidos pelas entradas. 
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Inicialmente, para o desenvolvimento do modelo, foi necessário definir as proprie-

dades de todas as funções de pertinência de cada variável, isto é, tipo de função e os 

respectivos parâmetros que definem essa função. Entre os tipos de funções disponíveis, 

optou-se por funções trapezoidais nas extremidades dos intervalos de cada variável e, 

quando oportuno, por funções triangulares para preencher o restante de valores não 

contemplados pelas funções trapezoidais. 

Os parâmetros das funções de pertinência foram definidos levando em consideração 

alguns valores fornecidos pela literatura quando disponíveis, os resultados dos ensaios 

de cisalhamento direto e o julgamento do especialista. Para as variáveis de entrada JRC, 

c e b, foram avaliadas, respectivamente, as sugestões de Barton e Choubey (1977), 

Bieniawski (1984) e Barton (1973) para a divisão dos intervalos das funções de 

pertinência. Devido à ausência de dados na literatura sobre as demais variáveis, os 

parâmetros das funções de pertinência de kn, no, h foram estabelecidos com base, 

apenas, nos resultados dos ensaios de cisalhamento direto e na experiência do especia-

lista. A inclusão das funções foi feita com o intuito de cobrir todo o domínio da variável 

e evitar a redundância entre funções de pertinência. A Fig. 1 apresenta as funções de 

pertinência das seis variáveis de entrada. 

 
(a) Rigidez normal de contorno (kn) 

 
(b) Tensão normal inicial (no) 

 
(c) Coeficiente de rugosidade (JRC) 

 
(d) Resistência à compressão da rocha 

(c) 

 
(e) Ângulo de atrito básico (b) 

 
(f) Deslocamento cisalhante (h) 
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Fig. 1. Funções de pertinência das variáveis de entrada. 

As regras de inferência foram definidas com o auxílio de uma planilha eletrônica com 

base em conhecimento de especialistas em Geotecnia a partir da análise de todas as 

combinações possíveis entre os conjuntos das variáveis de entrada. A partir dos dados 

dos ensaios foi realizada uma seleção (ou poda) das regras, mantendo apenas aquelas 

que foram efetivamente ativadas, resultando em 39 regras de inferência fuzzy para pre-

visão de v as quais estão apresentadas na Fig. 2. 

A avaliação dos antecedentes das regras se dá pela regra do mínimo, uma vez que 

apenas o operador lógico de interseção (AND) é utilizado. O valor resultante é chamado 

de ativação da regra e será usado como peso na combinação linear das saídas das regras. 

 Para o problema de interesse, só existem duas possíveis funções lineares para os 

consequentes das regras. Uma que considera a ocorrência da dilatação (v > 0) e outra 

para a ocorrência de compressão (v < 0) das descontinuidades. Estas equações são 

mostrados a seguir: 

v > 0: Dilatação = -0,0001kn -0,5065no +0,0273JRC +0,0065c +0,1247b +0,0945h -4,1189 (1) 

v < 0: Compressão = -0,0001kn -0,5246no +0,0231JRC +0,0069c +0,1272b +0,0948h -4,1485 (2) 

Os coeficientes das funções lineares mostradas nas Eqs. (1) e (2) foram previamente 

estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários (OLS, sigla em Inglês), a 

partir da separação dos dados dos ensaios de cisalhamento direto em dois grupos, um 

grupo de dilatação e outro de compressão.   

Por fim, vale enfatizar que, embora os consequentes de várias regras possam for-

necer a mesma saída, a importância de cada regra para o valor final é modulado por um 

valor de peso diferente, conforme mostrado na Fig. 2. O valor do peso de cada regra foi 

determinado com base em um nível de incerteza quantificado a partir da análise dos 

conjuntos fuzzy das variáveis de entrada. 

Para isso, observou-se o grau de superposição entre o comprimento do conjunto-

suporte de uma dada função de pertinência e o comprimento do intervalo formado pelos 

pontos de interseção entre duas funções de pertinência adjacentes, como pode ser ob-

servado na Fig. 3 para a rigidez normal de contorno (kn). Quanto maior a incerteza 

resultante, menor o peso da regra em questão para o cômputo do valor final da dilatân-

cia. 
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Fig. 2. Regras de inferência para determinação da dilatância pelo modelo fuzzy proposto.

 

Fig. 3. Pontos de intersecção estabelecidos entre as funções de pertinência adjacentes de kn para 

construção de suas regras de inferência fuzzy. 

3 Análises e Discussão 

O desempenho do modelo fuzzy foi avaliado por meio de uma comparação entre os 

valores previstos de dilatância e as medições dos ensaios de cisalhamento direto. A Fig. 

1. Se (kn(kPa/mm) é Muito alta) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Muito alto) e (sc(MPa) é Alta) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)   

2. Se (kn(kPa/mm) é Alta) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Média) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (0.8) 

3. Se (kn(kPa/mm) é Alta) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Média) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Compressão) (0.2) 

4. Se (kn(kPa/mm) é Alta) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Média) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Alto) então (dv(mm) é Dilatação) (1)   

5. Se (kn(kPa/mm) é Média) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Média) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (0.8) 

6. Se (kn(kPa/mm) é Média) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Média) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Compressão) (0.2) 

7. Se (kn(kPa/mm) é Média) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Média) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Alto) então (dv(mm) é Dilatação) (1)   

8. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Alto) e (sc(MPa) é Alta) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)   

9. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Média) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)   

10. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Média) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Alto) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

11. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Muito alta) e (JRC é Alto) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

12. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Muito alta) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (0.9)

13. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Muito alta) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Compressão) (0.1)

14. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Muito alta) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Alto) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

15. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Muito alta) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

16. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Muito alta) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Compressão) (1)  

17. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Alta) e (JRC é Alto) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

18. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Alta) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

19. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Alta) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Alto) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

20. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Alta) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Alto) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

21. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Alta) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

22. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Alta) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Compressão) (1)  

23. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Alto) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

24. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Alto) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

25. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

26. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Alto) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

27. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (0.8)

28. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Compressão) (0.2)

29. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Média) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

30. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Baixa) e (JRC é Alto) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Baixo) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (0.7)

31. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Baixa) e (JRC é Alto) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Baixo) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Compressão) (0.3)

32. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Baixa) e (JRC é Alto) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

33. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Baixa) e (JRC é Alto) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Baixo) e (dh(mm) é Alto) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

34. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Baixa) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Alto) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

35. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Baixa) e (JRC é Médio) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

36. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Baixa) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Alto) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

37. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Baixa) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Alto) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (1)  

38. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Baixa) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Dilatação) (0.6)

39. Se (kn(kPa/mm) é Baixa) e (sn0(MPa) é Baixa) e (JRC é Baixo) e (sc(MPa) é Baixa) e (fb(o) é Médio) e (dh(mm) é Baixo) então (dv(mm) é Compressão) (0.4)
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4 apresenta os resultados dos ensaios realizados por Papaliangas et al. (1993), Skinas 

et al. (1990) e Benmokrane e Ballivy (1989), respectivamente, em descontinuidades 

limpas muito brandas com c de 3,5 MPa, resistentes com c de 27,5 MPa e muito 

resistentes com c de 90. 

 
(a) Papaliangas et al. (1993) 

 
(b) Skinas et al. (1990) 
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(c) Benmokrane e Ballivy (1989) 

Fig. 4. Valores previstos e observados de dilatância. 

Ficou evidenciado que o modelo fuzzy não apresentou um bom rendimento para as 

descontinuidades resistentes dos ensaios de Skinas et al. (1990) e seu erro foi crescente 

com o aumento do deslocamento tangencial. Porém, suas previsões se aproximaram 

bastante dos dados experimentais de Papaliangas et al. (1993) e foram razoáveis para 

os ensaios de Benmokrane e Ballivy (1989). 

 Por meio da Fig. 5, é possível verificar a concordância na resposta do modelo propo-

sto com relação ao efeito da variação dos principais parâmetros de entrada. É válido 

ressaltar que, devido à limitação de dados dos ensaios, não foi possível, em alguns 

casos, isolar a influência de apenas uma variável na dilatância. 

 

 
(a) Rigidez normal de contorno (kn) 

 
(b) Tensão normal inicial (no) 
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(c) Coeficiente de rugosidade (JRC) 

 
(d) Resistência à compressão da rocha (c) e Ângulo de atrito básico (b) 

Fig. 5. Influência das variáveis de entrada na dilatância de descontinuidades sem preenchimento. 

Observou-se que, de uma forma geral, o modelo fuzzy se mostrou, relativamente, próx-

imo quanto ao comportamento e à ordem de grandeza das medições dos ensaios. 

A Fig. 6 permite uma verificação mais detalhada do desempenho do controlador 

Takagi-Sugeno, apresentando os erros de v em relação a uma parcela representativa de 

todo o conjunto de dados utilizado na construção do modelo com 134 exemplos de 

entrada e saída escolhidos aleatoriamente. 

 

Fig. 6. Erros do modelo fuzzy proposto em relação a um subconjunto aleatório de dados dos 

ensaios. 
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Constatou-se que os maiores erros foram de 1,87 e 1,43 mm obtidos para os ensaios de 

Indraratna e Haque (2000) e que correspondiam a medidas de v elevadas e próximas 

de 3 mm. Com exceção de alguns valores pontuais, a grande maioria dos erros foram 

menores que 1 mm. Isso mostra que o modelo Takagi-Sugeno proposto consegue ex-

plicar, de forma adequada, o fenômeno da dilatância das descontinuidades sem 

preenchimento de maciços rochosos. 

Diante dos resultados apresentados, o modelo fuzzy proposto pode ser considerado 

uma ferramenta útil para prever a dilatância de descontinuidades sem preenchimento, 

pois, na prática, necessita, apenas, de algumas informações sobre as condições de con-

torno impostas e as características das descontinuidades e da rocha intacta. 

Seu uso pode ser estendido ainda para a obtenção da resistência ao cisalhamento das 

descontinuidades, já que, uma vez estimado pelo modelo o valor da dilatância, é 

possível se fazer a previsão da resistência utilizando-se qualquer dos métodos analíticos 

mais modernos, por exemplo a metodologia de Indraratna e Haque (2000). 

4 Conclusões 

O modelo fuzzy proposto trata-se de um controlador do tipo Takagi-Sugeno com con-

sequentes formados por funções lineares para previsão da dilatância que foi desen-

volvido por meio de um conjunto de dados robusto com 673 exemplos e definido com 

base em estudos anteriores que identificaram os principais fatores que governam o com-

portamento cisalhante de descontinuidades limpas. 

Pela análise dos erros, o modelo fuzzy proposto pode ser considerado uma ferra-

menta útil para prever a dilatância de descontinuidades sem preenchimento, pois, na 

prática, necessita, apenas, de algumas informações sobre as condições de contorno im-

postas e as características das descontinuidades e da rocha intacta. Seu uso pode ser 

estendido também para a obtenção da resistência ao cisalhamento das descontinuidades 

limpas, utilizando-se qualquer dos métodos analíticos mais modernos de previsão. 

É importante mencionar que, como principal limitação, o modelo fuzzy desen-

volvido está limitado pelos domínios de suas variáveis de entrada os quais são definidos 

durante sua construção, ou seja, eles não permitem que sejam inseridos em seus dados 

de entrada medidas que estejam fora do seu intervalo de atuação preestabelecido. No 

presente trabalho, o controlador Takagi-Sugeno ficou condicionado ao domínio das 

medições dos ensaios de cisalhamento direto para a maioria de seus parâmetros. Entre-

tanto, esses domínios podem sofrer ajustes na medida em que novos conjuntos de dados 

estejam disponíveis. Acredita-se, também, que o desempenho do modelo proposto po-

deria ser melhorado com a utilização de mais funções lineares para os consequentes das 

regras. 

Uma sugestão de grande valor para estudos futuros seria o desenvolvimento de um 

controlador fuzzy do tipo Takagi-Sugeno para previsão da resistência ao cisalhamento 

de descontinuidades sem preenchimento de maciços rochosos. Outra alternativa inter-

essante seria utilizar técnicas neuro-fuzzy para previsão do comportamento cisalhante 

de descontinuidades limpas. Atualmente, as duas pesquisas estão sendo desenvolvidas 

por estes autores. 
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Proposta de um sistema de análise de adequação dos critérios de geotu-

rismo para candidatos a geoparques baseado em Lógica Fuzzy 
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Resumo - Com a crescente necessidade de conservar e promover o patrimônio geológico de forma 
sustentável, a UNESCO criou a GGN – Global Geoparks Network, rede mundial de geoparques. Para 
inclusão de novos membros na rede mundial, bem como para a manutenção dos membros já existentes, 
é necessário o atendimento dos requisitos impostos pela Organização, levando em consideração três 
dimensões, Geoconservação, Geoturismo e Geoeducação. Entretanto, optou-se por trabalhar apenas 
com a adequação das atividades de Geoturismo. Esta pesquisa apresenta uma proposta de um Sistema 
de Inferência Fuzzy, capaz de auxiliar os gestores de Geoparques no atendimento e adequação dos 
critérios de Geoturismo para áreas candidatas à Geoparques. O Sistema proposto é do tipo Mandani, 
possui 36 regras, três variáveis de entrada em uma de saída, apontando o grau de viabilidade do Geo-
turismo na área a ser analisada. A pesquisa foi desenvolvida pelo método indutivo de procedimento 
bibliográfico, sendo com o suporte teórico apontado nas citações e referências, associado às simulações 
dos testes pilotos, demonstrando a viabilidade da proposta. 

Palavras-Chave - Lógica Fuzzy; Geoturismo; Geoparque. 

Abstract - By the growing need to protect and promote geological heritage in a sustainable way, 
UNESCO created GGN - Global Geoparks Network. In order to include new members in the global 
network, as well as to maintain existing members, it is necessary to meet the requirements imposed by 
the Organization, taking into consideration three dimensions, Geoconservations, Geoturism and Ge-
oeducation. However, it was decided to work only with the adequacy of the Geotourism activities. This 
research presente a proposal of a Fuzzy Inference System, capable of assisting Geopark´s managers in 
the attendance of the Geotourism criteria for candidate areas to Geoparks. The proposed system is based 
on Fuzzy logic, Mandani type, 36 rules, that operate three input variables and one output, returning a 
level of viability of Geotourism in the area to be analyzed. The research was developed by the inductive 
method of bibliographic procedure, with the theoretical support indicated in the citations and references, 
associated to the simulations of tests made, demonstrated the feasibility of the proposal. 

Keywords - Fuzzy Logic; Geoturism; Geopark  

1     Introdução 

Diante da necessidade crescente de promover as áreas de patrimônio geológico, foi desenvolvido o 
conceito de Geoparque. Para tanto, houve a contribuição da UNESCO, Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura, promovendo a proteção e desenvolvimento sustentável do patrimô-
nio geológico mundial. (BRASIL, CPRM) 

No Brasil, em razão do grande potencial para a criação de geoparques, em decorrência da enorme exten-
são territorial com uma rica geodiversidade, existem diversas propostas avaliadas, e outras que se encon-
tram em avaliação ou que ainda serão avaliadas. (BRASIL, CPRM) 

Uma região com potencial para ser considerada geoparque e passar a integrar a Rede Global de Geopar-
ques, deve seguir as recomendações do documento “Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking 
UNESCO’S assistance to join the Global Geoparks Network”. (MOREIRA, 2014) 

Os critérios de avaliação, de acordo com estas diretrizes, para a candidatura a geoparque, são: 1. Tama-
nho e definição da área; 2. Gestão e participação local; 3. Desenvolvimento econômico; 4. Educação; 5. 
Proteção e conservação. (MOREIRA et al, 2015). 

Tem-se ainda, que os conceitos de geoconservação, geoeducação e geoturismo formam o tripé de sus-
tentação dos Geoparques. (OLIVEIRA, 2014). 
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Diante deste cenário, este trabalho objetiva desenvolver um modelo de Sistema de Inferência Fuzzy 
(SIF) como ferramenta de apoio à tomada de decisão, sobre áreas candidatas a criação de um Geoparque, 
buscando fornecer resultados adequados quando do envio da proposta. 

Entretanto, em razão da extensão dos critérios a serem analisados, optou-se por analisar apenas a dimen-
são Geoturismo, levando ainda em consideração que o mesmo é elemento intrínseco e avaliado em todos 
os critérios da UNESCO. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada a Lógica Fuzzy, em razão de ser uma teoria que 
trabalha com variáveis que apresentam alto grau de incerteza, possibilitando aos gestores mensurar o quão 
adequado ou inadequado estariam as propostas em cada requisito avaliado. (SANTOS et al, 2012) 

Têm-se a clara intenção de que o modelo desenvolvido na pesquisa contribua com a verificação da po-
tencialidade das áreas em que possam ser criadas os Geoparques, naquilo que se refere ao geoturismo, por 
meio da Lógica Fuzzy. Entretanto, existe a possibilidade de ampliar o estudo para criar novos sistemas 
abordando todos os elementos do Geoparque. 

 

2       O Geoturismo Como Elemento dos Geoparques 
 
O geoturismo é uma modalidade turística, que proporciona às pessoas conhecerem os aspectos geológicos 
e geomorfológicos de uma determinada área, sendo tal modalidade reconhecida pela UNESCO. 
(MOREIRA, 2014) 

Por conta do Geoturismo, podem ocorrer diversos impactos na área em que essa modalidade é praticada, 
impactos esses que podem ser positivos ou negativos com efeitos econômicos, ambientais e socioculturais. 
(MOREIRA, 2014) 

De acordo com Jasmine Cardozo Moreira (2014), os impactos positivos podem estar relacionados à 
conservação do patrimônio geológico, geração de empregos diretos e indiretos e educação geológica e am-
biental dos visitantes. Já os impactos negativos podem estar relacionados aos danos aos sítios geológicos, 
devido a utilização excessiva e/ou incorreta da área, vandalismo ou até mesmo a remoção ilegal de itens, 
como fósseis e minerais.  

Diante desse cenário, é visível que o geoturismo está intrinsecamente ligado aos demais elementos do 
geoparque (geoconservação e geoeducação), tendo em vista que o geoturismo só é possível em áreas de 
riquezas geológicas, aliado a participação da comunidade na área, inclusive para realização de estudos e 
pesquisas científicas. 

 

3 Sistema de Inferência Fuzzy 
 
O Sistema Fuzzy é utilizado para tratar problemas com informações imprecisas. Para tanto, define-se uma 
função característica, que modela as variáveis estudadas, podendo assumir um grau de pertinência no in-
tervalo de [0,1], sendo justamente esse fator o grande diferencial da Teoria Fuzzy para a lógica clássica do 
falso ou verdadeiro. (SANTOS et al, 2012) 

 Na presente proposta, devido ao caráter subjetivo e impreciso, diante dos critérios para se definir a 
criação de um Geoparque, permite-se utilizar a lógica fuzzy como uma metodologia adequada a esse pro-
cesso.  

Através dos sistemas de inferência fuzzy é possível capturar o conhecimento próximo ao modelo “cog-
nitivo” utilizado na análise de problemas de classificação; pois o processo de aquisição do conhecimento é 
simplificado, mais confiável e menos sujeitos a erros. (SANTOS et al, 2013) 

Para se aplicar um sistema fuzzy são necessárias 4 etapas: a “fuzzificação”, a construção da base de 
regras, a escolha do processo de inferência e a “defuzzificação”. (BRESSANE et al, 2016) 

A fuzzificação, nada mais é, do que o momento que as variáveis linguísticas são definidas na forma de 
conjuntos fuzzy, por meio da criação das funções de pertinência para cada valor linguístico assumido pela 
variável. (MARRO et al, 2010) 

Em outras palavras, trata-se da modelagem das variáveis de entrada e saída, com o uso dos conjuntos 
fuzzy, considerando valores de referência na literatura. (BRESSANE et al, 2016) Cabe ressaltar que, pode-
se contar, ainda, com informações de um especialista. (BARROS et al, 2006) 

A etapa seguinte é caracterizada pela construção da base de regras, que são definidas na base de conhe-
cimento em torno de declarações do tipo se / então, que descreve a ação a ser feita em resposta às entradas 
fuzzy. (SANTOS et al, 2012) 

De acordo com Barros e Bassanezi (2006), a base de regras traduz matematicamente as informações que 
formam a base de conhecimento do sistema fuzzy. 
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Ressaltam ainda que, em se tratando da etapa  de inferência do sistema, que o Módulo de Inferência  
traduz matematicamente cada proposição, por meio de t-normas, t-conormas e regras de inferência, que 
serão utilizadas para modelar a base de regras. (BARROS E BASSANEZI, 2006).  

Já a defuzzificação, etapa final do sistema, permite obter um valor numérico para cada saída do sistema, 
permitindo assim uma leitura mais adequada do resultado. Neste processo de defuzzificação, utiliza-se com 
maior frequência o Centro de Massa, ou centróide. (BOURAHLI et al, 2009) 

 

4         Proposta do Sistema de Análise da Adequação dos Critérios de Geoturismo 
 
Como indicado anteriormente, a presença do Geoturismo é essencial à caracterização de um Geoparque. 
Contudo, verificar se um local, candidato à Geoparque, de fato se amolda aos requisitos daquilo que se 
espera do Geoturismo é uma árdua tarefa aos gestores. 

Com vistas a facilitar tal encargo, foi desenvolvido o presente sistema de análise dos critérios de geotu-
rismo para candidatos à geoparques. 

O presente sistema de inferência fuzzy que se propõe, é do modelo tipo Mandani, com operadores max-
min. (SANTOS et al, 2012). 

Partindo da análise dos requisitos delineados pela UNESCO, no que diz respeito à presença de geotu-
rismo nos geoparques, membros da Rede Global de Geoparques, pôde-se identificar o desdobramento em 
dois elementos básicos que compõem a análise do Geoturismo em um Geoparque, sendo eles os Impactos 
do Geoturismo e as Opções de Lazer do geoturismo. 

Os Impactos do Geoturismo, por sua vez, também se desdobram em outros dois elementos, que são 
impactos positivos e impactos negativos.  

Desta feita, alocando esses elementos em um sistema de inferência fuzzy, tais elementos assumem o 
papel de variáveis do sistema, e podem ser melhor visualizados na figura 1. 

 

 
Figura 1 - Desdobramento dos Elementos do Geoturismo 

 

Como se verifica na representação da Figura 1, a proposta deste SIF conta com três variáveis a serem 
analisadas, quais sejam: Impactos Negativos (Impacto ambiental da Visitação no local); Impactos Positivos 
(desenvolvimento sócio-econômico); e Opções de Lazer (diversidade dos atrativos de Lazer).  

Por meio da análise dessas variáveis, será possível inferir qual o grau de adequação do geoturismo, 
apontando ao gestor quais os pontos a serem melhorados na sua área. 

Para modelar tais variáveis por meio de um sistema do tipo Mandani, foi utilizado o software Matlab 
versão R2012a (Figura 2). 

 

Fonte: Autores - Gerada pelo Software MatLab. 

Figura 2 - Representação do Sistema de Inferência Fuzzy - tipo Mandani 
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Como se verifica na representação da Figura 2, gerada à partir do software Matlab, o SIF “Sistgeotur” 
opera 3 variáveis de entrada, já vistas, e 1 variável de saída que apontará o Grau de Viabilidade do Geotu-
rismo enquanto elemento de análise em um Geoparque. 

 
4.1      Análise da Variável de Entrada - Impactos Negativos da Visitação. 

 
Um dos grandes desafios a serem superados na análise das variáveis é a seleção dos dados, quando eles 

existem. Para análise das variáveis desta proposta, os dados são um desafio a parte, pois tais dados não são 
obtidos de uma fonte previamente estabelecida, como estatísticas governamentais, por exemplo. 

Para que a proposta seja factível, os dados devem ser levantados a partir da área a ser analisada. Para 
tanto, lança-se mão do VIM (Visitor Impact Management), método já consolidado para tal análise. 

O método Visitor Impact Management (VIM) é utilizado para avaliar os impactos reais e potenciais da 
visitação em ambientais naturais, incorporando o monitoramento dos impactos nos ecossistemas submeti-
dos a algum tipo de pressão antrópica. Com isso é possível reduzir e controlar os impactos biofísicos e 
sociais negativos, que ameaçam a qualidade de áreas naturais submetidas ao turismo. (SILVA E SILVA, 
2009) 

O método VIM consiste, resumidamente, em um questionário com vários itens relevantes aos impactos 
ambientais que a visitação possa causar à área, pontuando cada um desses ítens em escala de 0 a 3, na qual 
0 implica o pior cenário e 3 o melhor cenário possível. 

Desde a década de 70, vários métodos foram desenvolvidos e utilizados para mensurar os impactos de 
atividades turísticas em relação ao meio ambiente. Dentre eles podem ser lembrados: LAC – Limits of 
Acceptable Change; VIM – Visitor Impact Managment; Capacidade de Cargas; Pressão –Estado - Resposta; 
VERP – Visitor Experience and Resource Protection; etc. No Brasil, o Método de Capacidade de Cargas é 
um dos mais utilizados, mas com a evolução dos estudos sobre impactos ambientais o método VIM é que 
vem se mostrando mais adequado a essa finalidade. (SARDINHA et al, 2007).  

O método VIM pode ser adaptado às peculiaridades de cada local, mas em geral segue um padrão razo-
avelmente recorrente, como o utilizado por Sardinha  et al (2007) e adaptado por Godoy et al (2013), re-
presentado pela figura 3. 

 
 

 

Fonte: GODOY et al. (2013) 

Figura 3 - Questionário VIM 

 
Após a coleta dos dados diretamente na área, realiza-se a soma dos valores e verifica-se seu resultado de 

acordo com a tabela 1 apresentada. 
 
Tabela 1 - Resultados do Método VIM 
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Valores Classificação dos Impactos 

≤ 10 Presença muito alta de impacto 

10 a 18 Impacto alto ou preocupante 

18 a 24 Moderada presença de impacto 

24 a 30 Pouca presença de Impacto 

Fonte: Autores – Adaptado de GODOY (2013) 

 

Partindo dessa escala adaptada de dados, foi possível constituir os conjuntos fuzzys desta variável, como 
se demonstra pela figura 4, obtida no MatLab. 

 

Fonte: Autores - Gerada pelo Software MatLab 

Figura 4 - Variável de entrada - Impacto Negativo da Visitação 

 
4.2      Variável de Entrada - Impacto Positivo - Sócio-econômico. 
 

Como já mencionado, um dos desafios desta pesquisa foi estabelecer quais seriam os métodos que des-
sem suporte à obtenção dos dados a serem modelados pelo Sistema Fuzzy. 

Com relação aos impactos positivos, ao contrário dos impactos da visitação, não há um método simples 
e prático para análise desses quesitos, assim como o VIM se mostrou na variável anterior. 

Assim, inspirados pela metodologia de trabalho do método VIM e tomando por base a pesquisa de Rita 
Gabriela Araujo Carvalho e Laura Rudzewicz“Uma análise do desenvolvimento do Geoturismo em cinco 
Geoparques brasileiros” (Carvalho e Rudzewicz, 2015), na qual foram avaliadas as contribuições sócio-
econômicas do geoturismo em 05 geoparques, foi possível criar um modelo de coleta de dados sobre os 
impactos sócio-econômicos do geoturismo em áreas candidatas a Geoparques. 

A pesquisa indicou que a participação das comunidades em quatro dos cincos geoparques pesquisados 
ocorreu por meio de parcerias com as prefeituras, divulgação do projeto, realização de palestras de sensi-
bilização e contato com as associações e lideranças. A pesquisa também apontou que a participação direta 
dos membros da comunidade com os parques opera-se como Guias turísticos e em Serviços de suporte ás 
atividades do parque, como manutenção, limpeza, venda de artesanatos, alimentação, etc. 

Com relação aos impactos econômicos das atividades turísticas, a referida pesquisa apontou a percepção 
de aumento do fluxo econômico nas comunidades do entorno do parque, bem como o aumento do tempo 
de permanência de turistas na região. (CARVALHO e RUDZEWICZ, 2015) 

Partindo desses elementos, foi possível criar uma tabela / questionário, semelhante à metodologia utili-
zada para o VIM, a qual pode servir de base para o levantamento dos aspectos sócio-econômicos na área a 
ser pesquisada, conforme se demonstra na Tabela 2. 

Tabela 2 - Questionário de Impactos Positivos - Sócio-Econômico 
Indicadores de Envolvimento da Comunidade 

Peso Divulgação do Projeto do Parque Peso Parcerias com a Prefeitura 

0 Nenhuma divulgação 0 Nenhum apoio municipal 

1 Alguma divulgação 1 Algum apoio municipal 

2 Divulgação esporádica 2 Parceria municipal relevante 
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3 Divulgação permanente 3 
Desenvolvimento de projetos em conjunto com a 
municipalidade 

Peso 
Interação com Associações e Lideranças da co-
munidade Peso Realização de palestras e cursos 

0 Nenhum contato 0 Nenhuma ocorrência 

1 Algum contato 1 Alguma ocorrência 

2 Contato esporádico 2 Esporadicamente 

3 Contato permanente 3 Permanentemente 

Indicadores das funções desempenhadas pela comunidade nas atividades turísticas 

Peso 

Serviçoes de Suporte à Visitação nos parques: 
limpeza, manutenção, venda de artesanatos, 
alimentação etc.  Peso Condução de Visitantes (guias) 

0 Nenhuma participação de locais 0 Nenhum Guia local 

1 Pouca participação de locais 1 Poucos guias são locais 

2 Maioria são locais 2 Maioria dos guias são locais 

3 
Totalidade ou quase totalidade dos pareticipan-
tes são locais 3 

Totalidade ou quase totalidade dos guias são lo-
cais 

Indicadores de desenvolvimento econômico local 

Peso 
Aumento do tempo de permanência do turista 
no local Peso Aumento do fluxo financeiro na sociedade local 

0 Nenhum impacto no tempo de permanência 0 Nenhum impacto na economia local 

1 Algum impacto no tempo de permanência 1 Pouco impacto na economia local 

2 Razoável impacto no tempo de permanência 2 Significativo impacto econômico 

3 Total impacto no tempo de permanência 3 Total dependência economica local 

Fonte: Autores 

Após a coleta dos dados diretamente na área, realiza-se a soma dos valores e verifica-se seu resultado de 
acordo com a tabela 3 apresentada. 
 
Tabela 3 - Resultados dos valores de Impactos Positivos 

Classificação dos Impactos Valores 

Baixo impacto positivo ≤12 

Impacto positivo baixo / mediano 12-17 

Alta presença de impacto positivo 17-24 

Fonte: Autores 

A definição dos valores que compõe cada faixa da Tabela 3 foram mensurados a partir da análise dos 
dados apontados como recorrentes na pesquisa de Carvalho e Rudzewicz (2015), pela qual buscou-se esta-
belecer condições baixas, medianas e altas de impactos positivos, considerando a recorrência destas condi-
ções nos cincos geoparques analisados naquela pesquisa. 

Partindo dessa escala de dados foi possível constituir os conjuntos fuzzy desta variável, como pode-se 
observar na figura 5. 

 

Fonte: Autores - Gerada pelo Software MatLab 

Figura 5 - Variável de entrada - Impacto Positivo Sócio-Econômico 
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4.3      Variável de Entrada - Opções de Lazer. 
 
A obtenção dos dados para esta variável baseou-se na mesma metodologia adotada na variável Impactos 
Positivos. 

Tomou-se por base os dados apontados na pesquisa de Carvalho e Rudzewicz (2015). A pesquisa apon-
tou que os cincos geoparques pesquisados apresentaram aspectos recorrentes sobre a Diversidade opções 
de Turismo, compreendendo o turismo pedagógico, o turismo de aventura, o turismo científico, turismo 
cultural e o ecoturismo; sobre a Infraestrutura básica, compreendendo a existência de centro de visitantes, 
serviços de guias locais, sinalização turística, serviços de alimentação, de hospedagem, etc.; bem como, 
sobre a Diversidade das opções de lazer, como atividades educativas, caminhadas, trilhas ecológicas, ativi-
dades de aventura, visitação nos geossítios, atividades culturais, educação ambiental, observação de ani-
mais, georoteiros, cicloturismo, atividades de pesca, passeios em veículos motorizados, etc. 

Seguindo então a mesma metodologia adotada anteriormente, foi possível criar uma tabela semelhante 
a utilizada no VIM, a qual pode servir de base para o levantamento dos aspectos sócio-econômicos na área 
a ser pesquisada, conforme Tabela 4. 

Tabela 4 - Indicadores das Opções de Lazer 
 

Indicadores das opções de lazer 

Peso 

Diversidade opções de Turismo 
(turismo pedagógico, turismo de 
aventura, turismo científico, tu-
rismo cultural e o ecoturismo) Peso 

Infraestrutura básica (centro de visitantes, serviços de 
guias locais, sinalização turística, serviços de alimenta-
ção, de hospedagem etc.) 

0 Apenas 1 opção 0 Nenhuma Infra 

1 Até 2 opções 1 Alguma infra 

2 Até 3 opções 2 Infra razoável 

3 Mais de 3 opções 3 Infra adequada e satisfatória 

Peso 

Diversidade das opções de lazer (atividades educativas, as caminhadas, as trilhas ecológicas e as 
atividades de aventura, visitação nos geossítios, atividades culturais, educação ambiental e obser-
vação de animais, georoteiros, cicloturismo, atividades de pesca e passeios em veículos motoriza-
dos, etc).   

0 Apenas 1 opção constatada 

1 Até 2 opções constatadas 

2 Até 3 opções constatadas 

3 Mais de 3 opções constatadas 

Fonte: Autores 

 

Após a coleta dos dados diretamente na área, realiza-se a soma dos valores e verifica-se seu resultado de 
acordo com a tabela 5 apresentada. 

 
Tabela 5 - Resultados dos valores para Opções de Lazer 

Valores Classificação das opções de Lazer 

≤ 3 Poucas opções – Insatisfatório 

3 a 6 Algumas opções – Razoável 

6 a 9 Muitas opções – Satisfatório 

Fonte: Autores. 

A definição dos valores que compõe cada faixa da Tabela 5 foram mensurados a partir da análise dos 
dados apontados como recorrentes na pesquisa de Carvalho e Rudzewicz (2015), pela qual buscou-se esta-
belecer condições insatisfatórias, razoáveis e satisfatórias de opções de lazer, considerando a recorrência 
destas condições nos cincos geoparques analisados naquela pesquisa. 

Partindo dessa escala de dados foi possível constituir os conjuntos fuzzy desta variável(figura 6). 
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Fonte: Autores - Gerada via Matlab. 

Figura 6 - Variável de entrada - Opções de Lazer 

 
4.4      Variável de Saída - Grau de Viabilidade das Atividades de Geoturismo. 
 

Para que o SIF pudesse ser modelado de forma coerente com as 36 regras que a combinação de todos os 
valores linguísticos das variáveis indica, foi necessário estabelecer cinco valores linguísticos para a variável 
de saída, alterando seus valores de Impossibilitante a Pleno, passando por Ruim, Razoável e Boa, como se 
verifica na Figura 7 - Variável de Saída. 

 

Fonte: Autores, gerada via MatLab. 

Figura 7 - Variável de Saída 

4.5      A Base de Regras. 
 

Para modelar os dados das três variáveis de entrada verificou-se a existência das 36 regras conforme 
Tabela 6. 

Tabela 6 - Base de Regras do SIF 

SAÍDAS 
OPÇÕES DE 
LAZER 

IMPACTO 
NEGATIVO IMPACTO POSITIVO 

IMPOSSIBILITANTE POUCAS MUITO ALTO  BAIXO 

IMPOSSIBILITANTE RAZOÁVEL MUITO ALTO  BAIXO 

IMPOSSIBILITANTE MUITAS MUITO ALTO  BAIXO 

IMPOSSIBILITANTE POUCAS ALTO BAIXO 

IMPOSSIBILITANTE RAZOÁVEL ALTO BAIXO 

RUIM MUITAS ALTO BAIXO 

IMPOSSIBILITANTE POUCAS MODERADO BAIXO 

RUIM RAZOÁVEL MODERADO BAIXO 

RUIM MUITAS MODERADA BAIXO 

RUIM POUCAS POUCO BAIXO 

RAZOÁVEL RAZOÁVEL POUCO BAIXO 

RAZOÁVEL MUITAS POUCO BAIXO 

Fifth Brazilian Conference on Fuzzy Systems (V CBSF)

July 4 - 6, 2018, Fortaleza – Brazil.

111



IMPOSSIBILITANTE POUCAS MUITO ALTO  MEDIANO 

RUIM RAZOÁVEL MUITO ALTO  MEDIANO 

RUIM MUITAS MUITO ALTO  MEDIANO 

IMPOSSIBILITANTE POUCAS ALTO MEDIANO 

RUIM RAZOÁVEL ALTO MEDIANO 

RUIM MUITAS ALTO MEDIANO 

RUIM POUCAS MODERADO MEDIANO 

RAZOÁVEL RAZOÁVEL MODERADO MEDIANO 

BOA MUITAS MODERADO MEDIANO 

RAZOÁVEL POUCAS POUCO MEDIANO 

BOA RAZOÁVEL POUCO MEDIANO 

BOA MUITAS POUCO MEDIANO 

IMPOSSIBILITANTE POUCAS MUITO ALTO  ALTO 

RUIM RAZOÁVEL MUITO ALTO  ALTO 

RUIM MUITAS MUITO ALTO  ALTO 

IMPOSSIBILITANTE POUCAS ALTO ALTO 

RUIM RAZOÁVEL ALTO ALTO 

RAZOÁVEL MUITAS ALTO ALTO 

RAZOÁVEL POUCAS MODERADO ALTO 

BOA RAZOÁVEL MODERADO ALTO 

PLENA MUITAS MODERADO ALTO 

BOA POUCAS POUCO ALTO 

PLENA RAZOÁVEL POUCO ALTO 

PLENA MUITAS POUCO ALTO 

Fonte: Autores 

 

4.6      Método de Defuzzyficação e Normalização dos Dados 
 
A defuzzyficação utilizada foi o centróide, ou centro de massas, em razão de ser o método mais usual para 
sistemas do tipo Mandani. 

Em razão desta opção de defuzzyficação, é usual que os valores de extremidades, 0 e 1, nunca sejam 
acionados, logo para se ter um resultado fidedigno à faixa estabelecida nas variáveis de saída foi necessário 
normalizar os dados obtidos após a defuzzyficação. 

Os dados de saída fornecidos pelo Sistema variaram de 1,06 a 8,94, razão que foi necessário normalizá-
los para a escala idealizada de 0 a 10, para serem compatíveis com a escala das variáveis de saída do sistema. 

Tal procedimento foi realizados por meio da função  f(x) = ((x-1.05609)/7.888)*10 
 
4.7 Testes Iniciais 
 
Para avaliação preliminar do Sistema proposto, foram realizados 15 testes com valores aleatórios para 

os dados de entrada.  
Três testes possuem dados de entrada com valores que correspondem a regiões de certeza absoluta, sendo 

um deles o da pontuação máxima, que deve garantir o resultado pleno; o segundo é o da pontuação mediana, 
que deve garantir um resultado intermediário; e o último é o da pontuação mínima, que deve apontar o 
resultado impossibilitante. 

Os demais 12 testes foram compostos de pontuação aleatória, sendo que os resultados obtidos pelo SIF 
condizem com as condições atribuídas a cada um, conforme se verifica na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Testes Piloto do Sistema 

Fonte: Autores 

IMPACTO 
POSITIVO 

IMPACTO 
NEGATIV

O 

OPÇÕES DE 
LAZER 

RESULTADOS 
DO SISTEMA 

RESULTADOS 
NORMALIZADO

S 

RESPOSTAS OBTIDAS 

24 30 9 8,943902439 10,0 PLENA 

0 0 0 1,056097561 0,0 IMPOSSIBILITANTE 

16 20 5 5,727148704 5,9 RAZOÁVEL EM DECLÍNIO 
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As escalas de cada variável linguística de saída do sistema foram definidas em um processo de três 
etapas. Primeiro buscou-se criar o número de cinco variáveis de saídas para que fossem compatíveis com 
as 36 regras do sistema. Em um segundo momento, preocupou-se em distribuir as faixas de forma equâni-
mes para as variáveis linguísticas, visando garantir linearidade às respostas do sistema. Por fim, teve-se a 
cautela de verificar se a distribuição das faixas para cada variável linguística apontava respostas coerentes, 
quando analisadas as simulações. 

Após esse processo, pode-se confirmar a escala de cada variável de saída, como demonstra a tabela 8. 
 

Tabela 8 – Range das Variáveis Linguísticas de Saída. 
RANGE DO 

RESULTADO 
VALOR LINGUÍSTICO – RESPOSTA DO 

SISTEMA 

0 a 1 IMPOSSIBILITANTE 

1 a 2 IMPOSSIBILITANTE EM DECLÍNIO 

2 MEIO TERMO- IMPOSSIBILITANTE / RUIM 

2 a 3 IMPOSSIBILITANTE TENDENTE A RUIM 

3 RUIM 

3 a 4 RUIM EM DECLÍNIO 

4 MEIO TERMO -  RUIM/ RAZOÁVEL 

4 a 5 RUIM TENDENTE A RAZOÁVEL 

5 RAZOÁVEL 

5 a 6 RAZOÁVEL EM DECLÍNIO 

6 MEIO TERMO - RAZOÁVEL / BOM 

6 a 7 RAZOÁVEL TENDENTE A BOM 

7 BOM 

7 a 8 BOM EM DECLÍNIO 

8 MEIO TERMO - BOM/PLENA 

8 a 9 BOM TENDENTE A PLENA 

9 a 10 PLENA 

Fonte: Autores. 

 

5         CONCLUSÃO 
 
O presente trabalho demonstra os resultados da pesquisa que se operou pelo método indutivo, de procedi-
mento bibliográfico, com o intuito de apresentar proposta de um sistema de análise de adequação dos cri-
térios de geoturismo para candidatos a geoparques baseado em lógica fuzzy. 

Partindo da análise dos requisitos delineados pela UNESCO, no que diz respeito a presença de geotu-
rismo nos geoparques, membros da Rede Global de Geoparques, pôde-se identificar o desdobramento em 
dois elementos básicos que compõem a análise do Geoturismo em um Geoparque, sendo eles os Impactos 
do Geoturismo e as Opções de Lazer do geoturismo. Os Impactos do Geoturismo, por sua vez, também se 
desdobram em outros dois elementos, que são impactos positivos e impactos negativos.  

6 8 2 1,056097561 0,0 IMPOSSIBILITANTE 

18 22 7 7,765934066 8,5 BOM TENDENTE A PLENA 

22 28 8 8,943902439 10,0 PLENA 

2 2 1 1,056097561 0,0 IMPOSSIBILITANTE 

12 15 4 2,867567568 2,3 IMPOSSIBILITANTE TENDENTE A 
RUIM 

7 9 3 1,172402938 0,1 IMPOSSIBILITANTE 

20 25 6 8,758823529 9,8 PLENA 

14 18 4 3,84256472 3,5 RUIM EM DECLÍNIO 

5 7 2 1,056097561 0,0 IMPOSSIBILITANTE 

19 23 5 7,738436482 8,5 BOM TENDENTE A PLENA 

8 10 3 1,172402938 0,1 IMPOSSIBILITANTE 

21 24 6 8,758823529 9,8 PLENA 
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Dessas premissas e dos resultados da pesquisa, verifica-se a viabilidade da proposta de um sistema de 
inferência fuzzy que se destina a auxiliar os gestores de Geoparques à analisarem a adequação dos critérios 
do geoturismo em suas áreas de atuação. 

De acordo com o suporte obtido nas referências apontadas ao longo do trabalho, há a indicação de uma 
possibilidade evidente de eficácia do sistema proposto. 

Após a conferência dos testes pilotos, a pesquisa demonstrou razoável segurança àquilo que se propõe, 
restando apenas, por meio de outra pesquisa, comprovar sua aplicação em situação real, através de estudo 
de caso concreto. 

Assim, ao que o estudo teórico apontou, é possível inferir que a proposta de um SIF para a finalidade 
que se pretende é bastante viável e pode ser um elemento auxiliar nas tomadas de decisões de gestores de 
geoturismo em geoparques. 
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Resumo. O agronegócio mundial do café engloba, anualmente, recursos que che-

gam a 91 bilhões de dólares e envolve meio bilhão de pessoas. É nesse mercado 

gigantesco que está centrado o interesse da cadeia produtiva do café brasileiro, 

que contribuiu com mais de 30% da produção mundial nas últimas safras. O mer-

cado do café é caracterizado por um conjunto de atividades de enorme comple-

xidade, dinamismo, e um crescente nível de exigência dos consumidores quanto 

à qualidade da bebida. Isso impõe aos países produtores, consumidores e expor-

tadores um elevado controle de qualidade. Atualmente, a definição da qualidade 

e, portanto, do valor do café é baseada na classificação manual, ou seja, uma 

pessoa exerce o papel de um classificador treinado (certificado) para qualificar 

as amostras de café. Assim, o processo atual de classificação de café sofre com a 

subjetividade dos classificadores e uma grande dificuldade de padronização do 

processo devido a possíveis inconsistências. O presente trabalho propõe o uso de 

Lógica Fuzzy para análise de amostras de café em grãos pela análise de imagens 

digitais, a fim de se aumentar a velocidade e reduzir as subjetividades envolvidas 

no atual processo manual de classificação, considerando: forma, tamanho e cor. 

Dentre os benefícios da automação do processo de classificação de café desta-

cam-se a redução de custos, a agilidade e a padronização da classificação. 

 

Keywords: Classificação de Café, Lógica Fuzzy, Visão Computacional. 

1 Introdução 

Desde o século XIX o Brasil tem se destacado na produção e exportação de café, 

e atualmente ocupa a primeira posição mundial tanto na produção como na exportação 

do produto, contando com cerca de 30% do total das exportações mundiais do café [1]. 

Devido à alta exigência do mercado internacional por produtos de qualidade, o café 

brasileiro exportado necessita passar por um rígido controle de qualidade, o qual deve 

ser preciso e rápido, dado o grande volume do produto que deve ser avaliado. Esse 

controle diz respeito tanto ao café em pó quanto ao grão antes da torrefação e da moa-

gem.  

 Um dos desafios que as cooperativas de café enfrentam atualmente é avaliar a 

qualidade da safra de seus associados no ritmo imposto pelo processo produtivo, de 

modo que eles saibam prontamente o valor do seu produto. Essa informação deve ser 
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obtida rapidamente, já que o preço pelo qual essas commodities são negociadas podem 

ser muito voláteis. A qualidade de uma safra geralmente é avaliada pela análise de pe-

quenas amostras, visando identificar e quantificar os grãos defeituosos e impurezas, os 

quais podem depreciar sobremaneira o sabor e o aroma da bebida produzida, e conse-

quentemente o seu valor. Grãos defeituosos são aqueles que apresentam alterações fí-

sicas e químicas comprometedora, e podem ser provenientes de diversos fatores ocor-

ridos durante o ciclo de vida do café, do cultivo e da colheita, ao beneficiamento e 

armazenamento. Impurezas são qualquer corpo estranho que não é café encontrado 

junto dos grãos. A qualidade da amostra é dada de maneira quantitativa ao se computa 

o número de ocorrências dos diversos tipos de defeitos e impurezas, os quais geralmente 

têm pesos diferentes na contagem, já que podem depreciar a bebida em proporções dis-

tintas. 

 Atualmente, a avaliação de qualidade é feita visualmente por especialistas e 

apresenta as seguintes desvantagens: a análise é dependente da interpretação subjetiva 

do avaliador, de modo que diferentes avaliadores podem dar diferentes diagnósticos 

para a mesma amostra; é um processo lento, já que cada grão deve ser avaliado indivi-

dualmente; e a qualidade da análise se deprecia ao decorrer do turno de trabalho, por 

fatores envolvendo, principalmente, a fadiga. 

Essas questões fazem dessa análise um processo caro e não totalmente confi-

ável, dadas as subjetividades envolvidas. 

Neste contexto, o presente trabalho propõe o uso de Lógica Fuzzy para análise 

de amostras de café em grãos pela análise de imagens digitais, a fim de se aumentar a 

velocidade e reduzir as subjetividades envolvidas no atual processo manual de classifi-

cação. 

Este trabalho está dividido em 5 seções, a seção 1 contextualiza o trabalho 

desenvolvido, a seção 2 apresenta o processo de classificação do café. A seção 3 des-

creve os materiais e métodos desenvolvido, na seção 4 os resultados são apresentados 

e a seção 5 mostram as conclusões e perspectiva de trabalhos futuros. 

 

2 O Processo de Classificação do Café 

O café na economia mundial tem um peso de fundamental importância, pois 

envolve a política dos países produtores onde a atividade cafeeira tem como objetivo 

agregação e geração de valor no mercado [2]. 

        O processo de classificação do produto é feito em duas condições. Primeiro 

com produtor, através de amostras do café ainda em coco. A partir do mesmo, o classi-

ficador da um parecer sobre o tipo de café, a renda, a umidade e a ideia de como pre-

parar o café para a comercialização. Outro critério é a classificação na Tabela Brasileira 

(COB) que é feita por uma amostra de 300 gramas de café beneficiado, onde as peneiras 

são distribuídas de acordo com os grãos, identificando a seca, o aspecto, a torração e a 

bebida, definindo o preço para comercialização. Nesse processo pode-se identificar à 

maior ou menor variação de defeitos [3]. 
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       De acordo com Toledo [4] “Decreto nº 41.080, de 2/3/57, foi fixada a compe-

tência exclusiva do extinto Instituto Brasileiro do Café – IBC para a padronização, clas-

sificação, fiscalização, exames e análises do café.” Esse documento determina as nor-

mas a serem seguidas de acordo com a padronização, analisando as impurezas encon-

tradas no processo de classificação de café e fiscalizando se o percentual de impurezas 

encontrados no café está de acordo com o permitido para comercialização. 

       O café pode ser classificado de acordo com os seguintes critérios: por tipo ou 

defeito, pela característica de qualidade e pela qualidade (bebida) [4]. A partir da clas-

sificação por tipo ou defeito, numeram-se os tipos de café arábica variando de dois a 

oito. Analisando a classificação pela qualidade, devem-se observar fatores que influen-

ciam na aceitação do mercado, agregando valor ao produto final. 

     Na avaliação comercial é adotado o processo de classificação avaliando assim, a 

forma, tamanho, cor, tipos de grãos e tipo de bebida, características estas que acontecem 

no processo de comercialização e que serão abordadas neste trabalho. 

 

3 Materiais e Métodos 

A metodologia utilizada neste trabalho é dividida em: aquisição de imagens da 

amostra, aplicação de algoritmos de processamento de imagem para detecção dos ob-

jetos e extração de suas características (padrões de cor e forma) e classificação utili-

zando lógica fuzzy, conforme mostra a Figura 1, todas essas etapas foram realizadas 

utilizando o software livre Python. 

 

Figura 1. Fluxograma do Algoritmo Desenvolvido 
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3.1 Amostragem e Classificação 

As classes e impurezas a serem identificadas pelo algoritmo foram definidas de 

acordo com o modelo de classificação utilizado em [5]. Um conjunto de amostras de 

grãos defeituosos, impurezas e grãos saudáveis de diferentes peneiras, foram obtidos 

através da parceria realizada entre os campi Serra e Alegre do IFES (Instituto Federal 

de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo). Todas as amostras foram previamente se-

paradas e classificadas por especialistas. 

 

3.2 Aquisição de Imagens 

Para se capturar imagens de amostras de café por um método sistemático e por 

se tratar de um trabalho inicial, foi montado uma estrutura em madeira para servir de 

suporte para a câmera, ficando acima dos grãos de café espalhados em uma folha de 

papel branco, conforme a Figura 2. 

 

 
Fig. 2. Parte de uma foto com amostras de grãos bons. 

3.3 Processamento 

No Python temos disponível várias bibliotecas de processamento de imagens. 

Neste trabalho foi utilizado a OpenCV por disponibilizar várias funções pertinentes ao 

processamento digital de imagens. 
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Não foram necessários nenhum tratamento nas imagens, como por exemplo: re-

moção de ruídos, ajustes nos canais de cores, etc. 

A segmentação foi feita pela aplicação da binarização de Otsu com o intuito de 

separar os grãos do fundo da imagem, preenchimento de pequenos “buracos” dentro 

dos grãos deixados pela binarização, dessa maneira, foi utilizado a função scikit para 

encontrar contornos da biblioteca OpenCV. Após a detecção desses contornos, temos 

as regiões de interesse enumeradas conforme Figura 3. 

 

 
Figura 3. Parte de uma amostra após o processamento. Grãos localizados e enumerados. 

 

3.4 Extração de Características 

A partir deste ponto, utilizamos somente os pixels dentro de cada contorno para 

realizar as operações. 

A função de área conta a quantidade de pixels de cada grão. 

A característica de arredondamento é extraída com a razão:  

 

Roundness =
4. Π. Á𝑟𝑒𝑎

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2
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Sua saída é um valor entre 0 e 1. Quanto mais arredondado o grão, mais próximo 

de 1 será o valor (1 seria um círculo perfeito). Esta informação representa o formato do 

grão, e mais importante, nos informa se ele está quebrado, classificando-o assim como 

um grão ruim. 

As informações de cor são extraídas calculando a média dos pixels do grão de 

cada canal da imagem (R, G e B). 

3.5 Classificador Fuzzy 

Um classificador é um sistema cuja finalidade é atribuir um rótulo a um objeto 

com base na sua descrição. Esta descrição vem na forma de valores numéricos.  

Em uma avaliação comercial é adotado o processo de classificação manual ava-

liando assim, a forma, tamanho, cor, tipos de grãos e tipo de bebida, características estas 

que acontecem no processo de comercialização e que serão abordadas neste trabalho. 

Os grãos podem ser classificados como bons ou defeituosos. Dentre os defeituosos, 

existem várias divisões. A quantidade de grãos em cada divisão de defeito define seu 

tipo. 

Este trabalho inicialmente tem como objetivo fazer uma classificação binária 

dos grãos: defeituosos ou bons, afim de testar a eficiência de um classificador de lógica 

Fuzzy para tal atividade. 

Primeiramente, extraímos as características dos grãos de algumas imagens e 

montamos um padrão para definir um grão bom: intervalos de tamanho, índice de arre-

dondamento e média dos pixels, informações essas que são mostradas nas Figuras 4,5 

e 6. 

 
Fig. 4. Funções de pertinência de área(pixels). 
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Fig. 5. Funções de pertinência de nível de arredondamento(%). 

 

 
Fig. 6. Funções de pertinência do canal R do grão. 

 

A partir dessas informações, cria-se as regras para o classificador. Segue alguns 

exemplos: 
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1. Se (Cor é muito escura) então (Classificação é ruim); 

2. Se (Cor é boa) e (Tamanho é bom) e (Arredondamento é bom) então (Classi-

ficação é boa); 

3. Se (Cor é boa) (Tamanho é pequeno) e (Arredondamento é bom) então (Clas-

sificação é boa); 

4. Se (Arredondamento é baixo) então (Classificação é ruim); 

5. Se (Tamanho é muito pequeno) ou (Tamanho é muito grande) então (Classifi-

cação é ruim); 

 

Algumas regras foram criadas com a intensão de penalizar grãos ruins, como a 

regra 4. Um grão pode até ter a cor boa e um tamanho aceitável, mas se ele estiver 

quebrado, sua classificação deve ser ruim. 

A saída é uma nota de que vai de 0 a 10, sendo 10 um grão perfeito. 

4 Resultados e Discussão 

A princípio, foram analisados 428 tipos de grãos defeituosos, sendo 166 destes 

apresentando algum tipo de defeito e 262 grãos classificados como grão bom pelos 

especialistas. A taxa de acerto apresentada pelo algoritmo foi de 85%. A Figura 7 mos-

tra a imagem de um grão classificado como bom por um especialista e a classificação 

dada pelo classificador fuzzy.  

 

 
Fig. 7. Resultado do classificador de um grão bom. 

 

Observamos que a identificação de certos defeitos torna-se muito trabalhosa, 

uma vez que poucas características são analisadas. Entretanto, na maior parte dos casos, 
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as características analisadas são suficientes para encontrar os grãos classificados como 

grãos ruins pelos especialistas, o que pode ser visto na Figura 8. 

 

 

 
Fig. 8. Resultado do classificador de um grão ruim. 

 

5 Conclusão 

O campo de processamento digital de imagens e visão computacional tem se 

desenvolvido muito nos últimos anos. As técnicas dessas duas áreas e os equipamentos 

como câmeras e computadores têm evoluído a ponto de permitir a inspeção de proces-

sos produtivos em tempo real, com menos riscos e falhas por parte dos humanos. 

      Este trabalho busca desenvolver um software que substitui o atual processo ma-

nual de classificação de grão de café por um método automático, mais eficiente e con-

fiável. Os resultados obtidos até aqui, mostram que as atuais técnicas de processamento 

de imagem são capazes de extrair da imagem de um grão informações suficientes para 

definir sua forma, tamanho e coloração, alguns dos atributos utilizados por especialistas 

humanos para a classificação dos grãos. 

    A taxa de acerto de 85% apresentada neste trabalho é considerada satisfatória pela 

literatura, porém, a distinção entre grãos bons e ruins, precisa de um índice ainda mais 

preciso visto que as técnicas utilizadas são triviais na área de processamento de imagem 

e visão computacional, sugerindo que melhores resultados podem ser conseguidos com 

técnicas mais sofisticadas. 

    Algumas possibilidades futuras para o trabalho descrito são explorar a natureza 

dos grãos ruins, ou seja, discriminar uma classificação para cada tipo de defeito de 

acordo com a literatura, tais como café ardido, brocado, verde, preto, verde-preto, se é 
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pedra, pau, cascas, tornando-se assim o processo de classificação mais completo e efi-

ciente. 
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Abstract. The cut test is a manual procedure used to classify cocoa beans for
some criteria, including internal color, through an analysis done by a specialist.
In this paper we propose a modeling of color classes using fuzzy numbers based
on RGB color histograms of collected images.

Keywords: Cocoa Beans. Histogram. Cut Test. Colors.

1. Introduction
Cocoa beans are used in the production of many items, among them the chocolate
is the most famous, known and consumed food commodity [1]. The production
of chocolate is regulated and requires multiple classification and characterization
tests; one of those is the cut test, in which the beans are lengthwise sectioned in
order to infer about the inner color and other characteristics of the fermentation
stage that influences the chocolate flavor and quality [2][3].

An image data set of cocoa beans, and they respective classification in
the cut test, is being built. This data set is being constructed by this article’s
authors with the help of specialists from the Centro de Inovação do Cacau
(CIC), based on the [4] classification standard. The classification consider, among
other characteristics, the bean’s internal color (e.g.: Brown, White, Purple, etc.).
Different specialists can classify a given set of beans differently and they use
linguistic variables to do so, the color’s name, which causes imprecisions in the
test. In this scenario, this paper will explore the use of the Fuzzy Theory to work
with those imprecisions and model the bean’s colors [5][6].

The image data set is part of a larger research, that aims the creation of
a computational model, and the needed apparatus, for the automation of the
mentioned test. The image base and it’s classification will be published when
finished. Some of those images and classifications, three for each bean color, will
be used in this paper with the intent of advancing the research and analyze the
use of different fuzzy numbers to model the beans colors to, in the future, create
a fuzzy system for the model.

Triangular and trapezoidal fuzzy numbers, with two different construction
methodologies, will be analyzed, the methods, as well as the utilized language,
will be explored in Section 2, the model’s generated result will be presented in
Section 3 and discussed in Section 4.
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2. Materials and methods
The model for the data analysis and the graphical plots were built in the R
language [7], as it offered the necessaries features and efficiency for this paper’s
research. The fuzzy numbers [8] and methodologies used for their construction
will be presented and evaluated in the Subsections 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4. Ev-
ery histogram RGB layer has 256 tones, also referred in this paper as contrast
resolution and color channels, due to the white background interference, the
13 highest tones were removed from the calculations, thus the histogram were
evaluated from tone one to tone 243. The quantity of removed tones was found
by using a handmade image binarization method to set a threshold to minimize
the background interference.

Due to the high quantity of equations and functions utilized in the num-
ber’s creation, 60 in total, one per fuzzy number, they general formula will be
described in Subsections 2.3 and 2.4, and the values for each case will be pre-
sented in Section 3. The colors modeled will be: brown, white, partially purple
and slaty; the over fermented beans will be analyzed over the fully purple color,
as the base do not have yet any fully purple bean classified. The color’s names
in the following presented images will be: Brown to brown, White to white, Part.
P. to partially purple, Slaty to slaty and Over F. to over fermented. The figure 1
shows three examples of bean’s images used in this paper.

Figure 1. From left to right: a brown cocoa bean, a white and a slaty.

2.1. Means + tolerance

All pixels values were added up and divided by the total number pixels, for each
color layer. This mean was the number’s center, and the pertinence one point,
and a tolerance (TOL) of 5% of the contrast resolution, positive and negative,
were applied to define a histogram interval to construct the fuzzy number. This
TOL was obtained through several classical trial attempts made to represent the
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colors. The Figure 2 shows the red layer histogram, from the brown beans, with
the Mean + TOL method plotted where "Mean" is the mean found, "Mean - TOL"
if the beginning of the interval and "Mean + TOL" is the end of the interval.
Means values are presented in the Table 1.

Figure 2. histogram from the red layer of the brown beans: the "Mean" represents
the mean value and the "Mean - TOL" and "Mean + TOL" represents the TOL
interval

2.2. Histograms + maximum points

The beans histograms, per color layer, were analyzed and the color with the
highest number of pixels was chosen as the maximum, and pertinence one, point,
after this point an interval were created by picking the color with the highest
number of pixels immediately before or after the present interval until at least
75% of the total number of the bean’s pixels were represented by this interval.
This percentage of pixels was selected because they presented good results in
past classical classifications. The Figure 3 shows the red layer histogram, from
the brown beans, with the Histograms + Maximum Point method plotted, where
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"PMax" is the maximum point, "Beg" is the beginning of the interval and "End" is
the end of the interval. Those values can be found in the Table 2.

Figure 3. histogram from the red layer of the brown beans: the "PMax" represents
the maximum point and the "Beg" and "End" represents the beginning and end
of the interval, respectively

2.3. Triangular fuzzy number

The triangular fuzzy number used were generated by using the Equation 1,
where “beg” and “end” means beginning and end of the number’s support and
“maxPoint” is the central value with pertinence value of one.

For the Means+TOL methodology the number’s value were: beg = Mean-
TOL, end = Mean+TOL and maxPoint = Mean, those values are presented in the
Table 1. As for the Histogram and Maximum Point methodology, the triangular
number were created with beg=beg, end=end, and maxPoint = maxPoint, those
values are presented in the Table 2. The general formula for the triangular fuzzy
number is described in the Equation 1.

Quinto Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy (V CBSF)

4–6 de Julho de 2018, Fortaleza – CE, Brasil.

130



ϕ(x) =





0 if x > end
0 if x < beg
1 if x = maxPoint

x−beg
maxPoint−beg if (x− beg) < (maxPoint− beg)
1− x−maxPoint

end−maxPoint c.c.

(1)

2.4. Trapezoidal fuzzy number

The trapezoidal fuzzy numbers were generated using the Equation 2, where
“beg” and “end” are the beginning and the end of the number’s support and
“maxPointBeg” and “maxPointEnd” are the beginning and the end of the superior
part of the trapezoid, with pertinence one value.

The values to generate the numbers for the Histograms Plus Maximum
Points are “beg”, “end”, and “maxPoint” presented in the Table 2, with max-
PointBeg = (maxPoint+Beg)/2 and maxPointEnd = (maxPoint+End)/2. As
for the Means Plus TOL’s construction method, beg=maxPoint-TOL, end =
maxPoint+TOL, maxPointBeg = maxPoint-(TOL/2) and maxPointEnd = max-
Point+(TOL/2). The general trapezoidal fuzzy number construction formula is
presented in the Equation 2.

ϕ(x) =





0 if x > end
0 if x < beg
1 if maxPointBeg <= x <= maxPointEnd

x−beg
maxPointBeg−beg if (x− beg) < (maxPointBeg− beg)
1− x−maxPointEnd

end−maxPointEnd c.c.

(2)

3. Results

The obtained RGB colors means are presented in the Table 1 and the tones that
are the maximum point (maxPoint), beginning (Beg) and end (End) of interval,
for each layer, using the maximum point + histogram method, are presented in
the Table 2.

Table 1. RGB color means, per layer

Color R Mean G Mean B Mean

Brown 0.4515156 0.3522166 0.2908881
Slaty 0.3443115 0.3137059 0.2846675
White 0.6863025 0.4862307 0.3083864

Partially Purple 0.3309658 0.2770219 0.2653609
Over Fermented 0.2963796 0.2527627 0.2263189
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Table 2. Maximum points, begnning and end of histograms interval

Color Layer Beg maxPoint End

Brown
R 65 78 151
G 44 61 112
B 41 53 88

Slaty
R 60 69 89
G 58 67 85
B 56 67 79

White
R 134 173 223
G 75 102 157
B 46 61 96

Partially Purple
R 51 66 94
G 43 58 79
B 44 58 76

Over Fermented
R 49 61 85
G 41 54 70
B 42 55 63

Both fuzzy number’s construction methodologies, presented in Subsections
2.1 and 2.2, were applied to both numbers studied, generating four analysis, that
will be presented and explored in this section. To achieve a clear vision of how
much the fuzzy number represents of the layer’s histograms and of the Subsection
2.1 method’s interval, the results plots presented for Subsections 3.1, 3.2, 3.3 and
3.4 will have the color channels showed in percentage, being 1.0 the 256th tone
and 0.0 the tone 0 and they will have the function y = 1 plotted to represent the
pertinence one area.

3.1. Triangular fuzzy number with Mean + TOL

The 4th, 5th and 6th images shows the plotted results of the means, presented in
the Table 1, applied to the construction of a triangular fuzzy number. The result
presented here will be discussed in the Section 4.

Figure 4. Triangular fuzzy numbers, built through Means+TOL, of the RGB red
layer
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Figure 5. Triangular fuzzy numbers, built through Means+TOL, of the RGB green
layer

Figure 6. Triangular fuzzy numbers, built through Means+TOL, of the RGB blue
layer

3.2. Trapezoidal fuzzy number with Mean +TOL

The Figures 7, 8 and 9 shows the plotted results of the Mean+TOL method’s
utilization, whose values are presented in the Table 1, for the construction of a
trapezoidal fuzzy number. Those results will be discussed in the Section 4.

Figure 7. Trapezoidal fuzzy numbers, built through Means+TOL, of the RGB red
layer
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Figure 8. Trapezoidal fuzzy numbers, built through Means+TOL, of the RGB green
layer

Figure 9. Trapezoidal fuzzy numbers, built through Means+TOL, of the RGB blue
layer

3.3. Triangular fuzzy number with histograms + maximum points

The images 10, 11 and 12 shows the plotted results of the histograms and
maximum points methods, whose values are presented in the Table 2, applied to
the construction of a triangular fuzzy number. Those results will be discussed in
the 4th Section.

Figure 10. Triangular fuzzy number, built through histogram + maximum points,
of the RGB red layer
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Figure 11. Triangular fuzzy number, built through histogram + maximum points,
of the RGB green layer

Figure 12. Triangular fuzzy number, built through histogram + maximum points,
of the RGB blue layer

3.4. Trapezoidal fuzzy number with histograms + maximum points

As follow, the Figures 13, 14 and 15 shows the plotted results for the trapezoidal
fuzzy numbers built using the histograms + maximum points values, presented
in the Table 2. Those results will be discussed in the Section 4.

Figure 13. Trapezoidal fuzzy number, built through histogram + maximum points,
of the RGB red layer
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Figure 14. Trapezoidal fuzzy number, built through histogram + maximum points,
of the RGB green layer

Figure 15. Trapezoidal fuzzy number, built through histogram + maximum points,
of the RGB blue layer

4. Result Analysis

Beforehand the generation of this paper’s fuzzy numbers, was perceived that
some of the cocoa beans classified as white had pixels in the red layer that are also
present in some beans classified as brown; such observation was not represented
in the fuzzy number built through the use of the mean plus the tolerance, in
both, triangular and trapezoidal fuzzy number, however, in the numbers created
utilizing the histogram plus the maximum point method, this imprecision was
observable.

Also, by utilizing the images histograms to the generation of the numbers,
it’s guaranteed that the fuzzy numbers created represents at least the percentage
utilized of the image’s pixels and that the maximum point, whose pertinence
value is one (1.0), in both numbers, is the layer’s tone with the highest number
of pixels, as shown when comparing the Figures 2 and 3. Those guarantees are
not obtainable when utilizing the layer’s mean plus a tolerance, which let the
construction methodology described in Subsection 2.2 to be more trustworthy
than the one described in Subsection 2.1. A study of the number’s pertinences
and they use in a fuzzy system will be made as continuation of this research,
more information about future works can be found in Section 5.
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5. Future Works

Many research opportunities were observed when crafting this paper; some of
those will be studied and researched and, in future papers, they will also be
published. The following list show some possibilities regarding the continuation
of this research:

• The use of others fuzzy numbers, such as the quadratic, sinusoidal and
polynomial, for the cocoa bean’s color representations;
• The development of a fuzzy rule set, built though the observation of the

bean’s histograms and
• The modeling of a fuzzy system, using the content already studied in this

paper and a rule set, to perform the classification of the bean’s colors.
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An approach via fuzzy linear programming to

control of the soybean aphid ⋆
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Abstract. This work proposes a chemical control to soybean aphid by
fuzzy linear programming in the plantation when the pest population ex-
ceeds the economic damage threshold. The soybean aphid, Aphis glycines
(Hemiptera: Aphididae), has become one of the most devastating insect
pest of soybeans in the United States. Brazil is the second largest ex-
porter of soybean at present, after the USA. It has been estimated that
Brazil will be the largest soybean exporter in 2027 [2].

Keywords: Fuzzy sets · Fuzzy linear programming · control.

In this work we propose a chemical control to soybean aphid by fuzzy linear
programming [1] in a plantation when the pest population exceeds the economic
damage threshold, i.e., when an insecticide treatment is warranted. Economic
thresholds for the soybean aphid vary from 250 to 273 aphids per plant and
aphid population increasing [4]. Let x denote the number of aphid population
in a plant and z the percentage of the quantity of insecticide recommended
by manufacturers. Considering the fuzzy sets of the number of aphid defined
in [3] and the economic thresholds for the soybean aphid, the problem can be
formulated as the following fuzzy linear programming problem:

max z = 0.2x
subject to x ≤ B

x ≥ 0
where B is defined by

B(x) =





1, x ≤ 250

700− x

450
, 250 < x ≤ 700.

0, x > 700

(1)

⋆ Supported by São Paulo Research Foundation (FAPESP): project number
2016/04299–9.
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and the fuzzy set of optimal G is defined by

G(x) =





0, 0.2x ≤ 50

0.2x− 50

90
, 50 < 0.2x ≤ 140.

1, 0.2x > 140

(2)

Now, by (1) and (2), the fuzzy linear programming problem becomes the
following classical optimization problem:

max λ
subject to 90λ− 0.2x ≤ −50

450λ+ x ≤ 700
x ≥ 0, 0 ≤ λ ≤ 1.

The problem was solved using the Simplex Method in MATLABr. We find
that the maximum λ = 0.5, is obtained for x = 475. The percentage of insecticide
z is then calculated by z = 0.2x = 95. This solution suggests that the amount
of insecticide should be 95% of the quantity recommended by manufacturers
to use in a plantation, that is, this quantity of insecticide is enough to control
the aphids population. Which means that the quantity of insecticide to be used
should be lower than the amount recommended by manufacturers. Besides, low-
quantities of insecticides from that recommended by the manufacturer may be
effective, there are the costs for each application and there should be a concern
about the environmental damage caused by the abusive use of insecticides in the
plantations.
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RESUMO

A hidroponia consiste em uma técnica para cultura que dispensa o uso de solo, cultivando
as plantas em meio h́ıdrico, a partir de uma solução enriquecida com substâncias nutriti-
vas necessárias ao desenvolvimento da planta[2]. Apesar de ser ainda incipiente no páıs, a
tendência é que haja um aumento significativo do uso dessa técnica em diversas localidades
onde o clima instável prejudica a produção agŕıcola. Neste sentido, a automação é extrema-
mente necessária para minimizar os prejúızos, através do controle de diversas variáveis em
abrigos de cultivo. Além de minimizar o risco de perda de safra, a automação possibilita
uma maior qualidade dos produtos por proporcionar condições ideais para produção, per-
mitindo autonomia no cultivo e, consequentemente, que a mão-de-obra humana seja dire-
cionada a atividades que exijam maior dedicação. Neste artigo propõe-se um sistema de
múltiplas entradas e múltiplas sáıdas (MIMO) capaz de controlar a produção e o monitora-
mento de hortaliças em estufas para cultivo, coletando e controlando variáveis essenciais
como temperatura, umidade, luminosidade, entre outras, utilizando-se da lógica nebulosa.
Com a utilização deste sistema, procura-se otimizar a produção automatizando a coleta de
dados e o gerenciamento do cultivo hidropônico a fim de minimizar erros decorrentes destas
atividades[1].

Após o estudo das variáveis e o levantamento dos componentes necessários para a mon-
tagem do sistema, foram definidas como variáveis de entrada a temperatura, umidade, horário
e luminosidade, e como variáveis de sáıda, a iluminação e a ventilação. Realizou-se então um
estudo de como estas variáveis estão relacionadas no processo de tomada de decisão do sistema
nebuloso. O modelo de Mamdani foi escolhido como método de inferência, já que este é mais
adequado ao uso em sistemas de apoio à tomada de decisão. Assim, os conjuntos nebulosos
e as regras do modelo Mamdani foram definidas. O controlador nebuloso foi implementado
em linguagem C, utilizando uma placa Arduino Mega 2560.

A implementação do hardware foi feita utilizando uma placa Arduino, sensores de tempe-
ratura, umidade, luminosidade, um cooler, LEDs, um módulo RTC, além de um display LCD
para exibição da temperatura e umidade. A aquisição dos valores de luminosidade é feita
utilizando um Resistor Dependente de Luz (LDR), onde os valores medidos são inversamente
proporcionais à incidência de luminosidade, o que implica em valores baixos para ambientes
bem iluminados, e valores altos para ambientes escuros. Como esta é uma caracteŕıstica do
sensor, esta relação foi levada em conta na criação dos conjuntos nebulosos para a variável
luminosidade. A iluminação é um fator de muita importância nas estufas, uma vez que nem
sempre a exposição direta à luz solar é posśıvel. Como forma de contornar este problema,
a iluminação da estufa é feita por meio de LEDs RGB para simular a iluminação solar.

∗Bolsista de Iniciação Cient́ıfica PIBIC/FAPEMA
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O tempo de iluminação foi estendido, totalizando 16 horas por dia, a fim de aumentar a
precocidade do produto. A base de conhecimento do sistema nebuloso contém vinte e duas
regras, geradas com base no conhecimento do especialista, a fim de manter um controle das
sáıdas que proporcione um equiĺıbrio de temperatura e umidade em um intervalo definido
conforme a cultura escolhida para produção, e um ńıvel de iluminação adequado e constante
a fim de garantir um bom desenvolvimento do produto.

O método de defuzzificação utilizado foi o do centro de gravidade, também conhecido
como centroide. Definido pela equação abaixo:

y∗ =

Ny∑

m=1

ymµ0(ym)

Ny∑

m=1

µ0(ym)

(1)

onde ym é o valor central da regra m, µ0 é o grau de pertinência e Ny corresponde ao número
de regras do sistema nebuloso.

Para verificar o funcionamento do sistema, foram realizados testes na etapa de coleta
dos dados, procedimento de inferência e acionamento das sáıdas. Para isso, foi realizado um
experimento em local aberto, protegido da incidência de luz solar direta, e distante de fontes
que pudessem interferir na aferição dos valores das variáveis, a fim de verificar o funciona-
mento dos sensores e garantir a leitura correta dos dados. A leitura dos sensores ocorria a
cada 1 minuto, sendo imediatamente armazenadas em um banco de dados. Para avaliação
do procedimento de inferência, foram observados os resultados para casos hipotéticos onde
as variáveis de entrada - temperatura, umidade, horário e luminosidade - eram definidos
aleatoriamente. Os resultados dos testes convergiram, e as sáıdas do sistema responderam
adequadamente, conforme mostra a Figura 1.

Figure 1: Superf́ıcies das variáveis iluminação e ventilação, respectivamente.

Palavras-chave: Hidroponia, Controle Nebuloso, Automação Agroindustrial.
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Resumo. O licenciamento ambiental é caracterizado por avaliações subjetivas 

baseadas na experiência dos agentes técnicos. A partir da consulta a especialis-

tas, formulou-se a hipótese da modelagem fuzzy proporcionar a padronização 

de um processo lógico estruturado, para o auxílio na tomada de decisão no li-

cenciamento ambiental de empreendimentos rodoviários. O presente estudo 

apresenta um sistema piloto que visa apoiar a fase de triagem das propostas na 

definição dos estudos ambientais exigidos neste licenciamento junto a Compa-

nhia Ambiental do Estado de São Paulo. Como resultado parcial é apresentado 

um sistema fuzzy baseado em regras, que foi estruturado com a colaboração de 

agentes especialistas, bem como a partir de documentos obtidos junto ao órgão 

ambiental. O trabalho vem sendo avaliado de forma promissora, indicando a 

possibilidade da implantação futura no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis, visando o uso em âmbito nacional. 

Palavras-Chave: Modelagem Fuzzy, Sistemas Especialistas, Licenciamento 

Ambiental, Estudos de Impacto Ambiental. 

1 Introdução 

O Licenciamento Ambiental foi adotado no Brasil a partir da década de 60 e vem 

sendo utilizado para implantação de empreendimentos a partir de análise prévia de 

impactos ambientais [1]. 

Dietz [2, apud 3] resume o processo de licenciamento ambiental em sete etapas: 1) 

proposta de projeto ou atividade, 2) triagem das propostas, 3) determinação do escopo 

dos estudos, 4) elaboração dos estudos de identificação e predição de impacto ambi-

ental, 5) análise dos estudos, 6) decisão sobre a concessão da licença, e 7) acompa-

nhamento dos compromissos e condicionantes da licença ambiental. Este trabalho 

visa auxiliar a tomada de decisão realizada na triagem das propostas - segunda etapa. 
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A Triagem das propostas consiste na análise de formulários e determinação dos 

documentos que devem ser entregues com a avaliação da atividade potencialmente 

causadora de impactos ambientais.  O entrave desta etapa é determinar os estudos que 

devem ser realizados (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental 

– EIA/RIMA, Relatório Ambiental Preliminar - RAP ou Estudo Ambiental Simplifi-

cado - EAS), minimizando a burocracia, sem atuar de forma minimalista. Exigir um 

EIA/RIMA sem necessidade é mais burocrático e estende o período de espera para a 

liberação da licença, da mesma forma que solicitar um EAS ou RAP, quando a ativi-

dade pode gerar impactos mais relevantes, também aumenta a burocracia e causa um 

atraso no processo de liberação da licença, com o pedido de relatórios complementa-

res. 

O órgão governamental responsável pelo licenciamento no Estado de São Paulo é a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Na estrutura organizacio-

nal da CETESB, a fase de triagem - elaboração dos pareceres técnicos que subsidiam 

o licenciamento com avaliação de impacto ambiental - é realizada pelo Departamento 

de Avaliação de Impacto Ambiental (DAIA). Os tipos de licença, formulários, estu-

dos, prazos de validade de licença, dentre outras questões do licenciamento ambiental 

estadual, variam de acordo com o fator de complexidade das atividades. Podem ser 

exigidos o EIA/RIMA ou estudos mais simples como o EAS, utilizado para projetos 

com baixo potencial de degradação ambiental, e o RAP, para projetos potencialmente 

causadores de degradação ambiental [3]. 

Este trabalho apresenta uma proposta preliminar, ainda em desenvolvimento, utili-

zando sistemas especialistas fuzzy para apoiar um processo lógico padronizado na 

triagem de empreendimentos rodoviários, quanto à determinação do estudo ambiental 

exigido para o licenciamento junto à CETESB. 

 

2 Metodologia 

2.1 Variáveis da análise multicritério 

Para que o órgão regulador possa conceder ou não a licença para a implantação ou 

adequação de um empreendimento é necessário que seja entregue pelo empreendedor 

uma ficha cadastral que contenha todas as características e possíveis impactos que 

possam ocorrer no meio ambiente. A partir desse formulário o agente técnico do ór-

gão governamental precisa definir o que é ambientalmente mais relevante para que 

não haja um dano irreparável. 

Criar um sistema especialista multicritério que auxilie a tomada de decisão requer 

conhecimento das variáveis, bem como em quais condições elas se tornam mais rele-

vantes dentro de um empreendimento. No caso de empreendimentos rodoviários, a 

ficha cadastral [4], é separada em seis itens: 1 -  Identificação do Empreendedor; 2 - 

Identificação do Empreendimento; 3 - Caracterização do Empreendimento (Fig. 1); 4 

- Atividades Potencialmente Causadoras de Impactos da Implantação (Fig. 2); 5 - 

Caracterização da Área de Influência (Fig. 3) e 6 - Documentos Anexos. 

Fifth Brazilian Conference on Fuzzy Systems (V CBSF)

July 4 - 6, 2018, Fortaleza – Brazil.

143



 

Neste trabalho, estão sendo utilizados os itens 3, 4 e 5, considerando uma análise 

aprofundada das variáveis que influenciam a decisão do especialista no momento de 

determinar qual o estudo ambiental deve ser apresentado pelo empreendedor. É ne-

cessário salientar que a presente pesquisa está em desenvolvimento, sendo aqui apre-

sentados os resultados parciais relativos a um sistema especialista fuzzy ainda em sua 

versão piloto. 

Para a Caracterização do Empreendimento (Fig. 1), as variáveis utilizadas são: Ex-

tensão e Largura da Faixa de Domínio, diretamente relacionadas à Área Diretamente 

Afetada – ADA, e Volume Diário Médio. 

  

 
Fig. 1. Item 3 da Ficha Cadastral. Fonte: Adaptado de [5]. 

 

Em Atividades Potencialmente Causadoras de Impactos na Implantação - item 4 

(Fig. 2), as variáveis utilizadas são Movimentação de Solo, Supressão de Vegetação 

Nativa (Área de Supressão em estágio médio e avançado; Intervenção em APP), De-

sapropriação (nº de Propriedades) e Relocação de população (nº de Famílias). 
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Fig. 2. Item 4 da Ficha Cadastral. Fonte: Adaptado de [5]. 

Para a Caracterização da Área de Influência - item 5 da Ficha Cadastral (Fig. 3) - 

as variáveis estudadas são com relação a existência das áreas de proteção integral ou 

de uso sustentável; patrimônios tombados e áreas de proteção especial 

 

 
Fig. 3. Item 5 da Ficha Cadastral. Fonte: Adaptado de [5]. 
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2.2 Sistemas Especialistas Fuzzy 

Está em desenvolvimento um sistema especialista fuzzy, isto é, baseado na consulta à 

especialistas, para cada um dos itens citados, cuja integração das saídas determinará 

qual o tipo de estudo ambiental que deve ser apresentado para solicitação do licenci-

amento ambiental. O esquema com todos os sistemas e sua integração é apresentado 

na Fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Esquema do sistema de auxílio a tomada de decisão. 

 

Aqui será apresentado apenas o sistema 1, com as definições de cada variável de 

entrada e de saída. 

 

2.3 Sistema 1: Caracterização do Empreendimento 

Variáveis de Entrada: Para esse sistema e de acordo com a Ficha Cadastral (Fig. 1), 

foram criadas duas variáveis de entrada: “ADA” e “VDM. A variável “ADA” repre-

senta a Área Diretamente Afetada, definida como sendo a área direta de intervenção 

mais a instituição da faixa de domínio quando for o caso, determinada por hectare 

(ha). “VDM” representa o Volume Diário Médio, ou seja, a quantidade média de 

carros que devem circular diariamente, após a implementação do empreendimento. 

 

Variável de Saída: A “Saída 1”, nomeada PORTE, representa a composição das 

variáveis “ADA” e “VDM”. Esta também será uma das entradas do sistema final que 

determina qual o estudo ambiental que deve ser entregue pelo empreendedor para a 

solicitação do licenciamento ambiental. 

 

Fuzzificação das Variáveis: As variáveis de entrada (ADA e VDM) e a variável de 

saída (PORTE) foram fuzzificadas por meio de funções triangulares e trapezoidais, 

conforme definições apresentadas em [6]. Os valores de ADA e VDM foram retirados 

dos documentos (EIA, RAP e EAS), obtidos junto a CETESB [4]. Os valores de ADA 

são determinados em um range que vai de 0 a 2, sua unidade é hectare(ha). A variável 
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VDM tem os seus valores definidos no intervalo [200, 30000] veículos/dia. A variável 

PORTE foi fuzzificada em um intervalo de 0 e 10, conforme mostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Fuzzificação das variáveis do Sistema 1:                                                                

Caracterização do Empreendimento. 

 
 

Versão Piloto: O sistema foi desenvolvido utilizando o Método Mamdani, com defu-

zificação pelo método do Centróide, cujo esquema é apresentado na Fig. 5. 

 

 
Fig. 5. Sistema Baseado em Regras Fuzzy. 

 

3 Resultados Preliminares 

Esse sistema foi testado com os dados de 16 empreendimentos, utilizando documen-

tos obtidos no setor de protocolo da CETESB (EIA/RIMA, EAS e RAP). 

Inicialmente foi entregue ao agente especialista os dados de entrada para que fosse 

feita uma classificação com relação ao porte do empreendimento (Tabela 2). 
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Tabela 2. Classificação do Especialista. 

 
 

 Foram construídas nove regras (Tabela 3). A partir do menor e maior valor obtido 

no sistema (Fig. 6 e Fig. 7), foi elaborado um intervalo de avaliação (Tabela 4), para 

classificar o Porte do empreendimento como Pequeno, Médio e Grande e facilitar o 

entendimento da saída do sistema 

 

Tabela 3. Regras utilizadas no Sistema Fuzzy. 

 
 

Classificação

ADA VDM PORTE

0,03 6300 Pequeno

0,26 6326 Pequeno

0,37 70000 Médio

0,38 2102 Pequeno

0,57 5448 Médio

0,58 8000 Médio

0,60 2850 Médio

0,73 25862 Grande

0,77 4000 Médio

0,86 13694 Grande

1,10 5240 Grande

1,23 270 Grande

1,31 21614 Grande

1,42 11879 Grande

1,56 5675 Grande

1,86 8775 Grande

Dados de Entrada

ADA VDM PORTE

Pequena Pequeno Pequeno

Pequena Moderado Pequeno

Pequena Grande Médio

Média Pequeno Médio

Média Moderado Médio

Média Grande Grande

Grande Pequeno Médio

Grande Moderado Grande

Grande Grande Grande

Regras
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Fig. 6. Menor valor obtido no sistema. Fonte: Adaptado de Matlab® 

 

 
Fig. 7. Maior valor obtido no sistema. Fonte: Adaptado de Matlab® 
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Tabela 4. Intervalo de Avaliação. 

 
 

A Tabela 5 apresenta os valores preliminares obtidos no sistema (terceira coluna) e 

a classificação do Porte de acordo com a opinião do especialista, realizada apenas 

com os dados do empreendimento (quarta coluna) e a comparação realizada a partir 

do intervalo de avaliação (Tabela 4). 

 

Tabela 5. Dados de Entrada e Saída do Sistema e                                                                 

Classificação Preliminar dos Resultados. 

 
 

Os dados obtidos apresentam pouca discrepância em relação a avaliação do especi-

alista, uma vez que cinco dos 16 empreendimentos foram avaliados de forma diferen-

te, sendo que três deles com uma diferença de valor significante (itens em vermelho 

na tabela 5) e outros dois estão bem próximos de acordo com o intervalo de avaliação 

(itens em amarelo na Tabela 5). Esses resultados preliminares ainda serão discutidos 

com agentes da CETESB para verificação de coerência com relação ao porte do em-

preendimento. 

 

Pequeno [1,5 ; 3,5]

Médio (3,5; 5,5]

Grande (5,5; 8]

PORTE

Saída

ADA VDM PORTE
Classificação do 

Especialista

Avaliação 

do Sistema

0,03 6300 2,5 Pequeno Pequeno

0,26 6326 2,5 Pequeno Pequeno

0,37 70000 5,0 Médio Médio

0,38 2102 1,7 Pequeno Pequeno

0,57 5448 2,6 Médio Pequeno

0,58 8000 4,2 Médio Médio

0,60 2850 2,6 Médio Pequeno

0,73 25862 6,1 Grande Grande

0,77 4000 3,3 Médio Pequeno

0,86 13694 7,0 Grande Grande

1,10 5240 5,3 Grande Médio

1,23 270 4,6 Grande Médio

1,31 21614 7,8 Grande Grande

1,42 11879 7,9 Grande Grande

1,56 5675 7,9 Grande Grande

1,86 8775 7,9 Grande Grande

Dados de Entrada Classificação
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4 Considerações Finais 

Para o sistema piloto apresentado nesse trabalho foram criadas 9 regras, com a parti-

cipação de especialistas da CETESB (agentes técnicos). A implementação foi realiza-

da no software Matlab®, usando valores iniciais de empreendimentos do Estado de 

São Paulo, em processo de licenciamento que já passou pela fase de triagem. Outros 

três sistemas estão em desenvolvimento e serão avaliados junto aos especialistas do 

órgão ambiental. 

 Os resultados deste trabalho vêm sendo avaliados de forma promissora. Com o 

avanço da pesquisa, esperasse ainda que o modelo possa ser implementado para apoio 

à decisão a nível nacional, junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-

cursos Naturais Renováveis.  
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Matemática Intervalar

Interval Mathematics
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Abstract: Constrained interval function analysis theory is developed as a func-
tional interval arithmetic whose algebraic structure is that of real-valued func-
tions. After de�ning constrained interval function, we present its properties
and then its relationship to fuzzy type 2 interval numbers and generalized un-
certainty distributions.
Key Words: Constrained interval, functional interval analysis, interval-valued
function, fuzzy type 2

1 Introduction

A newer representation called constrained interval function (CIF) is a gener-
alization of constrained intervals that encodes function uncertainty. It will be
seen that this newer representation of constrained interval functions has the
following properties:

� Carries the function uncertainty until it needs to be resolved;

� Encodes dependencies;

� Possesses an algebraic structure of function spaces whereas if one simply
uses interval functions, one does not have, for example, additive/multiplicative
inverses which the CIF possesses.

The concept of interval functions has been used in uncertainty mathematical
analyses (see [1] for example). The authors of these articles use the designa-
tion �interval-valued� functions to interval function, which is a renaming
to better re�ect what it is. In fact, this article de�nes clearly what is an inter-
val function and an interval-valued function as well as what is an extension to
intervals of a real-valued function. What is new, is that this CIF representation
produces a framework in which interval function representations have inverses, a
robust algebraic structure which lays a foundation in which mathematical analy-
sis of interval functions can operate. This presentation focuses on developing
a unifying framework for interval functions by transforming interval functions
into real-valued functions and doing analysis in the space of functions.
Uncertainty Theory, as we use this term, is limited to incomplete information

associated with not knowing which function(s) within a set of distribution func-
tions applies to the problem at hand. There is sometimes a tendency to turn

1
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uncertainty into a real number toward the beginning of a mathematical analy-
sis. In applications, this appears as taking the expectation of a distribution,
for example, at the beginning of the analysis and analyzing with the expected
value since it is simpler and quicker. We keep the function uncertainty for as
long as possible in the mathematical analytical process.

Remark 1 This presentation is about, within the context of mathematical analy-
sis, the theoretical underpinnings of how to carry function uncertainty informa-
tion as far as possible and how to propagate any dependencies in the operations
among functions in an algebraic space that contains, among other properties,
additive and multiplicative inverses.

Remark 2 What is developed herein can be applied to operations of generalized
uncertainty distributions that are represented by upper/lower function bounds on
the uncertainty these distributions enclose. The CIF representation is a natural
way to do mathematical analysis on interval functions that arise in dynamical
systems and optimal control problems under generalized uncertainty.

The mathematical analysis using CIF we call constrained functional analy-
sis (CFA).
Generalized uncertainty theory, as used herein, deals sets of unknown dis-

tribution functions enclosed by two bounding distribution functions, upper and
lower distributions. There are at least eight types of generalized uncertain-
ties (probability on sets, possibility-necessity, belief-plausibility, Kolmogorov-
Smirnov statistics, P-boxes, clouds, probability intervals, interval-valued prob-
abilities) depicted in Figure 1. Of these eight uncertainty types, we focus on
uncertainties enclosed by two general bounding distribution functions that we
denote by f , for the upper distribution, and f , for the lower distribution. When
the bounding functions enclose a set of unknown probabilities of interest, they
are interval-valued probabilities (IVPMs). The way IVPMs are constructed,
the upper and lower bounding functions may not be (in general are not) prob-
ability distribution functions. What is presented is quite general and in fact
a super set of clouds, P-Boxes, Dempster-Shafer plausibility-belief, and so on
(see [5, 7]). For this presentation, what we are thinking is that the upper and
lower distributions enclose all that is known about the unknown functions as
prescribed by the uncertainty of interest. The de�nitions of the new concepts
with examples are given in the next section. Section 3 discusses the properties
and algebraic structure of bounding function as viewed from the constrained
interval point of view. Section 4 contains a discussion of the relation of con-
strained interval functions to generalized uncertainty and fuzzy type 2 interval
numbers. Section 5 is found the conclusions.

2 Some De�nitions

Recall that a constrained interval parameterization of an interval is a function.
That is, the interval representation (see [3], [4]), which we call the constrained

2
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Figure 1: Uncertainty Types (from [[7]]

interval is the function x(�x); de�ned next.

De�nition 3 A constrained interval (CI) is a function on [0,1] given by

[x] = [x; x] � x(�x) = (1� �x)x+ �xx (1)

= x+ wx�x; where wx = x� x; 0 � �x � 1:

The constrained interval representation uses the endpoints of an interval as input
data. This idea of constrained intervals of real numbers is extended to intervals
of functions. Before we de�ne this approach, we present an example and then
de�ne interval functions (IFs). An interval is denoted by square brackets as
given in (1).

Example 4 Given the interval [2; 5], its constrained interval representation is
2 + 3�; � 2 [0; 1]: The constrained interval arithmetic is as follows. Suppose
we are given [z] = [x][y] + [x]; where [x] = [1; 3]; [y] = [1; 3]; then, in constrained
interval arithmetic,

[z] = (1 + 2�x)(1 + �y) + (1 + 2�x)

= (1 + 2�x)((1 + �y) + 1)

= (1 + 2�x)(2 + �y)

= 2 + 4�x + �y + 2�x�y

� [2; 9]:

3
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In standard interval arithmetic of [8], we have,

[z] = [1; 3][1; 3] + [1; 3]

= [1; 9] + [1; 3] = [2; 12]:

Note that once we write [z] = [x][y] + [x]; we cannot write [z] = [x]([y] + 1)
since intervals have no multiplicative inverses. However since (1 + 2�x) and
(1 + �y) are real numbers for each �, we can �factor�. Note that the variable
x and y are independent even though they are the same interval, but of course
the two instances of the variable x are (100%) dependent, which constrained
intervals are able to encode. This is one advantage of the constrained interval
representation that we will exploit in the context of interval function operations.

De�nition 5 An interval function [F (x)] is given by

[F (x)] = [f(x); f(x)]; (2)

where f(x) � f(x);8x 2 Domain:

Real-valued functions were extended (see [8]) to set-valued functions where
the sets, in our case, are interval. This approach is di¤erent than the interval
function de�ned above, since historically, this way starts with a real-valued
function. Bounding functions can be derived if one wants them. On the other
hand, interval functions start with the bounding functions without deriving
them. When real-valued functions are extended, it is done in one of two ways.
Given a real valued function f(x); that is continuous, if x 2 [x], that is, the

variable is an interval, then the extension, called the united extension (see [8])
is de�ned as

F (x) = ff(x) j x 2 [x]g : (3)

The extension is merely the range of the real-valued function taken over the
interval domain which in fact will result in an interval for continuous functions.
Arithmetic is the Minkowski set-valued arithmetic applied to intervals.
The other case is when we consider a real-valued function as having a known

�nite number of coe¢ cients that are its data, inputs, to the function. Suppose
the �nite number of coe¢ cients are denoted by a = (a1; :::; an) where we explic-
itly denote the real-valued function by f(x) as f(a; x): It is typical, in this way
of thinking of functions, that the coe¢ cients are not known precisely. When
the coe¢ cients are intervals, we have what we call an interval-valued function.

De�nition 6 An interval-valued function is given by

F (x) = f([a]; x) = ff(a; x) j a 2 [a]g : (4)

An interval function (2) is general. In particular, if f(x) = a � f(x) = b;8x, it
is a real-valued interval.

4
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Remark 7 The united extension (see [8]) is an interval for functions that are
continuous and thus according to our remark above, an interval function for
each x for the domain. Interval-valued functions can be turned into interval
functions. In particular, �x x. Then, from a constrained interval point of
view,

[F (x)] = [ min
0��a�1

f ((a+ �awa)x) ; max
0��a�1

f ((a+ �awa)x)];

where [a] = [a; a] = a+ �awa; wa = a� a: Here f(x) = min
0��a�1

f ((a+ �awa)x)

and f(x) = max
0��a�1

f ((a+ �awa)x) :

This presentation is restricted to interval functions, that is, we will assume
that the bounding functions are given. Constrained interval functions (CIFs)
are a generalization of constrained interval that are applied to interval functions.
That is, a CIF is de�ned as follows.

De�nition 8 A constrained interval function (CIF), F (x; �f ); is de�ned
by

F (x; �f ) = f(x) + �fwf (x); (5)

where wf (x) = f(x)� f(x); �f 2 [0; 1]; x 2 Domain:

Example 9 Let [F (x)] = [x+ 1; x2 + 2]; [G(x)] = [x; x2 + 1];

F (x; �f ) = x+ 1 + �f (x
2 � x+ 1)

G(x; �g) = x+ �g(x
2 � x+ 1)

The usefulness of CIFs is as follows. Suppose there is a problem as follows.

([a] + 1)[F (x)]� ([a])[F (x)] (6)

a 2 [5; 6]; f(x) � 0;8x 2 Domain; x � 0:

This means that in the standard way of handling (6) is as follows.

([5; 6] + 1)[f(x); f(x)]�
�
[25; 30][f(x); f(x)]

�
= [6f(x); 7f(x)]� [5f(x); 6f(x)]
= [(6

�
f(x)� f(x)

�
; 7f(x)� 5f(x)]:

From a CI and CIF approach we have the following.

([a] + 1)[F (x)]� ([a])[F (x)]
= ((5 + �a) + 1)(f(x) + wF�F )� ((5 + �a)x)(f(x) + wF�F )
= (f(x) + wF�F ) =

�
f(x); f(x)

�
= [F (x)]:

For more complex problems in which inverses and repeated occurrences of both
coe¢ cients and functions occur, the above anomaly is even more pronounced.
The arithmetic associated with CIF is as follows.

5
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De�nition 10 Let � 2 f+;�;�;�g: CIF arithmetic (CIFA) is given by

H(x; �f ; �g) = F (x; �f ) �G(x; �g)
=

�
f(x) + �fwf (x)

�
�
�
g(x) + �gwg(x)

�
(7)

8�f ; �g 2 [0; 1]:

For the two functions given in Example 9 above,

H(x; �f ; �g) = F (x; �f )�G(x; �g)
= F (x; �f )G(x; �g) =

�
x+ 1 + �f (x

2 � x+ 1)
� �
x+ �g(x

2 � x+ 1)
�

= x2 + x+ �f (x
2 � x+ 1) + �g(x2 � x+ 1) + �f�g(x2 � x+ 1)2:

For any �xed x,

[H(x)] = [F (x)][G(x)]cfia

= [x2 + x; x2 + x+ (x2 � x+ 1) + (x2 � x+ 1) + (x2 � x+ 1)2]
= [x2 + x; 3x2 � x+ 2 + (x2 � x+ 1)2]:

Now consider the graph of constrained interval functions.

Example 11 Let f(x) = � jxj � 1; f(x) = jxj + 1: This means we have F
de�ned as follows.

F (x; �f ) = f(x) + �f (f(x)� f(x))
= � jxj+ 2�f (jxj+ 1):

Depicted below in Figure 2 for �f = 3
4 , F (x;

3
4 ) =

1
2 jxj +

1
2and for �f =

1
4 ;

F (x; 14 ) = �
1
2 jxj �

1
2 :

2.0 1.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.5 2.0

4

2

2

4

x

y

Interval Functions - Tandem Monotonicity

6

Fifth Brazilian Conference on Fuzzy Systems (V CBSF)

July 4 - 6, 2018, Fortaleza – Brazil.

160



The following example does not has a more complex upper/lower bounding
function monotonicity than the previous example.

Example 12 Let f(x) = � jx� 1j ; f(x) = jxj + 1: The CIF F (x; �f ) is as
follows.

F (x; �f ) = f(x) + �f (f(x)� f(x))
= � jx� 1j+ �f (jxj+ 1� (�jx� 1j)
= � jx� 1j+ �f (jxj+ jx� 1j+ 1)

=

8<: x� 1 + �f (�2x+ 2) for � 2 � x � 0
x� 1 + �f (2) for 0 � x � 1
�x+ 1 + �f (2x) for 1 < x � 3

Depicted below in Figure 3 for

�f =
3

4
; F (x;

3

4
) =

8<: � 1
2x+

1
2

x+ 1
2

1
2x+ 1

;

and for

�f =
1

4
; F (x;

1

4
) =

8<:
1
2x�

1
2

x� 1
2

� 1
2x+ 1

:

3 2 1 1 2 3

4

2

2

4

x

y

Interval Functions - Varying Monotonicity

Here, monotonicity of bounding functions means is as follows. The upper
function will be increasing or decreasing at various domain values as will the
lower function. These will occur at the same domain values or at di¤ering
domain values. In constructing the CIF, it is clear from these two examples that
when the bounding functions�monotonicity occur for di¤erent domain values
(in Figure 3, x = 0 for the upper bounding function and x = 1 for the lower

7
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bounding function), the explicit construction of F (x; �f ) is more complicated.
If the monotonicity occurs for the same domain value or if the monotonicity does
not change for the domain, the computation of F (x; �f ) is straight-forward as
can be seen in Figure 2.

3 Properties

The de�nition of CIF de�nes a function of two variables. That is

F (x; �f ) = f(x) + �fwf (x); �f 2 [0; 1]; x 2 Domain

is a real-valued function of two variables. Thus, CIF belongs to the space of
two variable real-valued functions. This is in contrast to interval functions,
which belongs to a space of variable intervals for each value of x: Since for each
x, an interval function de�nes an interval and it is known that intervals possess
neither additive nor multiplicative inverses, CIF belongs to a space that has a
much richer in structure than that of interval functions. Moreover, CIF encode
dependencies. This discussion in terms of intervals and constrained intervals
can be found in Lodwick/Jekins [6]. In particular, for CIFA, we have that

F (x; �f )� F (x; �f ) = (f(x) + �fwf (x))� (f(x) + �fwf (x)) = [0; 0];
F (x; �f )� F (x; �f ) = (f(x) + �fwf (x))� (f(x) + �fwf (x)) = [1; 1]:

Since there are additive and multiplicative inverses for real-valued functions of
two variables, the space of CIFs has advantages without the need to embed into
spaces with inverses, which lose isomorphic copies of intervals (see [6] for this
discussion in the context of real-valued intervals).

4 Constrained Interval Functions, Fuzzy Type
2 Interval Numbers and Generalized Uncer-
tainty

This section discusses the relationship between interval functions, fuzzy type 2
interval numbers, and entities that are de�ned by upper and lower functions -
generalized uncertainty distributions. We indicate how to look at fuzzy type 2
numbers in general.

4.1 Fuzzy Type 2 Interval Numbers

Fuzzy type 2 interval numbers are precisely interval functions where the upper
function, f(x); is the upper fuzzy membership function and the lower function,

8

Fifth Brazilian Conference on Fuzzy Systems (V CBSF)

July 4 - 6, 2018, Fortaleza – Brazil.

162



f(x), is the lower fuzzy membership function and between f(x) and f(x); it
is an interval. That is, a fuzzy type 2 interval number is [f(x); f(x)] since
this is an interval for each x. The membership value is one for each member
of [f(x); f(x)]: Since CIFA and CIF analysis have advantages over standard
interval arithmetic in that we are dealing in function spaces, CIFA is a way to
handle fuzzy type 2 interval arithmetic and analysis.
General fuzzy type 2 numbers require a membership value for all point in

[f(x); f(x)]: To represent this within the context of constrained interval func-
tions, we de�ne a generalized constrained interval function as follows. We just
mention this and make one remark.

De�nition 13 A generalized constrained interval function (GCIF) is
given by

[F (x; �f (x; t))] = f(x) + �f (x; t))wf (x);

�f (x; t) 2 [0; 1];8x 2 Domain; t 2 [0; 1];

where �f (x; t) is a membership function for each x.

Remark 14 The arithmetic for is done with t �xed. The fuzzy membership
value for the result is obtained by evaluating for each t 2 [0; 1]. In addition, the
resultant enclosure of arithmetic (and also continuous) operations with GCIFs
will lie in the CIF results. So, if the interest in enclosing fuzzy type 2 numerical
analysis, then the CIF analysis will be the bounds.

Moreover, the interval-valued function can be transformed into an interval
function as shown by the next example and remark.

Example 15 An example of a generalized constraint interval function is the
following. This example is found in [2] and adapted in the context of interval-
valued functions and illustrated in Figure 2.

�f (x; t) =

q
1� (3�

p
16x2 + 16t2)2

F (x; �f (x; t)) =

r
1

4
� x2+

q
1� (3�

p
16x2 + 16t2)2

 p
1� x2 �

r
1

4
� x2

!
:
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Figure 2: Graph of membership function �f (x; t) (see [2])

4.2 Generalized Uncertainty

A lack of information as to the precise function g(x) in question for problems
where the information that is known about g(x) is that it is bounded by two
functions that enclose it, that is, f(x) � g(x) � f(x); is precisely the generalized
uncertainty arena. The type of uncertainty depends on the nature of g(x) and
to some extent, the bounding functions. However, it should be noted that,
in the case of probabilities, since the upper and lower bounding functions are
not necessarily probability distributions, then CIF does not necessarily result
in a probability distribution. However, the arithmetic and analysis, when one
performs global optimization with respect to the parameters �, obtains the
tightest enclosure possible in light of the uncertainty.

5 Conclusion

constrained interval functions were presented in the context of generalized un-
certainty and fuzzy type 2 interval numbers. Since there are mathematical
advantages to using constrained interval functions, it is clear that mathematical
analysis using this approach will be fruitful. In particular, dynamical systems
and optimization, especially dynamic optimization (optimal control), done from
the constrained interval function point of view will bene�t from this approach
for problems in which the uncertainty arises from lack of information.

10
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Resumo Neste trabalho usaremos o conceito de Números Fuzzy Tipo 2
Intervalar para resolver problemas de Programação Linear envolvendo o
princípio de Tomada de decisão.

Keywords: Programação Linear, Números Fuzzy, Números Fuzzy Tipo
2 Intervalar.

1 Introdução

Neste trabalho faremos uso do conceito de Conjuntos (Números) Fuzzy Tipo
2 Intervalar e também dos conceitos de Programação linear. Essas duas teorias
se relacionam em vários aspectos e possuem a capacidade de resolver/modelar
problemas reais. Os problemas de Programação Linear nem sempre envolvem
elementos precisos e, em muitos casos durante o processo de modelagem, nos
deparamos com dados ou informações incertas. Assim, algumas formas para in-
corporar essas incertezas começaram a ser utilizadas nas resoluções desses pro-
blemas. Uma das formas de tratar essas incertezas é fazer uso da Teoria Fuzzy.
A Teoria dos Conjuntos (Números) Fuzzy nos foi apresentada por Zadeh em
1965 [13] e desde então tornou-se comum a modelagem de problemas com dados
Fuzzy, por conta da possibilidade de expressar as incertezas e imprecisões dos
problemas propostos. Ver por exemplo: [2], [3], [10], [11], [12], [14], [15] e [16].

Neste trabalho usaremos o Conceito de Números Fuzzy Tipo 2 (ver [6], [7],
[9]). Essa Teoria se tornou uma área muito pesquisada nos últimos anos(ver [5],
[6], [9]). Ela também foi introduzida por Zadeh, em 1975 como uma extensão
dos Conjuntos Fuzzy (Números Fuzzy Tipo 1). A principal diferença entre um
Número Fuzzy Tipo 1 e um Número Fuzzy Tipo 2 é o grau de pertinência desses
conjuntos. Ao fazer uso dos Números Fuzzy Tipo 2 conseguimos resultados mais
satisfatórios que utilizando os Números Fuzzy Tipo 1. Isso só nos é possível,
pois, os Números Fuzzy Tipo 2 tratam as incertezas associadas aos Números
Fuzzy Tipo 1, proporcionando a manipulação de termos imprecisos em toda sua
extensão, inclusive na de�nição das funções de pertinência [6].
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2 Programação Linear Fuzzy Tipo 1

Um Problema de Programação Linear Fuzzy Tipo 1 (PPLFT1) tem como
objetivo resolver as desigualdades do sistema Ax ≤ B, encontrando o melhor
valor para o objetivo z = cx, porém, agora usando Números Fuzzy como fronteira
do problema. A solução desse problema é um vetor x que satisfaz todas as
retrições do problema Ax ≤ B.

O principal modelo de Programação Linear Fuzzy encontrado nas literaturas
é dado da seguinte forma:

max cx
s.a

Ax ≤ B,
x ≥ 0

(1)

onde c, x ∈ Rn, A ∈ Rm×n e B é um vetor de Números Fuzzy Bi, que são
determinados pelos parâmetros b′ e bi e podem ser representados pela Figura 1:

Figura 1. Número Fuzzy Bi.

Uma das formas de resolver o problema (1) consiste em usar Números Fuzzy
Bi e uma variável auxiliar λ. Este método de resolução segue o Princípio de
Tomada de Decisão de Bellman-Zadeh [1] e foi proposto por Zimmermann [14]
em 1976. Neste método Zimmermann sugere limitarmos nosso problema com
soluções ótimas inferiores e superiores, criando assim um conjunto de soluções
ótimas. Os passos para chegar a este conjunto são os seguintes:

1) Calculamos um limite inferior de soluções ótimas min{z∗} = z, usando b′:

z = max cx
s.a

Ax ≤ b′,
x ≥ 0
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2) Calculamos um limite superior de soluções ótimas max{z∗} = z, usando bi.

z = max cx
s.a

Ax ≤ B,
x ≥ 0

3) Depois de calcular os limites acima, de�nimos um Conjunto Z(x∗) com os
parâmetros z e z, que representa o conjunto de todas as soluções viáveis,
com respeito ao objetivo a ser alcançado.
3.1) Se o objetivo é maximizar o problema, usamos a seguinte função de

pertinência para nos ajudar a encontrar a solução:

ϕZ(x) =





1, se cx ≥ z
cx− z
z − z , se z ≤ cx ≤ z
0, se cx ≤ z

.

3.2) Agora, se o objetivo é minimizar, usamos uma outra função de pertinên-
cia para nos ajudar a encontrar a solução:

ϕZ(x) =





1, se cx ≤ z
z − cx
z − z , se z ≤ cx ≤ z
0, se cx ≥ z

.

4) Por �m, temos em mãos as funções de pertinência que nos ajudarão a solu-
cionar o problema em questão:
4.1) Se quisermos resolver um problema de maximização, basta resolver o

problema auxiliar:

max λ
s.a

cx− λ(z − z) = z
Ax+ λ(bi − b′) ≤ bi

x ≥ 0, λ ∈ [0, 1]

(2)

4.2) Se o objetivo do problema for minimização, resolvemos o problema da
seguinte forma:

max λ
s.a

cx+ λ(z − z) = z
Ax− λ(bi − b′) ≥ bi

x ≥ 0, λ ∈ [0, 1]

(3)

Independente do problema a ser resolvido ((2) ou (3)), λ ∈ [0, 1] é o grau
alcançado para satisfazer as restrições Fuzzy.

Em ([14] e [16]) podemos ver um exemplo claro da aplicação do método
acima.

Quinto Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy (V CBSF)

4–6 de Julho de 2018, Fortaleza – CE, Brasil.

168



3 Números Fuzzy Tipo 2

Nesta seção veremos algumas de�nições importantes para o desenvolvimento
deste trabalho. Serão vistos os conceitos de Números Fuzzy Tipo 2 e Tipo 2 In-
tervalar. Estes conceitos são importantes, pois ao trabalharmos com problemas
de tomada de decisão encontramos muitas incertezas sobre os dados a serem tra-
tados e estes conceitos nos permitem um grau maior de liberdade para modelar
essas incertezas. Muitas das de�nições que veremos a seguir podem ser vistas
em [7].

De�nição 1. Um Conjunto Fuzzy Tipo 2, que denotaremos por Ã, é uma fun-
ção no produto cartesiano ϕ : X × [0, 1] em [0, 1], onde X é o universo para
as variáveis primárias, x de Ã. Denotamos a função de pertinência de Ã por
ϕÃ(x, u), com x ∈ X e u ∈ U = [0, 1]. Ou seja,

Ã = {((x, u), ϕÃ(x, u)) | ∀(x, u) ∈ X × [0, 1]},

onde 0 ≤ ϕÃ(x, u) ≤ 1.

Ã também pode ser expressado da seguinte maneira

Ã =

∫

x∈X

∫

u∈[0,1]

ϕÃ(x, u)

(x, u)
. (4)

∫ ∫
representa o conjunto de todos os x, u viáveis.
Na De�nição 1, a primeira restrição ∀u ∈ [0, 1] é equivalente a restrição de

um conjunto Fuzzy Tipo 1, 0 ≤ ϕA(x) ≤ 1. Portanto quando as incertezas
desaparecem, a função de pertinência Tipo 2 se transforma em uma função de
pertinência Tipo 1. A segunda restrição, 0 ≤ ϕÃ(x, u) ≤ 1 é consistente com
o fato de que as amplitudes das funções de pertinência devem assumir valores
entre 0 e 1.

De�nição 2. Quando ϕÃ(x, u) = 1, ∀(x, u) ∈ X × [0, 1], dizemos que Ã é um
número Fuzzy Tipo 2 Intervalar.

Da de�nição acima, podemos reescrever a equação (4) da seguinte forma:

Ã =

∫

x∈X

∫

u∈[0,1]

1

(x, u)
.

De�nição 3. As incertezas nas funções de pertinências primárias de um con-
junto fuzzy tipo-2 é uma região limitada chamada de �mancha� de incerteza ou
FOU.

FOU(Ã) = {(x, u) ∈ X × U |ϕÃ(x, u) > 0},
a FOU também pode ser representada como a união de todas as funções de
pertinência primárias:

FOU(Ã) =
⋃

x∈X
Jux ,

onde Jux é o subconjunto de U que é o suporte de ϕÃ. Ver mais em [7].
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De�nição 4. A FOU de um Conjunto Fuzzy Tipo 2 é delimitada por duas
funções de pertinência do Tipo 1, uma superior e uma inferior . A função de
pertinência superior é representada como ϕÃ(x), para todo x ∈ X, e a função
de pertinência inferior é a função mais interna que limita a FOU do conjunto,
e é representada como ϕ

Ã
(x) , para todo x ∈ X .

Simbolicamente temos:

ϕ
Ã
(x) = inf{u| u ∈ [0, 1], ϕÃ(x, u) > 0} ∀x ∈ X,

ϕÃ(x) = sup{u| u ∈ [0, 1], ϕÃ(x, u) > 0} ∀x ∈ X.
Podemos ver a representação de um Conjunto Fuzzy Tipo 2 na Figura 2.

Figura 2. Representação de um Conjunto Fuzzy Tipo 2.

3.1 Programação Linear com Dados Fuzzy Tipo 2 Intervalar

Um problema de Problema de Programação Linear Fuzzy Tipo 2 Intervalar
(PLFTI2) é resolvido usando in�nitas funções de pertinência que estão envolvi-
das na FOU do Número Fuzzy Tipo 2 Intervalar. Portanto, podemos dizer que a
principal diferença entre um PPLFT1 e um PPLFTI2 está justamente na forma
que as incertezas são tratadas.

Um PPLFTI2 pode ser de�nido da seguinte maneira:

max cx
s.a

Ax ≤ b̃,
x ≥ 0

(5)
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onde c, x ∈ Rn, A ∈ Rm×n e b̃ é um vetor de Números Fuzzy Tipo 2 Intervalar.
b̃ é limitado inferiormente por uma função de pertinência primária ϕ

b̃
cujos

parâmetros são b′ e bi e limitado superiormente por outra função de pertinência
primária ϕb̃, cujos parâmetros são b′ e bs.

Para o problema a ser tratado, vamos caracterizar a FOU de b̃ como uma
distância ∆, que é a distância entre bs e bi (com bi ≤ bs), portanto:

∆ = bs − bi.

Na Figura 3, podemos ver a representação do conjunto Fuzzy b̃.

Figura 3. Representação de b̃.

Dependendo da natureza do problema a ser tratado, temos duas possibilida-
des para as desigualdades a serem trabalhadas: ≤ e ≥.

As funções de pertinência inferior e superior para relação ≤ são dadas, res-
pectivamente por:

ϕ
b̃
(x) =





1, se x ≤ b′
bi − x
bi − b′

, se b′ ≤ x ≤ bi
0, se x ≥ bi

.

e

ϕb̃(x) =





1, se x ≤ b′
bs − x
bs − b′

, se b′ ≤ x ≤ bs
0, se x ≥ bs

.

Para a relação ≥ as funções são tratadas de forma análoga.

3.2 Um Modelo para PPLTI2

Para resolvermos um PPLFTI2 vamos encontrar um Conjunto de soluções
ótimas analisando as funções de pertinência inferior e superior separadamente.
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Para isso, usaremos o método visto anteriormente e que foi proposto por Zim-
mermann. Sendo assim, os passos para solução do problema são os seguintes:

1) Encontramos um z′, usando b′.
2) Calculamos um limite inferior zi, usando bi.
3) Calculamos um limite superior zs, usando bs.
4) Finalmente, aplicamos Zimmermann e resolvemos o seguinte problema:

max λ
s.a

cx− λ∗(z − z′) = z′

Ax+ λ∗|b− b′| ≤ b,
x ≥ 0,

(6)

onde b = bi +∆δ, com δ ∈ [0, 1].

De (6) podemos perceber que:

i) Se δ = 0, temos
b = bi.

ii) Se δ = 1, temos
b = bi +∆ = bs.

Primeiros Resultados

Neste exemplo, nos propomos resolver um problema de maximização com
dados PPLFTI2. Conseguimos encontrar um conjunto de soluções ótimas usando
o método de Zimmermann. Os dados usados para este primeiro exemplo são os
seguintes:

A =




3 2 6 4
3 3 8 9
7 2 5 8
2 3 2 4


 ; b′ =




13
14
16
15




bi =




18
18
20
23


 ; bs =




22
25
20
24


 ; ∆ =




4
7
0
1




Usando os passos dados na seção anterior, encontramos os seguintes resulta-
dos: z∗ = 22, 667, zi = 28, 8, zs = 35, 059, z∗ = 32, 067.

Na Tabela 1, podemos ver os resultados obtidos quando δ varia entre 0 e 1.
Com os resultados obtidos, podemos perceber que os valores encontrados para
λ∗ pertencem ao intervalo [0, 39483, 0, 574] e os valores obtidos para z∗ estão
no intervalo [26, 378, 28, 063]. Com a aplicação do método, já era esperado que
quanto menor o valor de λ∗, menor seria o valor de z∗ e, que quanto maior fosse
o valor de λ∗, maior seria o valor de z∗.
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Tabela 1. Valores obtidos para δ ∈ [0, 1]

valores λ∗ z∗ valores λ∗ z∗

δ = 0 0,39483 26,378 δ = 0, 6 0,51678 27,525
δ = 0, 1 0,41925 26,608 δ = 0, 7 0,53248 27,672
δ = 0, 2 0,44179 26,820 δ = 0, 8 0,54719 27,811
δ = 0, 3 0,46263 27,016 δ = 0, 9 0,56101 27,940
δ = 0, 4 0,48198 27,198 δ = 1 0,574 28,063
δ = 0, 5 0,49998 27,367

Análise dos Resultados

Com o método proposto, conseguimos obter soluções ótimas para todo δ ∈
[0, 1], o que nos faz perceber que a FOU de b̃ possui in�nitos λ∗.

Neste exemplo, obtivemos como menor valor par função objetivo z∗ = 26, 378
com λ∗ = 0, 39483 e como maior valor z∗ = 28, 063 com λ∗ = 0, 574.

Com estes resultados, a pergunta que podemos nos fazer é: qual das duas
opções deve ser escolhida? E a resposta seria um um pouco simples: Depende
do que queremos do problema e do que temos a respeito dele! Se quisermos
um resultado onde o valor do objetivo seja razoável, mas com um nível de con-
�abilidade muito bom, podemos escolher a primeira opção ( z∗ = 26, 378 com
λ∗ = 0, 39483). Contudo, se o problema possui um certo "nível de liberdade"com
respeito aos valores de λ∗, podemos �car com a segunda opção ( z∗ = 28, 063
com λ∗ = 0, 574).

Portanto, podemos concluir que o procedimentos para escolher o melhor re-
sultado deverá levar em conta não só os valores obtidos para λ∗ e z∗, mas também
a quantidade de restrições, de variáveis, esforço computacional exigido para a
resolução do problema, con�abilidade e "nível de liberdade"de λ∗. Só assim o
avaliador conseguirá analisar as implicações de usar qualquer uma das opções
apresentadas.

Podemos encontrar vários trabalhos publicados na área de Programaçao Li-
near Fuzzy Tipo 2 Intervalar. Como por exemplo [4] e [9]. A principal diferença
entre entre os métodos já existentes e o método proposto neste trabalho é no que
diz respeito ao re�namento dos resultados obtidos. Com o método proposto, o
tratamento dos dados nos proporciona obter uma solução que tende a ser muito
mais e�ciente que a dos outros métodos, e isso nos dá uma margem de �erros�
melhor para se trabalhar.

4 Próximos Passos

Temos como objetivos futuros, resolver mais 2 tipos de Problemas de Pro-
gramação Linear Fuzzy Tipo 2 Intervalar:

• No Primeiro dos dois problemas, vamos considerar que a função Objetivo é
um Conjunto Fuzzy Tipo 2 Intervalar. O problema pode ser representado da
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seguinte maneira
max c̃x

s.a
Ax ≤ b,
x ≥ 0

(7)

onde x ∈ Rn, b ∈ Rm, A ∈ Rm×n e c̃ é um vetor de Números Fuzzy Tipo 2
Intervalar.

• No Segundo problema, vamos considerar que a função Objetivo e o lado
direito das restrições são Números Fuzzy Tipo 2 Intervalares. O problema
então pode ser representado da seguinte maneira

max c̃x
s.a

Ax ≤ b̃,
x ≥ 0

(8)

onde x ∈ Rn, A ∈ Rm×n e c̃, b̃ são vetores de Números Fuzzy Tipo 2 Inter-
valares.
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Abstract. In this present paper we use the constrained interval arith-
metic to solve the discrete-time interval optimal control problem. To
solve the discrete-time interval optimal control problem we also use a
dynamic programming technique. We compare the solution of interval
optimal control problem using the constrained interval arithmetic and
the single-level constrained interval arithmetic and we show the mini-
max regret solution. Some examples are presented.

Keywords: Discrete-time interval optimal control problem, Constrained
interval arithmetic, Interval dynamic programming, Generalized uncer-
tainty

1 Introduction

Continuous-time and discrete-time interval optimal control problem using
the single-level constrained interval arithmetic [5] has been studied in Leal [6]
and Campos et al. [3], respectively. In both cases, the solution of interval op-
timal control problem using the single-level constrained interval arithmetic is
somewhat restrictive since it always considers the same level for each interval
involved in the operations. Thus, in this paper we use the constrained inter-
val arithmetic (CIA) that is an arithmetic more general than the single-level
constrained interval arithmetic (SLCIA).

The constrained interval arithmetic [9, 10] rewrites an interval A = [a, ā] as a
real single-valued function A(λa), where A(λa) = (1 − λa) a + λa ā,
0 ≤ λa ≤ 1. Furthermore, the constrained interval arithmetic renders the
discrete-time interval optimal control problem computationally tractable. A dy-
namic programming technique [1] also is used to obtain the solution.
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We illustrate the effectiveness of the theory with an example that compares
the solution obtained via single-level constrained interval arithmetic and the
solution obtained via constrained interval arithmetic. As a second example we
show the interval solution via CIA and the minimax regret solution.

The paper is organized as follows. The next section shows the discrete-time
interval optimal control problem and the definition of what we mean by a solu-
tion. Section 3 presents the associated problem and we show the equivalency of
solution of the interval problem and associated problem. The process of solution
via constrained interval arithmetic is discussed in Section 4. We conclude the
paper with the presentation of two numerical examples.

2 Discrete-time interval optimal control problem

An interval problem is a problem written in mathematical language that
presents intervals in its parameters or in its variables. In this paper we are
interested in solving an interval problem called discrete-time interval optimal
control problem (DTIOCP). Further, the DTIOCP is the problem with genera-
lized uncertainty [8, 11] and was initially proposed in Campos et al. [4]. It is
described below.

Let I(R) be the set of all closed and bounded intervals of the real line.
Let GN : I(R)n → I(R), Gk : I(R)n × I(R)m → I(R) and

Fk : I(R)n × I(R)m → I(R)n be interval functions. We are interested in
minimizing the interval functional given by

min C(X,U) := GN (XN )⊕
N−1∑

k=0

Gk(Xk, Uk)

which is governed by the interval difference equation

Xk+1 = Fk(Xk, Uk), (1)

where C ∈ I(R) is the interval cost, Xk ∈ I(R)n denotes the interval state in
the period k and Uk ∈ I(R)m denotes the interval control in the period k for
k = 0, 1, . . . , N−1. Here N corresponds to the number of times that the interval
control is applied and the interval difference equation (1) is subject to interval
initial condition X0 ∈ I(R)n. The symbol ⊕ represents the interval arithmetic
operation for the sum.

The solution of DTIOCP using CIA is important to study the mining pro-
blem or crop-irrigation problem [7] since the variables in these problems are
uncertainty and are not necessarily correlated.

The set of admissible interval controls is denoted by Uad ⊆ I(R)m and the
set of admissible interval states is given by Xad = {Xk ∈ I(R)m|Xk+1 =
Fk(Xk, Uk)}, where the initial condition is X0, Uk ∈ Uad and k = 0, 1, . . . , N−1.
Here Fk represents an interval difference equation [4].

The candidate solutions of discrete-time interval optimal control problem are
the admissible intervals (X,U) ∈ Xad × Uad, where X = (X0, X1, . . . , XN ) and
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U = (U0, U1, . . . , UN−1). Moreover (X,U) ∈ Xad × Uad is called the admissible
interval process.

Next we propose an order relation between intervals to compare the interval
functional of DTIOCP. The order relation proposed is based on the order relation
presented in Bhurjee and Panda [2]. In particular, this new order relation between
intervals is restrictive since only disjoint intervals satisfy the strict inequality. On
the other hand, it is a partial order relation.

Definition 1. Let A = [a, ā] and B = [b, b̄] be two intervals. The order
relation between the intervals A and B, with respect to constrained interval arith-
metic, denoted by ≤CIA, is defined by

A ≤CIA B if and only if A(λa) ≤ B(λb) for all λa, λb ∈ [0, 1].

Furthermore, A <CIA B if and only if A ≤CIA B and A 6= B.

Using Definition 1 we develop the meaning of optimal interval solution from
the point of view of CIA.

Definition 2. Let (X,U) ∈ Xad × Uad be an admissible interval process.
We say that (X∗, U∗) ∈ Xad × Uad, where X∗ = (X∗

0 , X
∗
1 , . . . , X

∗
N ) and

U∗ = (U∗
0 , U

∗
1 , . . . , U

∗
N−1), is an optimal interval solution for the DTIOCP if

there are no admissible intervals (X,U) such that

C(X,U) <CIA C(X∗, U∗).

The cost C(X∗, U∗) is called the optimal interval cost to discrete-time interval
optimal control problem.

3 Associated discrete-time interval optimal control
problem

The constrained interval arithmetic can be used to solve interval problems.
According to Lodwick [8], the CIA has a rich algebraic structure. In addition,
the operations with the CIA possess desired properties such as additive inverse
and distributive law.

A constraint function associated to the interval A is defined as follows.

Definition 3. [5] Let A = [a, ā] ∈ I(R) any interval. Then

a) A continuous function A : [0, 1] → R such that

min
0≤λa≤1

A(λa) = a and max
0≤λa≤1

A(λa) = ā

will be called a constraint function associated to A;
b) Associated to the interval A we define the increasing convex constraint func-

tion A : [0, 1] → R by means

A(λa) = (1− λa) a+ λaā, 0 ≤ λa ≤ 1.
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The Definition 3 allows us to define interval arithmetic operations using CIA.

Definition 4. Let A = [a, ā] and B = [b, b̄] be two intervals on I(R),
let ◦ ∈ {⊕,⊖,⊗,⊘} be an arithmetic operation on I(R) and let ∗ be an arithmetic
operation on R. Then

a) We define the constraint function associated to the interval A ◦B by

(A ◦B)(λa, λb) = A(λa) ∗B(λb),

where A(λa) and B(λb), 0 ≤ λa, λb ≤ 1, are the increasing convex constraint
functions associated to A and B, respectively;

b) The constrained interval arithmetic operations are given by the interval

A ◦B = [ min
0≤λa, λb≤1

A(λa) ∗B(λb), max
0≤λa, λb≤1

A(λa) ∗B(λb)],

provided that the minimum and maximum exist.

Remark 1. To operate A ◦A implies to evaluate the minimum and maximum of
A(λa) ∗A(λa) for all 0 ≤ λa ≤ 1.

The arithmetic operations with the interval functions F,G : I(R)n → I(R)
are given below.

Definition 5. Let F,G : I(R)n → I(R) be two interval functions,
let ◦ ∈ {⊕,⊖,⊗,⊘} be an arithmetic operation on I(R)n and let ∗ be an arith-
metic operation on R. The arithmetic operations between the functions F and G
are given by

F (X) ◦G(X) =

[
min

0≤Λ≤1
F (X(Λ)) ∗G(X(Λ)), max

0≤Λ≤1
F (X(Λ)) ∗G(X(Λ))

]

provided that the minimum and maximum exist. Furthermore, the functions
F (X(Λ)) and G(X(Λ)), 0 ≤ Λ ≤ 1, are called increasing convex constraint
functions associated to interval functions F (X) and G(X), respectively. The
Greek letter Λ denotes the proper intervals present in the interval function which
have been rewritten with respect to constrained interval arithmetic.

Example 1. Consider the interval function F : I(R)3 → I(R) given by

F (X1, X2, X3) = 2⊗ X1 ⊕ X2 ⊗ X2
3 .

To evaluate the function F in X1 = [0, 1], X2 = [1, 2] and X3 = [3, 5]
implies to solve the optimization problem of several variables below:

F (X1, X2, X3) =

[
min

0≤λ1,λ2,λ3≤1
2λ1 + (1 + λ2)× (3 + 2λ3)

2,

max
0≤λ1,λ2,λ3≤1

2λ1 + (1 + λ2)× (3 + 2λ3)
2

]

= [9, 52].
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An interval difference equation [4] can also be written using constrained
interval arithmetic. Thus, the interval difference equation Xk+1 = Fk(Xk),
Fk : I(R)n → I(R)n, with interval initial condition X0 ∈ I(R)n, is written as
Xk+1(Λ) = Fk(Xk(Λ)) for all Λ ∈ [0, 1] and k = 0, 1, . . . , N − 1; and the initial
condition stays X0(Λ) ∈ Rn for all Λ ∈ [0, 1]. Here the Greek letter Λ represents
the proper intervals present in the interval difference equation which have been
rewritten using CIA.

Example 2. Simulating the linear interval difference equation given by

{
X1 k+1 = [0.2, 0.5]⊗ X1 k ⊕ 0.5⊗ X2 k

X2 k+1 = [−1.5, −0.5]⊗ X1 k ⊖ X2 k

where k = 0, . . . , 30 and the interval initial condition is X1 0 = 0.5 and X2 0 = 1.

The type of reasoning followed here to simulate the interval difference equa-
tion is described in [4, 5]. Thus, the trajectory of the interval difference equa-
tion is represented by the minimum solution and maximum solution in the
Figures 1 and 2. Moreover, the points of interval solutions are connected by
line segments only to facilitate the visualization of the temporal evolution. The
calculations were performed in MATLAB 7.4.
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Fig. 1. Interval trajectory X1 for the Example 2.
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Fig. 2. Interval trajectory X2 for the Example 2.
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Analyzing the Figures 1 and 2 we perceive that the approximation of the
minimum solution and maximum solution to zero occurs around the twenty-fifth
period for both the interval states X1 and X2.

Finally we write the discrete-time interval optimal control problem using
constrained interval arithmetic. Thus, the called associated problem is given by

min C(X(Λ), U(Λ)) := GN (XN (Λ)) +

N−1∑

k=0

Gk(Xk(Λ), Uk(Λ))

subject to

Xk+1(Λ) = Fk(Xk(Λ), Uk(Λ)), (2)

where Xk(Λ) ∈ Rn denotes the state and Uk(Λ) ∈ Rm denotes the control for
k = 0, 1, . . . , N − 1 and for all Λ ∈ [0, 1]. The initial condition for the dynamic
equation (2) is X0(Λ) ∈ Rn. The associated problem is denoted by ADTIOCP.

Next we present the solution concept for the associated problem.

Definition 6. Consider the set of admissible controls denoted by Cad ⊆ Rm

and the set of admissible states on the real number space denoted by Sad. Let
(X(Λ), U(Λ)) ∈ Sad × Cad be an admissible process for all Λ ∈ [0, 1]. We say
that (X∗(Λ), U∗(Λ)) is an optimal solution for the ADTIOCP if there are no
admissible (X(Λ), U(Λ)) such that C(X(Λ), U(Λ)) < C(X∗(Λ), U∗(Λ)) for all
Λ ∈ [0, 1]. Thus, the optimal cost is given by C(X∗(Λ), U∗(Λ)).

Next we show the equivalence of solution sets of the DTIOCP and
ADTIOCP.

Proposition 1. The optimal interval process (X∗, U∗) ∈ Xad × Uad is solution
for the DTIOCP if and only if (X∗(Λ), U∗(Λ)) ∈ Sad × Cad, for all Λ ∈ [0, 1],
is optimal solution for the ADTIOCP.

Proof. In fact, let (X∗, U∗) be the optimal interval process of DTIOCP and
suppose that (X∗(Λ), U∗(Λ)) are not optimal for the ADTIOCP. Then exists an
admissible process (X(Λ), U(Λ)) such that

C(X(Λ), U(Λ)) < C(X∗(Λ), U∗(Λ))

for all Λ ∈ [0, 1] and this is equivalent to having C(X,U) <CIA C(X∗, U∗). This
contradicts the fact of (X∗, U∗) be the optimal interval process of DTIOCP.

Next let (X∗(Λ), U∗(Λ)) be the optimal process for the ADTIOCP and sup-
pose that (X∗, U∗) are not optimal for the DTIOCP. Then exists an admissible
interval process (X,U) such that

C(X,U) <CIA C(X∗, U∗)

implies

C(X(Λ), U(Λ)) < C(X∗(Λ), U∗(Λ))

for all Λ ∈ [0, 1]. This contradicts the assumption that (X∗(Λ), U∗(Λ)) is the
optimal process for the ADTIOCP.

✷
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The definition of optimal interval solutions follows below.

Definition 7. The optimal interval state X∗ is defined by

X∗ = [ min
0≤Λ≤1

X∗(Λ), max
0≤Λ≤1

X∗(Λ)]

provided that the minimum and maximum exist. Similarly, the optimal interval
control U∗ is defined by

U∗ = [ min
0≤Λ≤1

U∗(Λ), max
0≤Λ≤1

U∗(Λ)]

provided that the minimum and maximum exist. The optimal interval functional
is defined as

C(X∗, U∗) = [ min
0≤Λ≤1

C(X∗(Λ), U∗(Λ)), max
0≤Λ≤1

C(X∗(Λ), U∗(Λ))]

provided that the minimum and maximum exist.

4 Solution process

The solution of discrete-time interval optimal control problem use the interval
dynamic programming [4]. In addition, the concepts about dynamic program-
ming such as interval optimality principle and interval dynamic programming
algorithm remains valid for constrained interval arithmetic and we use these
results. Specifically, we use the following:

Theorem 1. [4] Let Jk : I(R)n → I(R) be an interval functional and
k = 0, 1, . . . , N . For every interval initial condition X0, the optimal interval
cost J∗(X0) for the discrete-time interval optimal control problem is J0(X0),
where the function J0 is obtained in the last stage of the following algorithm,
which proceeds backward in time from N − 1 to 0:

Stage N :

JN (XN ) = GN (XN ).

Stage k:

Jk(Xk) = min
Uk∈Uad

(Gk(Xk, Uk)⊕ Jk+1(Fk(Xk, Uk))) ,

with k = N − 1, . . . , 1, 0.

Stage 0:

J∗(X0) = J0(X0).

Furthermore, if U∗
k minimizes the right side of equation of stage k, the set

{U∗
0 , U

∗
1 , . . . , U

∗
N−1} is the optimal interval control for the given problem.
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Proof. The proof of Theorem 1 using CIA is analogous to that of [4],
Theorem 4.1. However, we show the basic idea of proof.

Initially, the theorem is rewrited with respect to CIA. Next the optimal cost
is defined by

J∗
k (Xk(Λ)) = min

{Uk(Λ),Uk+1(Λ),...,UN−1(Λ)}

(
GN (XN (Λ)) +

N−1∑

i=k

Gi(Xi(Λ), Ui(Λ))

)

for all Λ ∈ [0, 1] and k = 0, 1, . . . , N − 1. For k = N , the optimal cost is defined
as J∗

N (XN (Λ)) = GN (XN (Λ)) for all Λ ∈ [0, 1].
The proof continues using the principle of mathematical induction, where the

objective is to show that optimal cost functions J∗
k are equal to the functions Jk

generated by the dynamic programming algorithm for all k.
Thus is obtained

J∗
k (Xk(Λ)) = min

Uk(Λ)∈Cad

(Gk(Xk(Λ), Uk(Λ)) + Jk+1(Fk(Xk(Λ), Uk(Λ))))

= Jk(Xk(Λ))

for all Λ ∈ [0, 1]. This consequently implies J∗
k (Xk) = Jk(Xk).

✷

Thus, the results and the proofs about interval optimality principle (see Cam-
pos et al. [4], Proposition 4.1) and interval dynamic programming algorithm (see
Campos et al. [4], Theorem 4.1) using CIA are similar to SLCIA. For further
details of interval dynamic programming, see [4].

5 CIA versus SLCIA

Consider the discrete-time interval optimal control problem given by

min C(X,U) :=
N∑

k=0

X2
1 k ⊕ 0.2⊗ X2

2 k ⊕ U2
1 k ⊕ U2

2 k

subject to

{
X1 k+1 = [−0.5, 1]⊗ X1 k ⊖ 0.2⊗ X2 k ⊖ 0.5⊗ U1 k ⊖ 0.2⊗ U2 k

X2 k+1 = 0.5⊗ X1 k ⊕ [0.5, 1]⊗ X2 k ⊕ 0.1⊗ U1 k ⊖ 0.9⊗ U2 k

where Xk is the interval state and Uk is the interval control for each period
k = 0, 1, . . . , N . The initial condition is X1 0 = 200 and X2 0 = 140. We pick
N = 18 stages.

Here we illustrate the solutions obtained via SLCIA and via CIA. The nu-
merical implementation use the MATLAB 7.4 and we run the algorithm on a
microcomputer with an Intel Core i5 processor and 8 GB of memory. The pro-
cessing time was approximately 45.5 minutes for constraint interval arithmetic
and 2.5 minutes for single-level constrained interval arithmetic.
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Fig. 3. Optimal interval state X1.
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Fig. 4. Optimal interval state X2.
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Fig. 5. Optimal interval control U1.
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Fig. 6. Optimal interval control U2.
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The optimal interval cost is [50719.144, 103148.223] for constraint inter-
val arithmetic and [54151.267, 103148.223] for single-level constrained interval
arithmetic. Figures 3 and 4 show the optimal interval state for SLCIA and CIA.
Figures 5 and 6 show the optimal interval control.

The solution using the SLCIA is very feasible, and the use of constrained
interval arithmetic is interesting from the point of view of decision making under
uncertainty because it contains more possibility of solutions than the single-level
constrained interval arithmetic.

6 Nonlinear interval optimal control

The example of nonlinear interval optimal control problem is given by

min C(X,U) :=
N∑

k=0

1.4⊗ X2
1 k ⊕ 0.7⊗ U2

k

subject to {
X1 k+1 = [1, 1.4]⊗ X1 k ⊕ 0.5⊗ U k

X2 k+1 = −1⊗ X1 k ⊕ [0.6, 1]⊗ X1 k ⊗ X2 k

where Xk is the interval state and Uk is the interval control for each period,
k = 0, 1, . . . , N . The initial condition is X1 0 = 8 and X2 0 = 6. We pick
GN (XN ) = 0 and N = 12 stages.

The processing time was approximately 19 minutes and the optimal interval
cost is [179.200, 312.940].

The method to get the minimum of maximum regret is similar to that pre-
sented in [4, 12]. Thus, minimax regret value is equal to 133.740. Furthermore,
the minimax regret value is obtained according to the trajectories described in
Figures 7, 8 and 9. The cost given by the minimax regret solution is 312.940.

The variations of X2 do not interfere in the cost. Thus, we have more of a
trajectory that leads us to minimax regret value and in Figures 7, 8 and 9 we
illustrate only one.

Figures 7, 8 and 9 also show the graphic solution for the interval state
variables X1 and X2 and interval control variable U , respectively.
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Fig. 7. Optimal interval state X1 and the minimax regret solution.
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Fig. 8. Optimal interval state X2 and the minimax regret solution.
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Fig. 9. Optimal interval control U and the minimax regret solution.

Analyzing the Figures 7, 8 and 9 we realized that the lower and upper trajec-
tories for interval states and for interval control tend to zero around the eighth
period. The optimal interval state X2 shows a large variation around the fourth
period. Further, the minimax regret solution gives the user a choice of effec-
tive practical implementation since it finds the best of the worst regret over all
admissible optimal solutions.

7 Conclusion

We present a method of solution of discrete-time interval optimal control
problem using constrained interval arithmetic. Although the solution process
demands a big computational effort, the solution via CIA contains more possi-
bilities of optimal solutions than the SLCIA. In addition, the CIA is useful for
many practical problems because it does not have its intervals varying of depen-
dent form in interval operations. The numerical examples illustrated the theory
and future work will consider the constrained fuzzy arithmetic.
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Abstract. This paper addresses the continuous optimization problems
with an interval-valued objective function. We consider the upper and
center order relation on the interval space for minimization problems,
with this order relation we obtain necessary conditions. Using the con-
cept of constraint qualification and two different derivative concepts we
establish necessary conditions for the interval continuous optimization.

Keywords: interval-valued function, order relation, necessary condi-
tions

1 Introduction

Theory and methods of mathematical programming are important components
of applied mathematics. Due to a necessity to broaden these theories to encom-
pass more applications, many mathematicians have focused on optimization.
With their advances in the methods and theoretical results, the field of opti-
mization has achieved significant results in many application areas.

In most cases, the coefficients of optimization problems are considered to be
deterministic and have fixed valued. However, there are many situations where
this consideration is not valid. In stochastic programming problems and fuzzy
programming problems, the coefficients are viewed as random variables and fuzzy
sets, respectively. Thus, the probability distributions and membership functions
for theses two classes of problems need to be known. Therefore, interval-valued
optimization problems may provide an alternative theory for considering the
uncertainty of these problems.

Wu (2007) obtained the KKT conditions in an optimization problem with
an interval-valued objective function using the concept of a weakly differen-
tiable interval-valued function called the H-derivative. Chalco-Cano, Lodwick
and Rufian-Luzana (2013) obtained KKT conditions using the gH-derivative
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and compared these with previous results to show certain advantages of their
approach. The other hand, Leal, Silva and Lodwick (2018) showed Fritz-John
necessary conditions using E-diferentiable. Furthermore, Leal, Silva and Lodwick
(2015) obtained necessary conditions for the optimal control problem with an
interval-valued objective function.

In this study, we obtain necessary conditions for UC-solution using the con-
cepts of E-diferentiable and Hukuhara generalization derivative, for interval-
valued functions, considering upper and center order relation.

2 The interval arithmetic and interval function
derivatives

The space of real interval space is the set

I(R) = {[a, a]; a, a ∈ R and a ≤ a},

where a and a are the lower and upper bounds of an interval A ∈ I(R), respec-
tively. Given two intervals A = [a, a] and B = [b, b] ∈ I(R), and k ∈ R, we
consider the following operations

A+B = [a+ b, a+ b], and

kA =

{
[ka, ka] if k ≥ 0,

[ka, ka] if k < 0.

Thus, A−B = A+ (−1)B = [a− b, a− b]. However, with these operations I(R)
we do not have desired properties such as additive inverses (see [10]). Now, if
A = B + C, then the Hukuhara difference (H-difference, for short) of A and B
is equal to C (see [6]). The H-difference is unique, but it does not always exist.
The H-difference of A and B exists if and only if aS ≥ bS , where for A = [a, a],
aS = a − a; i.e., aS is the length or diameter of interval A. Stefanini and Bede
(2009) introduced a generalization of the Hukuhara difference to guarantee that
the difference would always exist. Let A and B be two intervals. The generalized
Hukuhara difference between A and B (gH-difference, for short) is defined as
follows:

A	gH B = C ⇐⇒
{

(a) A = B + C, or

(b) B = A+ (−1)C.

In case (a), the gH-difference and the H-difference are equal. The gH-difference
has several interesting properties (see [10]). For example, A 	gH A = [0, 0] and
the gH-difference of the intervals A = [a, a] and B = [b, b] always exists, and it
is equal to

A	gH B = [min{a− b, a− b},max{a− b, a− b}].

Stefanini and Bede (2009) defined limits and continuity of interval-valued
functions from the gH-difference and the Pompeiu-Hausdorff metric on intervals,
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this metric was introduced by Pompeiu (1905). An interval-valued function F :
[t0, t1]→ I(R) is denoted by

F (t) = [f(t), f(t)] such that f(t) ≤ f(t) for all t ∈ [t0, t1].

The functions f and f are now called, respectively, the lower and upper functions
of F .

Definition 1. [10] Let t ∈]t0, t1[ and h be such that t + h ∈]t0, t1[, then the
generalized Hukuhara derivative of an interval-valued function F :]t0, t1[→ I(R)
at t is defined as

F ′(t) = lim
h→0

F (t+ h)	gH F (t)

h
. (1)

If F ′(t) ∈ I(R) satisfying (1) exists, then F is said to be generalized Hukuhara dif-
ferentiable (gH-differentiable, for short) at t. Furthermore, F is gH-differentiable
on ]t0, t1[ if F is gH-differentiable at each point t ∈]t0, t1[.

The gH-derivative in terms of the derivatives of the lower and upper functions
of F is introduce in the next result.

Theorem 1. Let F :]t0, t1[→ I(R) be an interval-valued function such that
F (t) = [f(t), f(t)]. Then

(a) F is gH-differentiable at t if and only if one of the following cases holds:
(a1) f and f are differentiable at t.

(a2) The lateral derivatives (f)′−(t), (f)′+(t), (f)′−(t) and (f)′+(t) (in the clas-

sical sense) exist and satisfy (f)′−(t) = (f)′+(t) and (f)′+(t) = (f)′−(t).

Furthermore, if F is a gH-differentiable at t ∈]t0, t1[, then

(b) F is continuous at t,
(c) f + f is a differentiable function at t.

Proof. Assertions (a) and (c) are found in Chalco-Cano et al. (2013) and Chalco-
Cano, Lodwick and Rufian-Luzana (2013), and assertion (b) is found in Stefanini
and Bede (2012).

Let F :]t0, t1[→ I(R) be an interval-valued function and let S(F ) denote the set
of integrable selectors of F over ]t0, t1[; i.e.,

S(F ) = {f :]t0, t1[→ R; f is an integrable function and f(t) ∈ F (t) a.e. t ∈]t0, t1[}.

The Aumann integral of F over ]t0, t1[ is defined as

∫ t1

t0

F (t)dt = {
∫ t1

t0

f(t)dt; f ∈ S(F )}.

If S(F ) 6= ∅, then the integral exists, and F is said to be Aumann integrable.
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Theorem 2. Let F :]t0, t1[→ I(R) be a measurable and integrally bounded interval-
valued function such that F (t) = [f(t), f(t)]. Then

(a) F is integrable and ∫ t1

t0

F (t)dt ∈ I(R),

(b) f and f are integrable functions, and

∫ t1

t0

F (t)dt =

[∫ t1

t0

f(t)dt,

∫ t1

t0

f(t)dt

]
.

Proof. The results contained in assertions (a) and (b) can be found in Aubin
and Cellina (1984) and Diamond and Kloeden (1994), respectively.

Consider the interval-valued function F defined on Rn; i.e., F (x) = F (x1, ...,
xn) ∈ I(R) for each x = (x1, ..., xn) ∈ Rn, where f(x) = f(x1, ..., xn) and

f(x) = f(x1, ..., xn) are defined on Rn. Since (I(R), H) is a metric space, then
the interval-valued function F : X → I(R) defined for X ⊂ Rn is continuous
at x0 if for every ε > 0, there exists a δ > 0 such that ‖ x − x0 ‖< δ implies
H(F (x), F (x0)) < ε, where H(·) is the Pompieu-Hausdorff metric. Aubin and
Cellina (1984) established the continuity of F in terms of the continuity of the
lower and upper functions.

Proposition 1. [1] Let F be an interval-valued function defined on X ⊂ Rn
and x0 ∈ X. Then, F is continuous at x0 if and only if f and f are continuous
at x0.

It is an easy consequence of this proposition that a continuous interval-valued
function F : [t0, t1]→ I(R) is integrable.

The partial derivative of an interval-valued function F can be defined via
gH-derivative. Let F be an interval-valued function defined on X ⊂ Rn and
let x0 = (x01, x

0
2, ..., x

0
n) be a fixed element of X. Consider the interval-valued

function hj(xj) = F (x01, ..., x
0
j−1, xj , x

0
j+1, ..., x

0
n), for j = 1, ..., n. If hj is gH-

differentiable at x0j , then F has the jth partial gH-derivative at x0, denoted by(
∂F
∂xj

)
gH

(x0), and
(
∂F
∂xj

)
gH

(x0) = h′j(x
0
j ). Furthermore, F is continuously gH-

differentiable at x0 if all the partial gH-derivatives exist in some neighborhood
of x0 and are continuous at x0.

Chalco-Cano, Lodwick and Rufian-Luzana (2013) proved that if F is an
interval-valued function defined on X ⊂ Rn and is continuously gH-differentiable
at x0, then f + f is continuously differentiable at x0.

Definition 2. An interval-valued function F : X → I(R) is endpoint differ-
entiable (E-differentiable, for short) at x0 ∈ X if and only if the real-valued
functions f and f are differentiable at x0.

Remark 1. Note that E-differentiable is equivalent to weakly differentiable intro-
duced by Wu (2007), and gH-differentiable is more general than E-differentiable.
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Theorem 3. Let F : X → I(R) be an interval-valued function such that F (x) =
[f(x), f(x)]. If F is a continuously E-differentiable, then

(a) F is a continuously gH-differentiable, and

(b) F̃ ′(x) ∈ F ′(x), where F̃ = (λ1f + λ2f) for any 0 ≤ λ1, λ2 ∈ R such that
λ1 + λ2 = 1.

Proof. The assertion (a) follows the Theorem 1, and the assertion (b) is easily
established by combining the other assertions of the Theorem 1.

3 Interval-valued optimization and optimality conditions

This section considers the optimization problem for the feasible set X = {x ∈
Rn| gi(x) ≤ 0, i = 1, ...,m}, where g : Rn → Rm is a real vector-valued
function, and F : Rn → I(R) is an interval-valued objective function. That is,
we consider the following problem:

min F (x) = [f(x), f(x)]

subject to: (2)

gi(x) ≤ 0, i = 1, ...,m.

We denote the set of active constraints at a point x̂ by

J(x̂) = {j ∈ {1, ...,m}; gj(x̂) = 0}.

Note that, if s is the cardinality of the set J(x̂), then 0 ≤ s ≤ m.
The solution concept for this problem is defined using partial order relation

in the space I(R). In this section we study the problem (2) using two order
relations, ≤LS and ≤UC in I(R).

Let A = [a, a] and B = [b, b] be two intervals. Tanaka, Okuda and Asai
(1973) defined the order relations considering the maximization and minimiza-
tion problems separately. Let A = [a, a] be an interval, so it can be characterized

by the center, aC =
1

2
(a+ a). Tanaka, Okuda and Asai (1973) defined the ≤LC

(maximization) and ≤UC (minimization) order relations by

1. For maximization

A ≤LC B if and only if a ≤ b and aC ≤ bC .

2. For minimization

A ≤UC B if and only if a ≤ b and aC ≤ bC .

The strict order relation is for minimization problems, where A <UC B if and
only if A ≤UC B and A 6= B.

Considering the minimization problem, for this order relation the concept of
solution is defined by (see [13]). Let x̂ be a feasible solution of problem (2); i.e.,
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x̂ ∈ X. Then, x̂ is a UC-solution of problem (2), if there exists no x ∈ X such
that F (x) <UC F (x̂). The UC-solution set is given by

X̂UC = {x̂ ∈ Rn; x̂ = arg min
x∈X

F (x)}.

Furthermore, we say that x̂ is a locally UC-solution of problem (2) if there exists
no x ∈ Nε(x̂) ∩X such that F (x) <UC F (x̂), where Nε(x̂) is a ε-neighborhood
of x̂.

Theorem 4. If x̂ is a UC-solution of the problem (2), then x̂ solves the following
two problems:

(P1)





min f(x)

subject to:

fC(x) ≤ fC(x̂)

gi(x) ≤ 0, i = 1, ...,m,

and (P2)





min fC(x)

subject to:

f(x) ≤ f(x̂)

gi(x) ≤ 0, i = 1, ...,m.

Reciprocally, if x̂ solves (P1) and (P2), then x̂ is a LU-solution of the problem
(2).

Proof. Let x̂ be a UC-solution. Let us assume that it does not solve (P1) or (P2).
If x̂ does not solve (P1), then there exists a solution x ∈ X such that f(x) < f(x̂)
and fC(x) ≤ fC(x̂). This contradicts the UC optimality of x̂. Reciprocally,
x̂ ∈ X is by assumption a solution of the problems (P1) and (P2). If x̂ is a
solution of the problem (P1), then there is no x ∈ X such that f(x) < f(x̂) and
fC(x) ≤ fC(x̂); i.e., F (x) <UC F (x̂). This is the definition of LU optimality for
x̂. Analogously, if x̂ solves (P2).

Two simple examples of optimization problem with interval-valued objective
function are presented to apply the previous theorem.

Example 1. Considering the optimization problem with interval-valued objective
function

min
x∈R

F (x) = [−x2, x2].

Only the point x̂ = 0 is UC-solution this problem and this point resolve the two
classical optimization problems arising from interval optimization problem, i.e.

(P1)





min x2

subject to:

0 ≤ 0

and (P2)





min 0

subject to:

x2 ≤ 0.

Example 2. Considering the optimization problem with interval-valued objective
function

min
x∈R

F (x) = [f(x), f(x)],
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where

f(x) =

{
x− x2, for x ≤ 0,

x, for x > 0,
and f(x) = 1 + x2.

The Figure (1) presents the interval-valued objective function in question. For
this problem, the UC-solutions are all x̂ ≤ 0. The UC-solutions resolve the two
classical optimization problems arising from interval optimization problem.

Fig. 1. Interval-valued function

For presenting the next result we can of the concept of convexity for interval-
valued functions. Suppose F is an interval-valued function on a convex set X ⊂
Rn. Then, F is UC-convex at x∗ (according to [13] ) if

F (λx∗ + (1− λ)x) ≤UC λF (x∗) + (1− λ)F (x)

for all λ ∈ (0, 1) and each x ∈ X. Furthermore, for X ⊂ Rn convex, F an
interval-valued function on X, Wu (2007) proved that: F is UC-convex at x∗ if
and only if f and fC are convex at x∗.

The optimization problem is convex if all the functions are convex, F and gi
for all i = 1, ...,m are UC-convex and convex, respectively, and the feasible set
is convex.

Theorem 5. [4] Let the optimization problem (2) be convex. If x̂ ∈ X is a
solution of problems (P1) and (P2), then there exists 0 ≤ λ1, λ2 ∈ R and λ1+λ2 =
1, such that x̂ is also a solution of following problem

min λ1f(x) + λ2f
C(x)

subject to:

gi(x) ≤ 0, i = 1, ...,m.
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Next, we introduce the Fritz-John necessary condition for a UC-solution of
the problem with interval-valued objective function using E-differentiability.

Theorem 6. Suppose that, the interval-valued function F : Rn → I(R) is UC-
convex, continuously E-differentiable at x̂, and the function g : Rn → Rm is
continuously differentiable at x̂ and convex. If x̂ ∈ X is a UC-solution, then
there exists (Lagrange) multipliers 0 ≤ (λ, µ) ∈ R2+s with (λ, µ) 6= (0, 0) such
that

λ1∇f(x̂) + λ2∇fC(x̂) +

s∑

j=1

µj∇gj(x̂) = 0.

Proof. If x̂ is a UC-solution, then, by the Theorem 4, x̂ is a solution of the prob-
lems (P1) and (P2). Suppose, F and g are UC-convex and convex, respectively,
making the optimization problem convex. Using the Theorem 5, we have that
there exists 0 ≤ α1, α2 ∈ R and α1 + α2 = 1, such that x̂ is also a solution of
problem

min α1f(x) + α2f
C(x)

subject to:

gi(x) ≤ 0, i = 1, ...,m.

Now, by the Fritz-John necessary condition for this problem, there exists 0 ≤
(λ̃, µ) ∈ R1+s with (λ̃, µ) 6= (0, 0) such that

λ̃∇(α1f + α2f
C)(x̂) +

s∑

j=1

µj∇gj(x̂) = 0.

The proof is completed considering λ= (λ̃α1, λ̃α2).

Example 3. Consider the sample optimization problem with interval-valued ob-
jective function given by

min
x∈R

F (x) = [−x2 + 2x− 1, 1 + x2].

The UC-solutions are x̂ ≤ 0. For x̂ = 0, F is UC-convex and continuously E-
differentiable and we have that λ2 = 0 and 0 ≤ λ1 ∈ R satisfies the condition of
the previous theorem.

To guarantee the positivity of λ, some regularity conditions has to assumed in
the problem. Different regularity conditions exist and they are called constraint
qualifications.

The first constraint qualifications utilized is based on the linear independence
of gradient vectors, i.e., a point x̂ ∈ X is said to be regular point if the gradients
of the active constraints at x̂ are linearly independent. Next, we introduce the
Karush-Kuhn-Tucker necessary condition for a UC-solution of the problems with
interval-valued objective function using E-differentiability and that x̂ is a regular
point.
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Theorem 7. Suppose that the interval-valued function F : Rn → I(R) is UC-
convex, continuously E-differentiable at x̂, and the function g : Rn → Rm is
continuously differentiable at x̂ and convex. If x̂ ∈ X is a regular point and a
UC-solution, then there exists (Lagrange) multipliers 0 ≤ (λ, µ) ∈ R2+s with
λ1 + λ2 = 1 such that

λ1∇f(x̂) + λ2∇fC(x̂) +

s∑

j=1

µj∇gj(x̂) = 0.

Proof. If x̂ is a UC-solution, then, by the Theorem 4, x̂ is a solution of the
problems (P1) and (P2). F and g are UC-convex and convex, respectively, so
that the optimization problem is convex. Using the Theorem 5, we have that
there exists 0 ≤ α1, α2 ∈ R and α1 + α2 = 1, such that x̂ is also a solution of
problem

min α1f(x) + α2f
C(x)

subject to:

gi(x) ≤ 0, i = 1, ...,m.

By the Karush-Kuhn-Tucker necessary condition for this problem, because x̂
is a regular point, there exists 0 ≤ µ ∈ Rs such that ∇(α1f + α2f

C)(x̂) +∑s
j=1 µj∇gj(x̂) = 0. The proof is completed considering λ= (α1, α2).

Next, the Karush-Kuhn-Tucker necessary condition for a UC-solution can be
present using the Hukuhara generalization derivative.

Theorem 8. Suppose that the interval-valued function F : Rn → I(R) is UC-
convex, continuously E-differentiable at x̂, and the function g : Rn → Rm is
continuously differentiable at x̂ and convex. If x̂ ∈ X is a regular point and a
UC-solution, then exist a multiplier 0 ≤ µ ∈ Rs such that

0 ∈ ∇gHF (x̂) +

s∑

j=1

µj∇gj(x̂).

4 Conclusions

Considering the UC order relation for intervals, we obtain the Fritz-John and
Karush-Kuhn-Tuker necessary conditions of the interval continuous optimization
problems using the concept of E-differentiable function. For the Karush-Kuhn-
Tuker necessary conditions, in addition of the E-differentiable, we use the concept
of constraint qualifications.
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Abstract. Generalized mixture (GM) functions are functions of weighted ave-
raging type whose weights are not fixed, i.e. the weights depend on each input

vector. They have the form: GM(x1, · · · , xn) =
n∑

i=1

fi(x1, · · · , xn) · xi, where
n∑

i=1

fi(x1, · · · , xn) = 1, for any (x1, · · · , xn) ∈ [0, 1]n. They expand the no-

tion of ordered weighted averaging - OWA functions. In this paper we propose
the concept of interval-valued generalized mixture (IVGM) functions based on
interval arithmetics, that generalizes GM and OWA functions.

Keywords: Generalized Mixture functions, Interval-Valued Generalized Func-
tions, OWA functions, Interval-Valued OWA functions, Interval Arithmetics, Ad-
missible Orders.

1 Introduction

There are several applications which require methods to represent complex informa-
tions into a more simple information; e.g. see [1–4]. In this sense, Yager [5] introduced
the notion of ordered weighted averaging functions, as weighted averaging functions
with fixed weights. Another class of mapping that can also be used in this process are
the generalized mixture functions, proposed by Pereira et al. [6–8]. They are also func-
tions of type weighted averaging, but with not fixed weights.

Ordered weighted averaging functions have the form:

OWA(x1, · · · , xn) =
n∑

i=1

wi · x(i),

where (w1, · · · , wn) ∈ [0, 1]n are fixed weights with
n∑
i=1

wi = 1 and(x(1), · · · , x(n)) ∈
[0, 1]n is vector obtained the descending sorting of input vector (x1, · · · , xn) 1. The

1 Ordered weighted averaging functions (OWA) differ to the weighted arithmetic means in that
the weights are associated not with the particular inputs, but with their magnitude.
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application of OWAs in several areas, e.g. [5, 9–11], motivated researchers to propose
generalizations of them. Examples of these extensions are the interval-valued OWA,
proposed by Bustince et al [2], and generalized mixture functions [6].

The output of an interval-valued OWA is calculated in a similar way of OWA, sim-
ply replacing the real inputs x1, · · · , xn ∈ [0, 1] by intervals I1, · · · , In. On the other
hand, generalized mixture functions (proposed by Pereira et al. [6]) have the form:

W (x) =
∑

i=1

wi(x) · xi,

where x = (x1, · · · , xn) ∈ [0, 1]n and wi : [0, 1]n → [0, 1] are functions with
n∑
i=1

wi(x) = 1. They reveal important properties like: idempotence and homogeneity

(see [12–15]). They generalize mixture functions which extend the notion of OWA.
In this paper we propose the concept of interval-valued generalized mixture function

(IVGM) as an extension of generalized mixture, OWA and interval-valued OWA func-
tions. To achieve that, we begin with some preliminary notions in section 2: Interval
arithmetic, interval orders and aggregations; OWA and interval-valued OWA. Section
3 proposes IVGM functions and show some aspects of them.

2 Preliminares

Let R the set of real numbers. We will use IR to denote the set of all closed intervals,
that is:

IR = {[a, b] : a, b ∈ R and a ≤ b}.
Degenerate intervals are those of the form [a, a] and will be represented by [a]. In ad-
dition, the set of closed intervals contained in [0, 1] will be denoted by I. If I = [a, b]
is a closed interval, then we use I = a and I = b to denote, respectively, the lower and
upper limits of I .

2.1 Interval Arithmetic

In IR we can define an arithmetic on intervals in the following form [16]:

Definition 1 Let I1 = [a1, b1] and I2 = [a2, b2] in IR, we define:

Sum: I1 + I2 = [a1 + a2, b1 + b2];
Subtraction: I1 − I2 = [a1 − b2, b1 − a2];
Multiplication: I1 · I2 = [minα,maxα], s.t. α = {a1 · a2, a1 · b2, b1 · a2, b1 · b2}.

Example 1 If I1 = [2, 3] and I2 = [4, 8], then:

1. I1 + I2 = [2 + 4, 3 + 8] = [6, 11];
2. I1 − I2 = [2− 8, 4− 3] = [−6, 1];
3. I1 · I2 = [min(2 · 4, 2 · 8, 3 · 4, 3 · 8),max(2 · 4, 2 · 8, 3 · 4, 3 · 8)] = [8, 24].

Remark 1
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– The addition of intervals is associative, commutative, and has the degenerate inter-
val [0] as identity. However, the inverse additive does not always exist [17];

– Note that the operation of subtraction is not the inverse of the addition, since [0, 1]−
[0, 1] = [−1, 1] 6= [0];

– The multiplication is associative, commutative, and has the degenerate interval [1]
as identity. However the inverse multiplicative of some intervals does exist and
multiplication does not distribute of addition [17];

– The multiplication of a number x by a interval I = [a, b] is calculated by: x · I =
[x · a, x · b] = [x] · I .

Although the multiplication of intervals does not have an inverse operation, we can
define a division as follows:

Definition 2 Given I1 = [a1, b1] and I2 = [a2, b2] in IR, with a2 > 0, the division of
I1 by I2 is:

I1
I2

=

[
min

(
a1
b2
,
b1
b2
,
a1
a2
,
b1
a2

)
,max

(
a1
b2
,
b1
b2
,
a1
a2
,
b1
a2

)]

Remark 2 The operation of division is not the inverse of multiplication, because if we
take I = [0.2, 0.1], then

I

I
=

[
min

(
0.2

0.1
,
0.1

0.1
,
0.2

0.2
,
0.1

0.2

)
,max

(
0.2

0.1
,
0.1

0.1
,
0.2

0.2
,
0.1

0.2

)]
= [0.5, 2].

Since this paper deals only with non-negative intervals, for they belong to I, the
multiplication an addition are rewritten as follows:

Definition 3 Given I1 = [a1, b1] and I2 = [a2, b2] in I, then

1. I1 + I2 = [min(a1 + a2, 1),min(b1 + b2, 1)];
2. I1 · I2 = [a1 · a2, b1, ·b2];

Example 2 If I1 = [0.2, 0.5] and I2 = [0.1, 0.6], then

1. I1 + I2 = [min(0.2 + 0.1, 1),min(0.5.+ 0.6, 1)] = [0.3, 1];
2. I1 · I2 = [0.2 · 0.1, 0.5 · 0.6] = [0.02, 0.3];

2.2 Interval Orders and Aggregations

In the literature, we can find several ways of ordering2 I.

Definition 4 Given I1 = [a1, b1] and I2 = [a2, b2] in I, we say that:

1. I1 v1 I2 ⇐⇒ a2 ≤ a1 and b1 ≤ b2;
2. I1 vKM I2 ⇐⇒ a1 ≤ a2 and b1 ≤ b2
3. I1 vM I2 ⇐⇒ I1 = I2 or b1 ≤ a2;
2 An ordering on a set X is a reflexive, transitive anti-symetric relation
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4. I1 vle I2 ⇐⇒ a1 < a2 or a1 = a2 and b1 < b2.

The relations v1, vKM , vM and vle are , respectively, called: inclusion order,
Kulisch-Miranker order [18], Moore order [19] and lexicographical order.

Example 3 If I1 = [0, 0.5], I2 = [0.2, 0.3], I3 = [0, 0.3] and I4 = [0.4, 0.5], then:

(i) I2 v1 I1, I3 v1 I1, I4 v1 I1 and I2 v1 I3. In addition, the remaining intervals
are incomparables.

(ii) I3 vKM I2, I3 vKM I4, I2 vKM I4, I1 vKM I4. The remaining are incompa-
rables.

(iii) I2 vM I4, I3 vM I4 and the remainig pairs of intervals are incomparables.
(iv) I3 vle I1 vle I2 vle I4.

Definition 5 (Interval-valued Aggregations) Consider I with an order relation “v”.
A function f : In → I is a v-interval-valued aggregation if:

1. f([0], · · · , [0]) = [0] and f([1], · · · , [1]) = [1];
2. f(I1, · · · , In) v f(I ′1, · · · , I ′n) whenever Ij v I ′j , for all 1 ≤ j ≤ n.

The arithmetic of I allows us to define several examples of interval-valued aggrega-
tions based on “v1” and “vKM” and “vM”:

Example 4 Let I1, I2, · · · , In in I. The interval arithmetic mean is defined by: I =
I1+I2+··· ,In

[n] , that is, we can define the function IArith : In → I by:

IArith(I1, · · · , In) =
n∑

j=1

Ij
[n]

=




n∑

j=1

aj
n
,
n∑

j=1

bj
n




Example 5 The function IProd : In → I, which calculates the product of n intervals
is:

IProd(I1, · · · , In) =
n∏

j=1

Ij =




n∏

j=1

aj ,
n∏

j=1

bj




Example 6 If w1, w2, · · · , wn ∈ R are such that
n∑
i=1

= 1, the function IWAvg : In →
I is:

IWAvg(I1, · · · , In) =
n∑

j=1

[wj ] · Ij =




n∑

j=1

(wj · aj),
n∑

j=1

(wj · bj)




Example 7 The function IMin : In → I is:

IMin([a1, b1], · · · , [an, bn]) = [min(a1, · · · , an),min(b1, · · · , bn)]

Example 8 The function IMax : In → I is:

IMax([a1, b1], · · · , [an, bn]) = [max(a1, · · · , an),max(b1, · · · , bn)]
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Remark 3

The functions defined in example 4,5,6,7 and 8 are aggregations functions with
respecto to v1,vKM ,vM and vle;

–– Remember that an interval function can be an aggregation with respect to one or-
dering and cannot with respect to other.

Some fuzzy aggregation functions3 can be extended to intervals. Some examples are
t-norms, t-conorms and overlaps [20, 21]. A paradigm proposed for such extensions is
based on the method of interval representation of real functions [22, 23]:

Definition 6 Let f : [0, 1]n → [0, 1] be a function. We say thatF : In → I is an interval
representation for f , whenever f(x1, · · · , xn) ∈ F (I1, · · · , In), for any (I1, · · · , In) ∈
In and (x1, · · · , xn) ∈ [0, 1]n with xi ∈ Ii.

Example 9 ThevKM -interval-valued aggregations are interval representations of arith-
metic mean, product, weighted average mean, minimum and maximum functions, re-
spectively.

Definition 7 The best interval representation of a function f : [0, 1]n → [0, 1] is the
interval function BIR(f) : In → I, given by:

BIR(f)(I1, · · · , In) =
[
f(I1, · · · , In), f(I1, · · · , In)

]
, (1)

where

f(I1, · · · , In) = inf{f(x1, · · · , xn) : (x1, · · · , xn) ∈ (I1, · · · , In)} (2)

and

f(I1, · · · , In) = sup{f(x1, · · · , xn) : (x1, · · · , xn) ∈ (I1, · · · , In)} (3)

In this sence, it is easy to verify that IMin, IMax, IArith, IProd and IWAvg are,
respectively, the best interval representation of minimum, maximum, arithmetic mean,
product and weighted average mean.

3 A fuzzy aggregation function is a function f : [0, 1]n → [0, 1] such that: (i) f(0, · · · , 0) = 0
and f(1, · · · , 1) = 1; (ii) f(x1, · · · , xn) ≤ f(x′1, · · · , x′n) whenever xi ≤ x′i, for 1 ≤ i ≤
n.
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2.3 OWA and Interval-Valued OWA Functions

An important class of fuzzy aggegation functions are the ordered weighted averaging -
OWA functions of Yager [5].

Definition 8 An ordered weighted averaging function is a mapping OWAw : [0, 1]n →
[0, 1] of the form:

OWAw(x1, · · · , xn) =
n∑

i=1

wi · x(i), (4)

where w = (w1, · · · , wn) ∈ [0, 1]n,
n∑
i=1

wi = 1 and (x(1), · · · , x(n)) is a decreasing

ordering of the input (x1, · · · , xn), that is:

x(1) ≥ x(2) ≥ · · · ≥ x(n)
Example 10 If w1 = 0.2, w2 = 0.5 and w3 = 0.3, then for (x1, x2, x3) = (0.1, 0, 0.5)
we have

(x(1), x(2), x(3)) = (0.5, 0.1, 0)

and
OWAw(0.1, 0, 0.5) = 0.2 · 0.5 + 0.5 · 0.1 + 0.3 · 0 = 0.15

Note that OWAs require the sorting of input vector, which can only be done with
linear orders 4. Since “vKM” is not linear, it is not be possible to define a notion of
OWA by using “vKM”. To achieve that it must be extended giving rise to the notion of
admissible orders [24] to obtain interval-valued OWAs [2].

Definition 9 A order v on I is called of admissible if:

1. v is a linear order;
2. for all [a, b], [c, d] ∈ I, [a, b] v [c, d] whenever [a, b] vKM [c, d].

Example 11 The lexicographical and the Xu and Yager [25] orders are examples of
admissible orders on I. (See [24]).

Definition 10 An interval-valued ordered weighted averaging function with respect to
an linear order “v”5 is a mapping IVOWAw : In → I of the form:

IVOWAw(I1, · · · , In) =
n∑

i=1

wi · I(i), (5)

where (w1, · · · , wn) ∈ [0, 1]n,
n∑
i=1

wi = 1 and (I(1), · · · , I(n)) is a v-decreasing or-

dering of the input (I1, · · · , In), i.e.:

I(n) v I(n−1) v · · · v I(1)
4 An order is called of linear order if any pair of elements is comparable.
5 For example, an admissible order
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Example 12 If w1 = 1, w2 = 0, w3 = 0, I1 =
[
1
2 ,

3
4

]
, I2 =

[
1
3 ,

1
2

]
, I3 =

[
1
3 , 1
]

and
“v” is the lexicographical order, then

[
1

3
,
1

2

]
v
[
1

3
, 1

]
v
[
1

2
,
3

4

]

Thus,

IVOWAw(I1, I2, I3) = 1 · I1 + 0 · I3 + 0 · I2 = I1 =

[
1

2
,
3

4

]

3 Interval-Valued Generalized Mixture Function

Generalized mixture - GM functions was introduced in [6–8] and provides a large fam-
ily of weighted averageing functions, whose weights are dynamic, as follows:

Definition 11 A generalized mixture function is a mapping GMΓ : [0, 1]n → [0, 1] of
the form:

GMΓ (x1, · · · , xn) =
n∑

i=1

fi(x1, · · · , xn) · xi, (6)

where Γ = {fi : [0, 1]n → [0, 1]} is a finite family of weight functions (FWF) with

#Γ = n and
n∑
i=1

fi(x1, · · · , xn) = 1 for any (x1, · · · , xn) ∈ [0, 1]n.

Examples, properties and application can be found in [12–14, 26, 15, 27]. Here is
noteworthy that real generalized mixture functions provides an extension of ordered
weghted averaging functions. Besides, GM functions do not require admissible orders.
An interval-valued version of GM functions is simple, as follows:

Definition 12 An interval-valued generalized mixture function is a mapping
IVGMΓ : In → I of the form:

IVGMΓ (I1, · · · , In) =
n∑

i=1

fi(I1, · · · , In) · Ii, (7)

where Γ = {fi : In → [0, 1]} is a finite family of interval-valued weight functions

(FIVWF) with #Γ = n and
n∑
i=1

fi(I1, · · · , In) = 1 for any (I1, · · · , In) ∈ In.

Lemm 1 If IVGM is an interval-valued generalized mixture function with FIVWF
Γ = {fi : I→ [0, 1]}, then:

IVGMΓ (I1, · · · , In) =
[
n∑

i=1

fi(I1, · · · , In) · Ii,
n∑

i=1

fi(I1, · · · , In) · Ii
]

Proof. Straightforward.
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Proposition 1 Consider a IVGM function with FIVWF Γ = {fi : I → [0, 1]}. Then,
IVGMΓ is idempotent, i.e.

IVGMΓ (I, · · · , I) = I for any I ∈ I

Proof. If Γ = {fi : I→ [0, 1]} is a FIVWF, then

IVGMΓ (I, · · · , I) =
n∑

i=1

fi(I, · · · , I) · I

=
n∑

i=1

fi(I, · · · , I) · [a, b]

=
n∑

i=1

[fi(I, · · · , I) · a, fi(I, · · · , I) · b]

=

[
n∑

i=1

fi(I, · · · , I) · a,
n∑

i=1

fi(I, · · · , I) · b
]

=

[
a ·

n∑

i=1

fi(I, · · · , I), b ·
n∑

i=1

fi(I, · · · , I)
]

= [a, b] = I

Proposition 2 If IVGM is an interval-valued generalized mixture function with FIVWF
Γ = {fi : I→ [0, 1]}, then

n
min
i=1

(Ii) vKM IVGMΓ (I1, · · · , In) vKM
n

max
i=1

(Ii),

where
n

min
i=1

(Ii) =

[
n

min
i=1

I1,
n

max
i=1

In

]
and

n
max
i=1

(Ii) =

[
n

min
i=1

I1,
n

max
i=1

In

]
are, respec-

tively, the supremum and the infimum of I1, · · · , In with respect to the order vKM .

Proof. As
n

min
i=1

(Ii) ≤ Ii ≤
n

max
i=1

(Ii) for all1 ≤ i ≤ n

and
n

min
i=1

(Ii) ≤ Ii ≤
n

max
i=1

(Ii) for all1 ≤ i ≤ n

are valid, for any FIVWF Γ = {fi : I→ I} we have to:

n
min
i=1

(Ii) ≤
n∑

i=1

fi(I1, · · · , In) · Ii ≤
n

max
i=1

(Ii)

and
n

min
i=1

(Ii) ≤
n∑

i=1

fi(I1, · · · , In) · Ii ≤
n

max
i=1

(Ii)
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Thus, as

IVGMΓ (I1, · · · , In) =
n∑

i=1

fi(I1, · · · , In) · Ii

=

[
n∑

i=1

fi(I1, · · · , In) · Ii,
n∑

i=1

fi(I1, · · · , In) · Ii
]

we verify that

n
min
i=1

(Ii) vKM IVGMΓ (I1, · · · , In) vKM
n

max
i=1

(Ii)

Theorem 1 Let GMΓ : [0, 1]n → [0, 1] be a generalized mixture funtion with FWF
Γ = {fi : [0, 1]n → [0, 1]}. If θ1, · · · , θn : I → [0, 1] are any functions, then Γθ =
{fi(θ1, · · · , θn) : In → [0, 1]} is a FIVWF, where
fi(θ1, · · · , θn)(I1, · · · , In) = fi(θ1(I1), · · · , θn(In)), with IVGM given by:

IVGMΓθ (I1, · · · , In) =
n∑

i=1

fi(θ1(I1), · · · , θn(In)) · Ii

In addition, if
θi([a, b]) ∈ [a, b] for all [a, b] ∈ I and 1 ≤ i ≤ n,

then IVGM([x1], · · · , [xn]) = [GM(x1, · · · , xn)] and

GMΓ (θ1(I1), ..., θn(In)) ∈ IVGMΓθ (I1, ..., In)

Proof. Let {fi : [0, 1]n → [0, 1]} a FWF and θ1, · · · , θn : I→ [0, 1] are any functions.
Then, writing θj(Ij) = yj ∈ [0, 1] we have to:

n∑

i=1

fi(θ1(I1), · · · , θn(In)) =
n∑

i=1

fi(y1, · · · , yn) = 1

Thus, {fi(θ1, · · · , θn)) : I→ [0, 1]} is a IFWF. Now, if θi([a, b]) ∈ [a, b] for all [a, b] ∈
I and 1 ≤ i ≤ n, then

fi(θ1([x1]), · · · , θn([xn])) = fi(x1, · · · , xn),

since θj([xj ]) ∈ [xj ]. Therefore,

IVGM([x1], · · · , [xn]) = [GM(x1, · · · , xn)]

Finally, note that

GMΓ (θ1(I1), · · · , θn(In)) =
n∑

i=1

fi(θi(I1), · · · , θn(In)) · θi(Ii)

Thus, if
θi(I) ∈ I for all I ∈ I,

Fifth Brazilian Conference on Fuzzy Systems (V CBSF)

July 4 - 6, 2018, Fortaleza – Brazil.

206



then Ii ≤ θi(Ii) ≤ Ii and

n∑

i=1

fi(θi(I1), · · · , θn(In))·Ii ≤
n∑

i=1

fi(θi(I1), · · · , θn(In))·θi(Ii) ≤
n∑

i=1

fi(θi(I1), · · · , θn(In))·Ii

That is,

IVGMΓθ (I1, ..., In) ≤ GMΓ (θ1(I1), ..., θn(In)) ≤ IVGMΓθ (I1, ..., In)

or
GMΓ (θ1(I1), ..., θn(In)) ∈ IVGMΓθ (I1, ..., In)

Corolary 1 Let GM : [0, 1]n → [0, 1] be a real generalized mixture function with
FWF Γ = {fi : [0, 1]n → [0, 1]}. Then, gi : In → [0, 1] and hi : In → [0, 1] defined
respectively by

gi(I1, · · · , In) = fi(I1, · · · In) (8)

and
hi(I1, · · · , In) = fi(I1, · · · In) (9)

are FIVWF, whose interval-valued generalized mixture functions are respectively

IVGM1(I1, · · · , In) =
n∑

i=1

fi(I1, · · · , In) · Ii (10)

and

IVGM2(I1, · · · , In) =
n∑

i=1

fi(I1, · · · , In) · Ii (11)

In addition,

IV GM1([x1], · · · , [xn]) = [GM(x1, · · · , xn)] = IV GM2([x1], · · · , [xn]) (12)

Proof. Just define θ = {θ1, · · · , θn} and θ = {θ1, · · · , θn} as:

θi(I) = I and θi(I) = I

and apply the Theorem 1 to obtein IVFG1 = IVGMΓθ and IVFG2 = IVGMΓθ
.

Corolary 2 For any OWAw function, there is an IVGMΓ such that

IVGMΓ ([x1], · · · , [xn]) = [OWAw(x1, · · · , xn)]

Proof. It follows from Corolary 1 and the fact that all OWA function is also a GM
function.

Theorem 2 Any IVOWA is also a IVGM.
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Proof. Let w = (w1, · · · , wn) ∈ [0, 1] with
n∑
i=1

wi = 1. Define Γ = {fi : I → [0, 1]}
by:

fi(I1, · · · , In) = wp(i),

where, p : {1, 2, · · · , n} → {1, 2, · · · , n} is the inverse of a permutation such that
q(i) = (i), in whicheach (i) comes form the vector (I(1), · · · , I(n)). Thus,

IVGMΓ (I1, · · · , In) =
n∑

i=1

fi(I1, · · · , In) · Ii

=
n∑

i=1

wp(i) · Ii

But how, i = (p(i)):

IVGMΓ (I1, · · · , In) =
n∑

i=1

wp(i) · I(p(i))

=

n∑

i=1

wi · I(i)

= OWAw(I1, · · · , In)

4 Final Remarks and Future Works

In this paper we showed the notions of ordered weighted averaging functions, interval-
valued generalized mixture function and generalized mixture function to propose a gen-
eralization os these functions, called of interval-valued generalized mixture function.
We provided some properties of such functions. This work is in the early stages. We
intend to investigate interval-valued generalized mixture functions more thoroughly.
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Aplicações em Saúde e Educação
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Detecção de Crises Epiléticas Usando o Modelo
ANFIS e Coeficientes LPC: Uma Visão Cŕıtica
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Abstract. In this paper we evaluate the performance of classical soft
computing techniques, such as the MLP and ANFIS, as pattern classifi-
ers in the task of EEG-based epileptic seizures detection. Our goal is to
investigate how these “old-fashioned” techniques perform in comparison
to modern ones, such as the extreme learning machine (ELM) and the
minimal learning machine (MLM), in such a complex pattern recogni-
tion task. The rationale for the current work comes from the observation
that the recent wave of applications of modern classifiers tends to re-
port only positive reports (i.e. suffer from confirmation bias), in which
these algorithms always achieve better performances than classic ones.
A comprehensive performance evaluation is carried out, with the results
corroborating our hypothesis that good old soft computing methods can
still perform as good as the modern ones, when suitably trained and
validated.

Palavras Chaves: crises epiléticas, ANFIS, LPC, ROC, classificação.

1 Introdução

A modelagem de sistemas neurofuzzy destaca-se como uma poderosa ferra-
menta combinando modelos emṕıricos, heuŕısticas e dados. Esses sistemas são
descritos por meio de regras fuzzy do tipo Se-Então (Se a pressão é baixa, então o
volume é pequeno) e constrúıdos sobre uma estrutura de rede, no qual algoritmos
de treinamento de redes neurais artificiais (RNAs) podem ser utilizados.

Assim, um sistema neurofuzzy pode ser visto como uma estrutura de múltiplas
camadas, semelhante a RNAs do tipo RBF ou MLP. Tais sistemas neurofuzzy
comumente fazem uso de algoritmos de treinamento utilizados em RNAs, como
por exemplo o algoritmo de retropropagação dos erros, com o objetivo de ajus-
tas os parâmetros do sistema [1,2,3]. Em suma, sistemas neurofuzzy utilizam o
arcabouço teórico de RNAs para sintonizar os parâmetros dos conjuntos e regras
fuzzy por meio dos dados e também implementar os mecanismos de inferência,
tornando o sistema adaptativo como um todo.

Redes neurais artificiais (RNAs) são modelos computacionais não-lineares
dotados da capacidade de aprender a partir de exemplos, sendo amplamente uti-
lizadas para a classificação de padrões, incluindo o diagnóstico de doenças [4,5,6].
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Por sua vez, sistemas de inferência fuzzy (SIFs) desempenham um papel impor-
tante no trato da incerteza em problemas de tomada de decisão, caracteŕıstica
útil em aplicações médicas [7,8].

A combinação das propriedades de aprendizado de RNAs e do tratamento
de incertezas dos SIFs, colocam sistemas neurofuzzy como uma alternativa in-
teressante para identificação de anormalidades em sinais de eletroencefalograma
(EEG), como por exemplo deteção de ataques epilépticos. O ataque epiléptico é
um estado em que há uma descarga anormal, excessiva e śıncrona de neurônios lo-
calizado basicamente no córtex cerebral. Esta atividade anormal é intermitente
e geralmente auto-limitante, que dura de alguns segundos a alguns minutos e
afeta cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo segundo a Organização
Mundial de Saúde [9]. Detectar tais estados anormais é ainda desafiadora, pois
sinais de EEG apresentam dinâmica não-linear, caracteŕısticas não-estacionárias
e baixa relação sinal-rúıdo [10].

Antes de serem utilizados no treinamento de modelos neurofuzzy, sinais (i.e.
séries temporais) de EEG precisam ser parametrizados por meio técnicas de pro-
cessamento digital de sinais, tais como densidade espectral de potência (PSD,
sigla em inglês), coeficientes da codificação linear preditiva (LPC, sigla também
em inglês) e transformada wavelet. Estas técnicas visam capturar caracteŕısticas
invariantes próprias de sinais de EEG que eventualmente levem a um bom de-
sempenho dos classificadores.

A literatura sobre a aplicação de classificadores na detecção/classificação de
crises epiléticas, tais como a rede MLP e máquinas de kernel (e.g. SVM e LS-
SVM), é extensa [11,12]. Porém, observa-se uma baixa presença de contribuições
na área de sistemas neurofuzzy aplicados a essa tarefa [13,14,15,16], havendo
ainda espaço para mais contribuições nesta área, principalmente com relação às
técnicas de extração de atributos dos sinais de EEG.

Do exposto, neste trabalho procuramos contribuir para a área de detecção de
ataques epilépticos a partir de sinais de EEG usando o clássico modelo neuro-
fuzzy ANFIS, porém com uma técnica de extração de atributos que é mais usada
em processamento de sinais de voz, que é o método dos coeficientes LPC. Os re-
sultados obtidos são promissores e serão comparados com outros já reportados
na literatura.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2. descreve-
mos os classificadores que serão avaliados neste artigo. Na Seção 3, apresentamos
o método de extração de atributos utilizados na simulações e descreve como fo-
ram constrúıdos os vetores de atributos para fins de classificação. Os resultados
são apresentados e discutidos na Seção 4 e por fim na Seção 5 temos a conclusão
do documento.

2 Fundamentos de Sistemas Neurofuzzy

Vamos assumir a posse uma coleção de N pares de dados {(xn, dn)}Nn=1 para
construir e avaliar o modelo, tal que xn ∈ Rp é o n-enésimo vetor de atributos
e dn ∈ {−1,+1} é o rótulo da classe correspondente. Em seguida selecionamos
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aleatoriamente N1 (N1 < N) pares de entrada-sáıda dispońıvel no conjunto de
dados para treino e organizamos os vetores de entradas em colunas na matriz
X (p × N1), enquanto o vetor de alvos são organizados em um vetor coluna d
(N1 × 1):

X = [x1 | x2 | · · · | xN1
] and d = [d1 d2 · · · dN1

]T , (1)

com o sobrescrito T a indicar a transposição de um vetor/matriz.

Como já mencionado na introdução, sistemas neurofuzzy são sistemas inte-
ligentes h́ıbridos, cuja arquitetura combina redes neurais com sistemas de in-
ferência fuzzy. A ideia básica é construir um FIS em uma estrutura paralela e
distribúıda onde algoritimos de aprendizado comuns em RNAs possam ser utili-
zados com o objetivo de otimizar os parâmetro do FIS.

Neste artigo usaremos o Adaptive neurofuzzy Inference System (ANFIS) [2],
que é uma estrutura multicamadas com algoritmo de aprendizado supervisio-
nado, e que tem uma função semelhante ao modelo FIS de Takagi-Sugeno (TS)
[17]. A t́ıtulo de ilustração, vamos assumir apenas duas entradas x e y, uma
sáıda f e duas regras ao estilo do modelo TS. Matematicamente, as duas regras
são escritas como

Regra 1: Se (x é A1) e (y é B1) Então f1 = p1x+ q1x+ r1

Regra 2: Se (x é A2) e (y é B2) Então f2 = p2y + q2y + r2

em que A1, A2 e B1, B2 são as funções de pertinência de cada entrada x e y
(premissas), enquanto pi, qi, ri (para i = 1, 2) são parâmetros do modelo de
regressão linear múltipla usado no consequente das regras.

Figura 1. Arquitetura do modelo ANFIS (adaptado de [18])
.

A arquitetura do modelo ANFIS é composta por cinco camadas, conforme
ilustrado na Fig. 1, sendo estas brevemente descritas a seguir.
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• Camada 1: A sáıda desta camada são os graus de pertinências das entradas,
baseado na premissa de cada regra e na função de pertinência utilizada. Exemplos
t́ıpicos de funções de pertinência são a gaussiana, dada por

µAi(x) = exp

[
− 1

2

(
x− ci
ai

)2]
, (2)

ou a sino generalizada, definida como

µAi
(x) =

1

1 +
∣∣∣x−ciai

∣∣∣
2b
. (3)

.
Para o exemplo da Fig. 1, as 4 sáıdas da primeira camada, O1,i, i = 1, . . . 4,

são dadas por

O1,i =

{
µAi

(x), para i = 1, 2
µBi−2

(x), para i = 3, 4
(4)

em que µAi
e µBi−2

, são as pertinência de x aos conjuntos fuzzy Ai e Bi e
{ai, bi, ci} são parâmetros das funções de pertinência, comumente chamados de
parâmetros de premissas.

•Camada 2: Cada nodo nesta camada é fixo (i.e. não-adaptativo) e simbolizado
por

∏
. O objetivo dessa camada é calcular o grau de ativação (ou disparo) de

cada:
O2i = wi = µAi(x) ∗ µBi(y), i = 1, 2. (5)

• Camada 3: Cada nodo desta camada, simbolizado por N , executa a função
da normalização dos graus de ativação das regras, etapa esta útil para a etapa
seguinte de defuzzificação. Matematicamente, tem-se a seguinte operação:

O3i = wi =
wi∑
i wi

(6)

• Camada 4: Cada nodo nesta camada pondera o consequente de sua regra pelo
grau de ativação normalizado correspondente; ou seja

O4i = wifi = wi(pix+ qiy + ri), (7)

tal que wi está definido na Eq. (6) e pi, qi e ri são os parâmetros do consequente
da i-ésima regra.

• Camada 5: Finalmente, a etapa de defuzzificação é implementada nesta ca-
mada por meio da seguinte operação:

O5i =
∑

i

wifi =

∑
i wifi∑
i wi

. (8)

As operações realizadas na primeira e na quarta camadas dependem de
parâmetros que podem ser ajustados a partir dos dados com o decorrer do tempo.
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Na primeira camada tem-se os parâmetros das funções de pertinência (não-
lineares) e na quarta tem-se os parâmetros dos modelos de regressão dos conse-
quentes (lineares). Para o ajuste desse conjunto de parâmetros, Jang [2] propôs
um algoritmo de treinamento h́ıbrido, visando contornar problemas t́ıpicos do
algoritmo backpropagation clássico, que por ser baseado em otimização via gra-
diente descendente fica frequentemente preso em mı́nimos locais.

O algoritmo de aprendizado h́ıbrido apresenta dois caminhos de processa-
mento. Um caminho chamado de direto, em que os parâmetros das premissas
(camada 1) são mantidos constantes, enquanto o algoritmo dos mı́nimos qua-
drados recursivo (RLS, sigla em inglês) é usado para ajustar os parâmetros dos
consequentes (quarta camada). Uma vez ajustados estes parâmetros, o vetor de
entrada é novamente apresentado à camada de entrada e a sáıda gerada é com-
parada com a sáıda alvo, com os parâmetros dos consequentes agora mantidos
constantes. No caminho de processamento chamado de inverso (ou reverso), o
erro entre a sáıda predita e a real é propagado de volta à primeira camada. Os
parâmetros das funções de pertinência são então atualizadas via backpropaga-
tion [19]. Uma apresentação completa do conjunto de dados corresponde a uma
época de aprendizagem. Várias épocas podem ser necessárias até a convergência
do processo de aprendizado.

3 Extração de Atributos via Coeficientes LPC

O problema de interesse - detecção de crises epilépticas - geralmente é tra-
tado como um problema de classificação binária. A este respeito, o classificador
tem que diferenciar entre os peŕıodos de atividade epiléptica normal ou convul-
siva (doravante chamada convulsão convulsiva ou simplesmente convulsão). O
banco de dados utilizado neste estudo é oriundo do Boston Children’s Hospital,
Massachusetts (EUA) e está dispońıvel para uso público 1.

Este conjunto de dados é composto por sinais de EEG de 24 pacientes já
diagnosticados com epilepsia, onde o monitoramento de v́ıdeo EEG foi realizado
após a retirada da medicação anticonvulsivante [20,21]. Os sinais têm taxa de
amostragem de 256 Hz, com o conjunto de eletrodos seguindo o padrão 10-
20 e número de canais variando de 23 a 32. No total, 197 convulsões foram
catalogadas em 141 arquivos, totalizando 196 minutos de intervalos contendo
ataques epilépticos para todos os pacientes.

Sendo o sinal de EEG uma série temporal complexa, de natureza aperiódica e
não estacionária, é necessário parametrizá-lo a fim de extrair atributos que pre-
servem informações relevantes contidas nos sinais originais. Para este fim, esco-
lhemos os coeficientes de codificação linear preditiva (LPC, sigla em Inglês) [22].
Esta escolha se deu principalmente pela simplicidade nos cálculos envolvidos e
também por ser um método que, embora comumente usado em tarefas de pro-
cessamento de voz/fala, não teve ainda seu potencial totalmente explorado no
processamento de sinais de EEG para fins de detecção de ataques epilépticos.

1 CHB-MIT Scalp EEG Database, http://www.physionet.org/pn6/chbmit/
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Vale lembrar aqui que o método LPC é um método linear e, por isso, assume
estacionaridade das séries temporais. Para lidar com a não-estacionaridade dos
sinais de EEG, a sequência original é segmentada em subsequências menores (i.e.
de menor duração), que são então assumidas como estacionárias. Isto posto, va-
mos assumir que a dinâmica da k-ésima subsequência de dados pode ser descrita
como um modelo linear autorregressivo de ordem p, AR(p):

x(k)n = ak,1x
(k)
n−1 + ak,2x

(k)
n−2 + ...+ ak,px

(k)
n−p + εn, (9)

em que ak,1, ..., ak,p são os coeficientes do modelo AR(p) da k-ésma subsequência
e εn é rúıdo branco aditivo gaussiano de variância σ2

ε . Os coeficientes {ak,l}pl=1

associados a cada subsequência k = 1, ...,K, podem ser estimados por diversos
métodos, tais como Yule-Walker (YW) e mı́nimos quadrados ordinário (OLS) [22].

3.1 Construção do Vetor de Atributos

Consideremos um conjunto de dados com N = 23 canais obtido de um certo
paciente e com uma determinada duração. Para o conjunto de dados com o
qual estamos trabalhando, cada sinal EEG dura em média 1 hora, amostrado
a uma taxa de 256Hz. Para um certo canal de EEG, os vetores de atributos
são constrúıdos a cada dois segundos. Os vetores de atributos são calculados em
segmentos sucessivos de dois segundos de duração (chamados épocas de EEG)
e são processados por uma janela de tempo de duração L = 2 segundos. Para
uma taxa de amostragem de 256Hz, cada segmento contém 512 amostras.

A montagem do vetor de atributos usando coeficientes LPC é feito por época
do EEG, com um vetor de atributos por intervalo de 2 segundos. É preciso
especificar a priori a ordem p do modelo AR. Após alguma experimentação,
definimos p = 4, pois valores de p > 4 não melhoraram consideravelmente o
desempenho dos classificadores, enquanto valores p < 4 levaram a uma piora
no desempenho. Assim, para N canais de um dado paciente, executamos os
seguintes passos a fim de gerar um conjunto de vetores de atributos.

• Passo 1 - Dentro da época atual, usar o método YW para estimar os coefici-
entes do modelo AR(p). Repetir esse procedimento para todos os N canais.

• Passo 2 - Para a época atual, denotada t = T , concatenar os coeficientes
estimados no modelo AR(p) para cada um dos N canais. Este processo forma
um vetor de atributos xT de dimensão (N ∗ p)× 1, definido como

xT = [a1,1 a1,2 · · · a1,p | · · · | aN,1 aN,2 · · · aN,p]>. (10)

Considerando N = 23 canais e aplicando os Passos 1 e 2 com p = 4, obtemos
na época T um vetor xT de dimensão N ∗ p = 92 atributos.

• Passo 3 -Repetir os Passos 1 e 2 para todas as 1800 subsequências de duração
L = 2 e organizar os vetores de atributos correspondentes {xT }1800T=1 ao longo
das colunas da matriz XT = [x1 |x2 | · · · |x1800] de dimensão (N ∗p)×1800.
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• Passo 4 - Aplicar PCA à matriz XT a fim de reduzir a dimensionalidade dos
vetores {xT }1800T=1, obtendo assim a seguinte matriz de dados transformados:

YT = [y1 |y2 | · · · |y1800], (11)

de dimensão q × 1800 (q � N ∗ p). Esta redução de dimensionalidade dos
vetores de atributos originais não afetou o a acurácia dos classificadores.

Observação 1: Na prática, especialistas em análise de EEG exigem que uma
leitura anormal do EEG persista por pelo menos 6 a 10 segundos para ser consi-
derada uma convulsão [23]. Porém, como todos os sinais que estamos utilizando
correspondem a crises epiléticas já diagnosticadas, utilizamos o tamanho da ja-
nela em dois segundos a fim de diminuir ao máximo o tempo de diagnóstico.
Observou-se que tal escolha não compromete o desempenho dos classificadores.

Observação 2: Devido à própria natureza da tarefa, há muitos vetores de atri-
butos rotulados como situações normais (-1, classe negativa) do que como em
situações de crise epilética (+1, classe positiva). Na verdade, apenas 2% dos si-
nais de EEG analisados correspondem a intervalos que contêm convulsões. Isso
implica que as classes são altamente desbalanceadas.

4 Resultados e Discussões

Nesta seção, são relatados os resultados da análise de desempenho realizada.
Para lidar com as categorias desequilibradas, nós equalizamos propositadamente
a proporção de casos positivos a negativos por paciente. Para isso, dividimos ale-
atoriamente as instâncias dispońıveis por paciente em 3 subgrupos: treinamento
(70%), validação (20%) e teste (10%). Para efeito de comparação de resulta-
dos aplicamos outros classificadores à mesma tarefa. Um deles é a clássica rede
MLP, além de duas propostas: a máquina de aprendizado extremo (ELM, sigla
em Inglês) [24] e a máquina de aprendizado mı́nimo (MLM, sigla em Inglês) [25].

Os hiperparâmetros dos classificadores são mostrados na Tabela 1. Esse va-
lores foram escolhidos após 100 rodadas independentes utilizando validação cru-
zada de 5 dobras nos dados de treinamento e validação, variando os valores e
selecionando para a melhor acurácia no pior dos casos. Para a etapa de redução
de dimensionalidade via PCA escolhemos o valor de 90% da variância explicada
para todos os classificadores.

O modelo ANFIS foi configurado da seguinte forma: função de pertinência
usada foi a sino generalizada, a estrutura utilizou a inferência sugeno, no qual o
operador AND utilizado foi o produto e o operador OR utilizou o máximo. O
método de desfuzzificação adotado na sáıda foi a média ponderada de todas as
sáıdas das R = 2 regras. Um número de regras maior que 2 reduziu o desempenho
do ANFIS, causado muito provavelmente por overfitting deste modelo aos dados.

Por limitações de espaço são mostrados apenas os resultados de 4 pacientes,
muito embora os testes tenham sido realizados com todos os pacientes. Procurou-
se escolher 4 pacientes t́ıpicos, ou seja, cujos resultados fossem gerais o suficiente
e representativos de todo o conjunto de indiv́ıduos.
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Tabela 1. Hiperparâmetros dos classificadores avaliados. q é o número de neurônios
da camada oculta, η é a taxa de aprendizado, α é o fator de momento, k número de
pontos de referência, E número de épocas de aprendizado e R número de regras.

Classificador Hiperparâmetros Selecionados

ANFIS R = 2 - - E = 50

MLP q = 100 η = 0.05 α = 0.75 E = 100

ELM q = 80 - - -

MLM k = 50 - - -

Os classificadores e o método de extração de atributos foram implementa-
dos no Matlab. As simulações foram executadas utilizado um PC Intel Core I7
2.40GHz com 16GB de RAM e sistema operacional Linux 64 bits.

Para cada paciente definimos 4 cenários com 100 rodadas independentes e
computamos para cada teste os valores da acurácia, sensibilidade, especifici-
dade utilizando os dados da matriz de confusão. Para facilitar a visualização
dos resultados de cada paciente foram constrúıdas as curvas ROC com para os
melhores rodadas individuais de cada classificador2 e os boxplots com os valores
da acurácia. Curvas ROC são mostradas na Fig. 2 e os boxplots na Fig. 3.

Através da análise da curva ROC, pode-se obter algumas importantes con-
clusões. (i) O classificador ANFIS obteve resultados semelhantes aos obtidos
pelos modernos classificadores ELM e MLM. (ii) A redução da dimensão dos
vetores de atributos via PCA não impactou no desempenho de nenhum classi-
ficador em particular, mesmo havendo uma redução de até 87% da dimensão
dos vetores de atributos. (iii) O método dos coeficientes LPC se mostrou eficaz
como extrator de atributos do EEG, mesmo sendo uma técnica linear, uma vez
que produziu resultados equivalentes àqueles encontrados na literatura para o
mesmo conjunto de dados.

Pode-se concluir deste estudo que, apesar do desenvolvimento exponencial da
área de aprendizado de máquinas e inteligência computacional em anos recen-
tes, classificadores constrúıdos a partir de modelos clássicos, tais como MLP e
ANFIS, quando bem treinados e validados produzem resultados melhores (caso
da rede MLP) ou equivalentes (caso do modelo ANFIS).

5 Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste trabalho nós comparamos os desempenhos de dois classificadores de
padrões constrúıdos a partir de arquiteturas clássicas de inteligência computa-
cional, MLP e ANFIS, com dois classificadores propostos recentemente (ELM e
MLM). A tarefa escolhida foi a detecção de crises convulsivas epiléticas através
do sinal do EEG. A técnica de parametrização do sinal de EEG também é clas-
sica e linear (coeficientes LPC). Os resultados reportados permitiram concluir

2 Como a MLP sempre apresentou a melhor performance, retiramos da curva ROC.
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(a) Paciente 1. (b) Paciente 2.

(c) Paciente 3. (d) Paciente 4.

Figura 2. Curva ROC das melhores rodadas dos classificadores.

que os classificadores clássicos apresentaram resultados melhores ou equivalentes
aos gerados pelos classificadores baseados em ELM e MLM.

Em futuros trabalhos almeja-se aumentar o portfólio de classicadores compa-
rados, incluindo por exemplo, classificadores do tipo SVM. Também serão ava-
liadas os desempenhos dos classificadores diante de outros métodos de extração
de atributos de sinais de EEG, tais como wavelet, coeficientes mel-cespstrais e
LPC multivariado.
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(a) Paciente 1. (b) Paciente 2.

(c) Paciente 3. (d) Paciente 4.

Figura 3. BoxPlot comparando a acurácia dos quatro classificadores.
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Abstract. This article presents a model to execute selective training using fuzzy theory, which consists of a process to obtain check 

out if the candidates fulfill the requirements for the admission. Specialists were in accordance with a certain number of fixed 

requirements to evaluate each candidate. The fuzzy logic can classify each candidate based on the degree of the pertinence of each 

fixed requirement. The fuzzy logic aids the specialist to identify the best candidate and ranking all the candidates for further 

admission. The case studied describes a process for recruiting, hiring, and training a new community health agent using fuzzy logic. 

Keywords: Fuzzy Logic, Classification, Admission Requirements 

1. INTRODUCTION 

Nowadays, the human resources sector of the several institutions undergoes significant and deep changes, especially about the 
heterogeneity of the requirements used in the recruitment and hiring process. The boosted dissemination of information sponsored 
by the Internet during the last years impacted the recruitment stages in a positive way. Candidates are attracted by the credibility of 
employer branding and occasionally tapped by several specialized platforms of virtual recruitment and recruitment markets, such 
as Linkedin and other players like Facebook and ResearchGate. 

On the other hand, the hiring process needs to create a filter, whose entries are heterogeneous criteria, which allows classifying 
the most suitable to fit a given position in the organizations (objectives). It establishes procedures to identify the candidates that are 
closest to the institutional values and that best fit the position. Regarding, the concept of pertinence established by fuzzy logic, we 
foresee that it can contribute to the treatment of (i) imprecision of requirements at candidate’s evaluation and, (ii) uncertainty of 
knowledge in the probabilities related to the adequacy of the candidates to the hiring institution and, finally in (iii) ambiguity of the 
classifications established during the selection stages. 

The fusion of the three concepts (imprecision, uncertainty, and ambiguity) establishes the concept of 'non-deterministic,' which 
can be treated by the theory of fuzzy sets [1, p. 37]. 

Fuzzy logic has already been used in other scenarios related to recruitment and hiring, such as the verification the adequacy the 
of candidate to the job profile (E-Recruting) [2]; candidate´s selection using a specialized fuzzy system [3]; decision-making with 
the aid of a recruitment system; evaluation of candidates using a process of diffuse analytical hierarchy [4]; identification of 
personality traits and professional skills in recruitment believing that the hiring process would be more reasonable if based on the 
model of decision-making of multiple fuzzy criteria to achieve the merit-based selection goal [5]. The group decision can also be 
evaluated using game theory and rough set theory. 

This paper is organized as follows. Section 2 describes the foundations of Fuzzy Logic. Section 3 discusses the related work. 
Section 4 shows our contribution and use case. Finally, Section 5 presents the conclusion, limitations, and future works. 
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2. FUZZY LOGIC 

Fuzzy set theory establishes a model of reasoning in environments based on a "non-deterministic" concept. Uses vague and imprecise 
information, where uncertainty and ambiguity predominate. Establishes knowledge representation based on the degree of relevance 

of the terms. A fuzzy set, defined as Ã in 𝑋 is totally defined by a membership function (MF) 𝜇Ã denoted as 

𝜇Ã: 𝑋 → [0,1]. (1) 

Thus, an association MF to each element 𝑥 ∈ 𝑋 is a real number 𝜇Ã(𝑥) in the interval [0,1], which represents the degree of 

relevance of the element 𝑥 to the set Ã, that is, how much is possible for the element 𝑥 belongs to set Ã. 

Basic concepts and operations on fuzzy set could be found in [7]–[10]. 

Using fuzzy extended 𝑀𝐼𝑁 and 𝑀𝐴𝑋 operations on fuzzy numbers multicriteria operation was proposed, supported by an analyst 
and specialists. The first one was responsible by follow and coordinate the decision process. Evaluations made by specialists was 
combined on a multiobjective decision making process [10]. On this scenario, more than one objective constrains the problem and 
the relative value of each of these objectives is different. 

A. Multiobjective Decision Making 

A typical decision process to select one alternative, 𝑎𝑖, from a universe of alternatives  {𝐴} given a set of objectives, {𝑂} try to 
evaluate how well each alternative satisfies each objective and combine the weighted objectives into an overall decision function. It 
essentially represents a mapping of the alternatives in 𝐴 to an ordinal set of ranks. 

Let 𝑛 alternatives, 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛}, a set of 𝑟 objectives, 𝑂 = {𝑂1, 𝑂2, … , 𝑂𝑟}, a set of preferences, {𝑃}, the ith objective, 𝑂𝑖 ,  
and the degree of membership of alternative 𝑎 in 𝑂𝑖 , 𝜇𝑂𝑖(𝑎). The value expressed by 𝜇𝑂𝑖(𝑎) correspond to the degree to which 
alternative 𝑎 satisfies the criteria specified for this objective. 

The intersection of all objectives sets gives the decision function, {𝐷} and the grade of membership  {𝜇𝐷}that this decision 
function has for each alternative 𝑎 

𝐷 = 𝑂1 ∩ 𝑂2 ∩ … ∩ 𝑂𝑟.                            (2) 

𝜇𝐷(𝑎) = min[𝜇𝑂1(𝑎), 𝜇𝑂2(𝑎), … , 𝜇𝑂𝑟(𝑎).       (3) 

The optimum decision, 𝑎∗, will then be the alternative that satisfies 

𝜇𝐷(𝑎∗) =  max
𝑎∈𝐴

(𝜇𝐷(𝑎))             (4) 

Each objective now can be associated with a weight (or scoring factors), 𝑏𝑖 ∈ 𝑃, denoted as a decision measure, 𝑀(𝑂𝑖 , 𝑏𝑖), to 
obtain the joint intersection of r decision measures, 

𝐷 = 𝑀(𝑂1, 𝑏1) ∩ 𝑀(𝑂2, 𝑏2) ∩ … ∩  𝑀(𝑂𝑟 , 𝑏𝑟).         (5) 

𝑀(𝑂𝑖(𝑎), 𝑏𝑖) =  𝑏𝑖  →  𝑂𝑖(𝑎) =   𝑏�̅� ∨ 𝑂𝑖(𝑎).         (6) 

The statement (6) indicates a unique relationship between a preference and its associated objective. Therefore, a reasonable 
decision model will be the joint intersection of r decisions measures, 

𝐷 = ⋂ (𝑏�̅�  ∪  O𝑖)𝑟
𝑖=1 .                             (7) 

 and the optimum solution, 𝑎∗, is the alternative that maximizes 𝐷. If we define 𝐶𝑖 = 𝑏�̅�  ∪  O𝑖 , hence 

𝜇𝐶𝑖(𝑎) = 𝑚𝑎𝑥[𝜇𝑏�̅�(𝑎), 𝜇O𝑖(𝑎) ],                      (8) 

then the optimum solution, expressed in the membership form, is given by 

𝜇𝐷(𝑎∗) = max
𝑎∈Ã

[𝑚𝑖𝑛{𝜇𝐶1(𝑎), 𝜇𝐶2(𝑎), … , 𝜇𝐶𝑟(𝑎)}].       (9) 

 In case of in the event of a numerical tie between two or more alternatives, a special procedure should be applied, recursively. 
Since 𝐷(𝑎) = 𝑚𝑖𝑛𝑖  [𝐶𝑖(𝑎)], there exists some alternative 𝑘  such that 𝐶𝑘(𝑥) =  𝐷(𝑥) and some alternative 𝑔 such that 𝐶𝑔(𝑦) =
 𝐷(𝑦) 

�̂�(𝑥) = min
𝑖≠𝑘

[𝐶𝑖(𝑥)]    and     �̂�(𝑦) = min
𝑖≠𝑔

[𝐶𝑖(𝑦)]     (10) 

Yager (1981) apud [10] refer this decision calculus requires only ordinal information on the ranking of preferences and 
importance weights and the preferences were constrained to being linear and ordinal. The linear ordering required of the preference 
set is guaranteed by (6), and at the same time relates the two quantities in a logical way where negation is also accommodated. 
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B. Selective Training using fuzzy theory 

This stage should occur after the recruitment stage which obtains individuals interested in employment. The selective training seeks 
to obtain an ordered list of the candidates that fill the attributes of the selection process.  

During some days, the candidates go participating in training (or workshops). Observing those candidates, {𝐴}, during the days, 
specialists will be asked to give some degrees (or pertinence evaluation), individually to each candidate.   

The skills (or objectives), {𝑂}, should be defined as linguistic terms, using the profiles concepts that are being searching. 

Preferences information, {𝑃𝑥}, from each specialist, {𝑆}, should be obtained on the interval [0,1] to be attached to each of the 
objectives to quantify the decision maker’s feelings about the influence that each objective should have on the chosen alternative. 
The specialists were asked to grade his own knowledge about each objective and all the specialists made a consensus preference 
information, {𝐶𝑃}. 

Each evaluation is obtained on the interval [0,1] corresponding to a grade of membership { 𝜇𝐷𝑖}.  

Let 𝑛 alternatives, 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛}, a set of 𝑟 skills (or objectives),𝑂 = {𝑂1, 𝑂2, … , 𝑂𝑟}, a set of preferences, {𝑃},            𝑦 

specialists, 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑦}, a set of consensus preferences, {𝐶𝑃}, the ith objective, 𝑂𝑖 , the ith objective from specialist  𝑠𝑦 , 𝑂𝑖|𝑠𝑦
, 

the ith preference from specialist 𝑠𝑦 , 𝑃𝑖(𝑠𝑦) and the degree of membership of alternative 𝑎 in 𝑂𝑖  given by specialist 𝑠𝑦 , 𝜇𝑂𝑖|𝑠𝑦
(𝑎). 

A decision measure from specialist {𝑠𝑦}, 𝑀𝑠𝑦
(𝑂𝑖|𝑠𝑦

(𝑎), 𝑤𝑖) is used to obtain the joint intersection of  𝑟 decision measures, with 

the ‘weight’, 𝑤𝑖 ∈ 𝑃𝑖(𝑠𝑦)  

𝐷(𝑠𝑦) = 𝑀𝑠𝑦
(𝑂1|𝑠𝑦

(𝑎), 𝑤1) ∩ … ∩ 𝑀𝑠𝑦
(𝑂𝑟|𝑠𝑦

(𝑎), 𝑤𝑟).    (11) 

𝑀𝑠𝑦
(𝑂𝑖|𝑠𝑦

(𝑎), 𝑤𝑖) = 𝑤𝑖  → 𝑂𝑖|𝑠𝑦
(𝑎) =  𝑤𝑖̅̅ ̅  ∨  𝑂𝑖|𝑠𝑦

(𝑎).    (12) 

𝐷(𝑠𝑦) = ⋂ (𝑤𝑖̅̅ ̅  ∪  𝑂𝑖|𝑠𝑦
(𝑎))𝑟

𝑖=1 .                   (13) 

 The group decision measure, 𝑀 (𝑂𝑖|𝑠𝑦
(𝑎), 𝑏𝑖 , 𝑤𝑖)is used to obtain the conjoint intersection of r decision measures, where 𝑏𝑖 ∈

𝐶𝑃,  𝑤𝑖 ∈ 𝑃𝑖(𝑠𝑦)       

𝐷 = 𝑀(𝑂1(𝑎), 𝑏1𝑦 , 𝑤1) ∩ … ∩ 𝑀(𝑂𝑟(𝑎), 𝑏𝑟𝑦 , 𝑤𝑟).        (14) 

𝑀(𝑂𝑖(𝑎), 𝑏𝑖𝑦 , 𝑤𝑖)  = 𝑤𝑖 → 𝑂𝑖(𝑎) = [𝑏𝑖𝑦
̅̅ ̅̅ ∨ 𝑂𝑖|𝑠𝑦

(𝑎)] ∨ 𝑤𝑖̅̅ ̅.   (15) 

𝐷 = ⋂ (𝑤𝑖̅̅ ̅  ∪  𝑂𝑖(𝑎))𝑟
𝑖=1 .                           (16) 

The decision function, D, was represented as the intersection of r-tuples, where the intention was to establishes an intuitive model 

that importance in the final decision of  a particular objective,  𝑂𝑖(𝑎), had a relation with the preferences. The negation of importance 
(preference), whether it is referred by the expert (𝑏1𝑦) or by consensus (𝑤𝑖), acts as a barrier such that all ratings of alternatives below 

that barrier become equal to the value of that barrier, for a particular objective.  

The more important is the objective, to one particular specialist or to the consensus preference, the barrier goes lower, resulting 
in more significant its effect on the decision function, D. 

Finally, in case of a tie between two or more alternatives, it was treated as the typical process, referred on (10). 

3. RELATED WORK 

Decision making is an essential activity in the post-modern world despite being invaded with various updated technology 
advancements and assisted decision tools. Technology alone sometimes fails to deliver a decision without considering human 
cognitive capability.  

Human teams with good insight and using fuzzy applications are expected to capitalize effective decision making to reach very 
amicable decisions in several situations. For instance, Ansari et al. [11], El-Wahed [12], and Rezaei [13] presented systematic reviews 
showing that MCDM combined with fuzzy logic can be used in many areas. Büyüközkan and Güleryüz [14] used MCDM combined 
with fuzzy logic to evaluate sustainable energy technology alternatives in Turkey. 

Sánchez-Lozano et al. [15], used fuzzy logic to evaluate military training in the Spanish Air Force Academy. The authors used 
MCDM combined with fuzzy logic to determine the best trainer aircraft among a set of alternatives proposed by the Air Force 
Academy. 
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Thakre et al. [16], proposed a method that introduces fuzzification of crisp data which depends on the extreme value that exists 
in the data. The model used Multi-Criteria Decision Making (MCDM) and fuzzy logic, it was suitable for evaluating teachers on a 
number of input variables, vagueness, and imprecise information in the data. 

Other research on multicriteria field and preference modeling could be located on literature using terms such as for Multicriteria 
Group Decision (MGD), Multi-Objective Optimization (MOO), Evolutionary Multiobjective (EMO) and Fuzzy Multicriteria 
Decision-Making. 

4. CASE STUDY 

The process of recruiting, hiring, and training a new community health agent was conducted in a slum (community) at Rio de 
Janeiro/Brazil. The area belongs to the Marcílio Dias community, which is part of the ‘Favela da Maré’, and was divided into three 
regions: Mandacaru, Kelson, and Marcílio Dias. 

During the recruiting phase, some profiling allows selecting the candidates who have the skills and the temperament needed to 
interact with the community. The process of recruiting health agent to work in the community has a high cost and involving a 
specialist staff to evaluate the candidates. Therefore, at the end of the selection process, the best candidates were hired, and the other 
candidates can be keeping contacting for future openings that better fit their profile. 

Three stages compose the recruiting phase: (i) writing an essay, (ii) an interview and (iii) training evaluation score (selective 
training). At first stage, the candidates read a text about the relationship between, citizenship and the involvement of the ACS in the 
community. After reading, they write an essay about their theme.  

The second recruiting stage, the candidates are interview by two specialist staff, the following requirements s regarding: 

1) knowledge of the community and its needs; knowledge of the ACS profile and its attributions; 

2) current functional situation and availability; work is done in the community; and, 

3) knowledge of the role as a citizen in the community. 

The third stage corresponds to the selective training, described below. 

 

A. Minimum Requirements to be a candidate 

A public selection to hire employees to work as a Community Health Agent (or ‘Agente Comunitário de Saúde’, ACS) was 

performed, and the number of professionals to each region was established (TABLE I). 

TABLE I.  TABLE RESEARCH REGIONS 

Regions Number of jobs Number of candidates 

Mandacaru 1 2 

Kelson 2 4 

Marcílio Dias  6 9 

 

This study case will focus only the region Marcílio Dias, which had nine candidates (A =  {𝑎1, … , 𝑎9}) and nine job competencies 
(𝑂 = 𝐶𝑟 = {𝑐1, … , 𝑐9}). Preferences from four specialists was got {𝑆 = {𝑠1, … , 𝑠4};  CP}. 

The minimum requirement for admission were: (1) Being a resident of the community; (2) Have completed elementary school / 
full first grade; (3) Minimum age: 18 years; (4) Have full-time availability to perform activities (40 hours/week); (5) Have a 
commitment to reside in the community, during the term of the contract; and, (6) Be in good standing with civil, military, and electoral 
obligations. 

B. SelectionProcess using the Selective Training 

The selection training phase occurs for ten days, and 15 candidates were selected to attend this phase. using problematization 
methodology and the constructivist, with the realization of dynamics and dispersion activities. 

The descriptions of job requirements and competencies (c1..c9)  were defined in Table II. 

TABLE II.  JOB REQUIREMENTS AND COMPETENCIES 
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Cr 
Requirements and 

competencies 
Description 

c1 Participation 
Capacity for active participation in the 

proposed activities 

c2 Ability to communicate  
Capacity to express opinions and 
establish good relations  

c3 Community Knowledge  
Cumulative knowledge about the 

community 

c4 Interest in activities  Interest to participate in the activities 

c5 Behavior with the group Ability to relate to group participants 

c6 
Involvement with the 

group 

Interest to collaborate with group 

participants 

c7 Initiative 
Tendance to give rise to projects or 
proposals. 

c8 Leadership 

Ability to influence how other people, 

encourage-like in order to work 
enthusiastically for a common goal 

c9 Punctuality Ability to fulfill commitments. 

 

Four specialist staff (s1, s2, s3, and s4) participated in this training evaluation phase, each specialist filled in his individual 
spreadsheets with values according to his personal judgment, using scores on interval [0,1] and a consensus information (CP) was 
obtained by agreement among the four evaluators (Table III). It corresponds to the preferences attributed by specialists. 

TABLE III.  TABLE PREFERENCES 

Cr s1 s2 s3 s4 CP 

c1 1 0,6 0,8 0,6 0,7 

c2 0,9 1 1 0,8 0,9 

c3 1 0,8 1 0,7 0,6 

c4 1 0,8 1 0,7 0,8 

c5 0,9 1 0,8 0,9 0,8 

c6 1 1 0,9 0,8 0,9 

c7 0,6 0,8 0,5 0,8 0,7 

c8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 

c9 0,7 1 0,5 0,5 0,8 

 

 The complements of scores were obtained to reflect the negation of importance (preference), like a barrier for a particular 
objective (Table IV).  

TABLE IV.  THE COMPLEMENT OF PREFERENCES 

Cr 1 - s1 1 - s2 1 - s3 1 - s4 1 - CP 

c1 0 0,4 0,2 0,4 0,3 

c2 0,1 0 0 0,2 0,1 

c3 0 0,2 0 0,3 0,4 

c4 0 0,2 0 0,3 0,2 

c5 0,1 0 0,2 0,1 0,2 

c6 0 0 0,1 0,2 0,1 

c7 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 

c8 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

c9 0,3 0 0,5 0,5 0,2 
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The candidates were listed (N = 9) in each worksheet, and at the end of each day, during the selective training process, the 
measurements were recorded individually for each criterion, by each of the evaluators (Table V to VIII). 

TABLE V.  EVALUATIONS FROM FIRST SPECIALIST (S1) 

Cr a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

c1 0,8 1 0,7 0,7 0,7 1 0,8 1 0,8 

c2 0,7 1 0,7 0,6 0,7 1 0,8 1 1 

c3 0,8 1 0,8 0,7 0,7 1 0,8 1 1 

c4 0,8 1 0,7 0,7 0,7 1 0,8 1 1 

c5 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 1 0,8 

c6 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 0,8 

c7 0,7 1 0,7 0,8 0,7 1 0,8 0,9 0,8 

c8 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 0,8 

c9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TABLE VI.  EVALUATIONS FROM SECOND SPECIALIST (S2) 

Cr a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

c1 0,7 1 0,7 0,7 0,8 1 0,8 0,9 0,8 

c2 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 1 0,8 1 0,9 

c3 0,7 0,9 0,7 0,7 0,9 1 0,8 0,9 0,9 

c4 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 1 0,7 

c5 0,8 1 0,8 0,7 0,8 1 0,8 1 1 

c6 0,8 1 0,7 0,8 0,7 1 0,7 1 0,8 

c7 0,8 1 0,7 0,7 0,8 1 0,7 1 1 

c8 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 1 0,8 1 0,8 

c9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TABLE VII.  EVALUATIONS FROM THIRD SPECIALIST (S3) 

Cr a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

c1 0,9 1 0,8 0,7 0,8 1 0,9 0,9 0,8 

c2 0,8 1 0,8 0,7 0,7 1 0,8 0,9 0,9 

c3 0,8 1 0,8 0,7 0,8 1 0,8 1 0,8 

c4 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 1 0,7 1 0,8 

c5 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 1 0,8 1 0,8 

c6 0,8 1 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 1 1 

c7 0,7 1 0,7 0,7 0,7 1 0,8 0,9 0,9 

c8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 1 0,8 1 0,9 

c9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TABLE VIII.  EVALUATIONS FROM FOURTH SPECIALIST (S4) 

Cr a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

c1 0,9 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9 1 1 

c2 0,8 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9 1 0,9 

c3 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

c4 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 

c5 0,7 1 1 0,9 0,9 1 1 1 1 

c6 0,7 1 1 1 0,9 1 1 1 1 

c7 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 0,9 0,9 0,9 

c8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,9 1 0,9 

c9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Let 𝐷(𝑠𝑦), where 𝑦 = {1,2,3,4}, the results obtained at the end of the selective training process after using only each specialist 

evaluations, and 𝑋𝑖, 𝑖 = {1,2,3,4}, the individual decision for each evaluator. 𝐷 and 𝑋𝐹 represent, respectively, the final result of the 
group and the final decision of the group (Table IX and X). 

TABLE IX.  DECISION 

Decision a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

D(s1) 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 0,9 0,8 

D(s2) 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7 

D(s3) 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 0,8 

D(s4) 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

D 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 1 0,9 1 0,9 

In the end, the results proportioned by the calculus give the opportunity to select the candidates {𝑎2, 𝑎5, 𝑎6, 𝑎7. 𝑎8, 𝑎9}, considering 
the specialist staff, and providing a way to simultaneously observe the requirements and competences to needed to interact with the 
community. 

TABLE X.  SELECTION FROM THE DECISION PROCESS 

Cr a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

X1   **       **   **   

X2   **       **   **   

X3   **       **   **   

X4   **     ** ** ** ** ** 

XF  *   * ** * ** * 

 

The experts, whose have long experience in the activity of selecting, were asked to make the traditional evaluation, as usual. As 

a result, the selected candidates were the same in both lists (traditional method and proposed fuzzy method). The principal 

improvement perceived using the proposed method was the opportunity to demonstrate objectively which objectives were stronger 

in favor of selection and the gain in reduction of the doubts to get the solution.   

5. CONCLUSION 

The results obtained in this case study demonstrated the efficacy of the use of fuzzy logic to help in the automatic classification 
of heterogeneous criteria of job candidates, especially when it is necessary to reach a consensus among several "qualitative" criteria 
used by evaluators applied to a considerable number of candidates. 
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As a result, we observed that the selective training showed to be quite effective regarding the motivation of the trainees. Their 
expectation about the final result was consummated in a feeling of unity and mutual co-operation between them. Despite all the 
pressure during the qualifying process, the evaluation of the selective training was excellent, having even aroused the feeling of 
citizenship within the group. In view of this, we think that despite the difficulties, selective training is seen by researchers as an 
instrument to improve the quality of life of the community by stimulating the multiplication of knowledge among the ACS. 

Within Collective Health, as well as in other areas of healthcare, selective training deserves investment regarding aspects related 
to the establishment of its framework, infrastructure for its realization, as well as theoretical and technical support to professionals. 

It was also explicit the value that the use of fuzzy logic can bring when used in other areas and processes within the Human 
Resources Sector itself or other sectors of the Institutions supporting automatic classification and help in decision making. 
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Resumo. Esta pesquisa tem por objetivo propor uma metodologia Fuzzy 

SERVQUAL ponderada para a avaliação da qualidade em serviços. O 

SERVQUAL é empregado na determinação do gap entre a percepção e a 

importância (expectativa) para cada item do questionário. A Lógica Fuzzy é 

integrada ao SERVQUAL com o propósito de converter o pensamento humano 

em formato numérico, capturando a imprecisão e a subjetividade da avaliação de 

variáveis linguísticas. A ponderação tem por função conferir diferentes taxas de 

importância (peso) de acordo com o grau de conhecimento, competência e 

experiência de determinado cliente com o serviço. Em outras palavras, acredita-

se que os clientes mais frequentes têm melhor capacidade de avaliar o serviço. 

Portanto, nesta metodologia, cada respondente recebe um respectivo peso na 

avaliação da percepção sobre o serviço. Um estudo de caso é aplicado em uma 

biblioteca universitária a fim de demonstrar a aplicabilidade da metodologia 

proposta. A ponderação da percepção dos respondentes foi atribuída conforme a 

frequência de uso dos serviços da biblioteca.  Para a captação da opinião dos 

usuários, foi utilizado um questionário SERVQUAL modificado composto por 

itens obtidos a partir de uma revisão da literatura sobre a aplicação do 

“SERVQUAL” em “bibliotecas universitárias”. Uma investigação sistemática 

nas bases de pesquisa Scopus, Science Direct e Web of Science resultou em uma 

amostra não probabilística intencional de 27 trabalhos acadêmicos. O 

SERVQUAL modificado é composto por 22 itens avaliados por 9 variáveis 

linguísticas.  

Palavras-chave: SERVQUAL, Lógica Fuzzy, Biblioteca Universitária  

1 Introdução 

Em serviços, a percepção do cliente é formada em cada momento que o mesmo entra 

em contato com qualquer aspecto da empresa prestadora durante o ciclo do serviço, ou 

seja, em cada etapa do processo, diferente do que ocorre na manufatura. Portanto, uma 
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etapa mal executada pode arruinar toda a percepção positiva que o cliente tenha 

construído até o momento. 

Por isso, para sustentar a vantagem perante os concorrentes, empresas estão cada vez 

mais conscientes que, além de dar importância às tendências globais, tecnologia e 

circunstâncias econômicas, devem, ao mesmo tempo, atender às expectativas do cliente 

com uma melhor qualidade de serviço [1, 2]. No entanto, como alcançar a satisfação do 

cliente nem sempre está claro para essas empresas. 

Neste âmbito, sugere-se a adoção do Fuzzy SERVQUAL ponderado. O 

SERVQUAL, desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry [3-5] é uma 

ferramenta, amplamente aceita e aplicada em serviços, que se baseia no “modelo dos 

gaps” para medir a qualidade do serviço. Na avaliação da percepção, sugere-se a 

atribuição de pesos aos respondentes de acordo com o grau de competência e 

experiência em relação ao serviço em foco. 

Devido à subjetividade da linguagem humana, o SERVQUAL muitas vezes contém 

informações imprecisas e incertas. Com a finalidade de diminuir a incerteza e 

imprecisão das informações coletadas, busca-se integrar a lógica fuzzy, uma ferramenta 

capaz de capturar informações vagas mediante uso de variáveis linguísticas e converter 

em formato numérico. Awasthi et al. [6] afirmam que é melhor representar a qualidade 

em serviço nas organizações em termos linguísticos do que em números. 

Em suma, o presente artigo propõe uma metodologia de avaliação da qualidade em 

serviço mediante uso de um Fuzzy SERVQUAL ponderado. Com a finalidade de atestar 

a funcionalidade da metodologia proposta, este artigo aplica a metodologia proposta 

em uma biblioteca universitária. O questionário modificado aplicado se baseou não 

somente em SERVQUAL’s identificados na literatura, mas também no LibQUAL+®, 

uma ferramenta de pesquisa originada do SERVQUAL específica para serviços de 

biblioteca. 

2 Revisão bibliográfica 

Esta seção apresenta conceitos, formulações matemáticas relevantes e trabalhos 

publicados sobre o SERVQUAL e a lógica fuzzy. 

2.1 SERVQUAL 

Diferente dos bens, que podem ser avaliados a partir de especificações particulares, a 

mensuração dos serviços é feita a partir da percepção dos clientes [7]. 

O SERVQUAL é um instrumento de pesquisa multidimensional projetado para 

medir a qualidade do serviço, capturando as expectativas e percepções dos 

entrevistados, originalmente, ao longo de 22 questões divididas em cinco dimensões da 

qualidade do serviço: confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e tangíveis 

[5]. 

Para cada afirmação, mede-se a expectativa do cliente em relação a determinado 

serviço (E) e a percepção do serviço efetivo entregue (P). O gap para cada item é 

calculado pela diferença entre percepção e expectativa (P - E). Em caso de um gap 

positivo, significa que as expectativas foram atendidas ou excedidas e a qualidade do 
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serviço é percebida como satisfatória. Em caso de um gap negativo, significa que as 

expectativas não foram atendidas e a qualidade é percebida como insatisfatória. Este 

gap é chamado de lacuna do cliente. 

A qualidade do serviço foi medida pelo SERVQUAL em uma diversidade de 

indústrias e instituições de serviços, como educação superior, banco, aviação, saúde, 

telecomunicação, indústria naval, hotelaria, correio, indústria elétrica, alimentação, 

biblioteca e outros [8, 9]. 

No caso específico de bibliotecas universitárias, efetuou-se uma revisão da literatura 

nas bases de pesquisa Scopus, Science Direct e Web of Science com um corte 

longitudinal no período de 1996 a 2016. Um total de 27 artigos foram selecionados para 

contribuir na construção do questionário do estudo de caso desta pesquisa, conforme 

será demonstrado na metodologia. 

2.2 Lógica Fuzzy 

A Lógica Fuzzy, também conhecida como a Abordagem Fuzzy, Fuzzy Set Theory (FST) 

ou Teoria dos Conjuntos Fuzzy, foi primeiramente abordada na literatura por Zadeh 

[10], que observou a impossibilidade de modelar sistemas com fronteiras mal definidas 

usando abordagens matemáticas rígidas e precisas, representadas pelos métodos 

clássicos. 

De acordo com Zadeh [10], os conjuntos fuzzy são caracterizados por “funções de 

pertinência” nas quais é atribuído a cada objeto um grau de pertinência ranqueado entre 

0 e 1. Em outras palavras, a lógica fuzzy é uma ferramenta capaz de capturar 

informações vagas, em geral, descritas em linguagem natural e convertê-las para um 

formato numérico, de fácil manipulação [11]. 

O raciocínio fuzzy é composto por três etapas, ou processos, que são: fuzzificação, 

inferência e defuzzyficação. 

Na lógica fuzzy, o conceito de pertinência não é mais um valor pontual (1 ou 0), 

como na teoria clássica, mas se torna fuzzy no sentido de representar parcial pertinência, 

ou grau de pertinência [12], ou seja, assumir valores intermediários [13]. 

As operações com números fuzzy triangulares podem ser descritas mediante o 

seguinte pressuposto [14-16]: sendo A e B dois números fuzzy triangulares definidos 

pelas triplas (a1, b1, c1) e (a2, b2, c2), e r um número real, as operações de adição, 

subtração e multiplicação por escalar não negativo podem ser, respectivamente, 

determinadas por 

 

�̃� + �̃� = (𝑎1, 𝑏1, 𝑐1) + (𝑎2, 𝑏2, 𝑐2) = (𝑎1 + 𝑎2, 𝑏1 + 𝑏2, 𝑐1 + 𝑐2) (1) 

 

�̃� − �̃� = (𝑎1, 𝑏1, 𝑐1) − (𝑎2, 𝑏2, 𝑐2) = (𝑎1 − 𝑐2, 𝑏1 − 𝑏2, 𝑐1 − 𝑎2) (2) 

 

�̃� × 𝑟 = (𝑎1, 𝑏1, 𝑐1) × 𝑟 = (𝑎1 × 𝑟, 𝑏1 × 𝑟, 𝑐1 × 𝑟) (3) 
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3 Fuzzy SERVQUAL ponderado 

Esta seção trata da metodologia proposta do fuzzy SERVQUAL ponderado. 

3.1 Avaliação das importâncias e percepções 

No questionário aplicado, os usuários devem avaliar os itens inseridos quanto à 

importância e percepção mediante variáveis linguísticas, que serão detalhadas na etapa 

seguinte. Um valor linguístico na lógica fuzzy é aquele cujos valores não são números, 

mas sim palavras ou frases em linguagem natural ou artificial [17]. 

Liou e Chen [18] afirmam que o número fuzzy triangular é composto por três 

parâmetros, representando a variável linguística associada com o grau de pertinência 

de 0 a 1. Esse tipo de número fuzzy é geralmente composto de dois pontos extremos a 

e c (um valor mínimo e um valor máximo) e um ponto médio b (o valor mais possível), 

representado pela tripla (a, b, c), em que a ≤ b ≤ c. 

3.2 Fuzzificação 

 No caso específico desta pesquisa, optou-se por uma escala de 9 variáveis linguísticas. 

Após a atribuição por meio do questionário, as variáveis linguísticas precisam ser 

modificadas para o ambiente fuzzy por meio da fuzzificação. A Tabela 1 apresenta as 

variáveis linguísticas da importância e percepção e suas respectivas escalas fuzzy 

triangulares. 

Tabela 1. Variáveis linguísticas e números fuzzy para a importância e percepção 

Escala 

relativa 

Variáveis linguísticas Escala Fuzzy 

Triangular Importância Percepção 

9 Absolutamente importante (AI) Absolutamente satisfeito (AS) (9, 10, 10) 

8 Muito importante (MI) Muito satisfeito (MS) (7, 9, 10) 

7 Importante (I) Satisfeito (S) (6, 7, 9) 

6 Pouco importante (PI) Pouco satisfeito (PS) (5, 6, 7) 

5 Indiferente (IND) Indiferente (IND) (4, 5, 6) 

4 Pouco sem importância (PSI) Pouco insatisfeito (PI) (3, 4, 5) 

3 Sem importância (SI) Insatisfeito (I) (1, 3, 4) 

2 Muito sem importância (MSI) Muito insatisfeito (MI) (0, 1, 3) 

1 Absolutamente sem importância (ASI) Absolutamente insatisfeito (AI) (0, 0, 1) 

3.3 Agregação fuzzy 

Para que seja determinado o número triangular que representa a avaliação global dos 

clientes do serviço quanto à importância de determinado item em bibliotecas 

universitárias em geral, é necessário que sejam agregados os dados de pesos de cada 

cliente. A agregação fuzzy envolve um conjunto m de itens Wi (i = 1, 2, ..., m) que são 

avaliados por um grupo p de avaliadores (respondentes) Ak (k = 1, 2, ..., p). A agregação 

pode ser alcançada por meio do método de média aritmética tradicional (Equação 4) 
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 𝑦𝑖 =  (1 𝑝⁄ ) ⊗ (𝑦𝑖
1 ⊕  𝑦𝑖

2 ⊕ … ⊕ 𝑦𝑖
𝑝

)  

 𝑦𝑖 =  
∑ 𝑦𝑖

𝑘𝑝
𝑘=1

𝑝
= {

∑ 𝑎𝑖
𝑘𝑝

𝑘=1 , ∑ 𝑏𝑖
𝑘𝑝

𝑘=1 , ∑ 𝑐𝑖
𝑘𝑝

𝑘=1  

𝑝
}              ∀𝑖 = 1, … , 𝑚 (4) 

onde yk
i é a importância do i-ésimo item dado pelo k-ésimo avaliador. Com isso, tem-

se a avaliação da importância global yi do i-ésimo item. 

Segundo Mianabadi e Afshar [19], em problemas de decisão em grupo, tomadores 

de decisão têm diferentes conhecimentos, competências e experiências, podendo-se 

atribuir uma respectiva taxa de importância. Portanto, no caso específico da avaliação 

quanto à percepção na biblioteca universitária estudada, cada respondente pode receber 

um respectivo peso de importância λk no processo de decisão. Além disso, 

exclusivamente na avaliação da percepção, disponibilizou-se “não sei” como opção de 

resposta, visando evitar que alguns respondentes avaliassem um item nunca usufruído 

na biblioteca estudada. A agregação média ponderada é dada por (Equação 5) 

𝑥𝑖 =  [1 (𝜆1 ⊕  𝜆2 ⊕ … 𝜆𝑡𝑖)⁄ ] ⊗ (𝑥𝑖
1𝜆1 ⊕  𝑥𝑖

2𝜆2 ⊕ … ⊕ 𝑥𝑖
𝑡𝑖𝜆𝑡𝑖)  

𝑥𝑖 =  
∑ 𝑥𝑖

𝑘𝜆𝑘𝑡𝑖
𝑘=1

∑ 𝜆𝑘𝑡𝑖
𝑘=1

= {
∑ 𝑎𝑖

𝑘𝜆𝑘𝑡𝑖
𝑘=1 , ∑ 𝑏𝑖

𝑘𝜆𝑘𝑡𝑖
𝑘=1 , ∑ 𝑐𝑖

𝑘𝜆𝑘𝑡𝑖
𝑘=1  

∑ 𝜆𝑘𝑡𝑖
𝑘=1

}         ∀𝑖 = 1, … , 𝑚 (5) 

onde xk
i é a percepção do i-ésimo item dado pelo k-ésimo avaliador, λk é a importância 

do k-ésimo avaliador de acordo com a sua frequência de uso do serviço e ti é o conjunto 

de avaliadores do i-ésimo item, desconsiderando as respostas inválidas representadas 

pela opção “não sei”. Com isso, tem-se a avaliação da percepção global xi do i-ésimo 

item. 

3.4 Diferença fuzzy entre as percepções e importâncias (gap) 

Estando em posse das médias globais sobre a percepção e importância dos respondentes 

para cada item, deve-se determinar o gap, calculado exatamente a partir da diferença 

dos números fuzzy triangulares da percepção e importância. A operação básica 

aritmética de subtração entre dois números fuzzy é dada por (Equação 6) 

 
𝑔𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 

 

 
= (𝑎𝑥𝑖 , 𝑏𝑥𝑖 , 𝑐𝑥𝑖) − (𝑎𝑦𝑖 , 𝑏𝑦𝑖 , 𝑐𝑦𝑖) = (𝑎𝑥𝑖 − 𝑐𝑦𝑖 , 𝑏𝑥𝑖 − 𝑏𝑦𝑖 , 𝑐𝑥𝑖 − 𝑎𝑦𝑖) (6) 

onde gi é o gap fuzzy do i-ésimo item, xi é a percepção fuzzy do i-ésimo item e yi é a 

importância fuzzy do i-ésimo item. 

3.5 Defuzzificação 

Com o intuito de determinar o ranqueamento dos itens, há a necessidade de passar os 

gaps médios globais fuzzy obtidas na etapa anterior pelo processo de defuzzificação. A 

defuzzificação é o processo para converter um número fuzzy em um número não-fuzzy 
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(crisp). Em outras palavras, transformar um número fuzzy em um único valor numérico 

discreto. Esse número crisp pode ser obtido pelo método do centro de gravidade 

(Equação 7(7). 

O método do centro de gravidade é o mais popular e comumente usado para 

defuzzificar um número fuzzy triangular [20-25]. 

 

𝑔𝑖 =  
𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑖

3
 

(7) 

4 Metodologia da aplicação 

Este tópico busca detalhar o design do questionário, a coleta dos dados e a definição da 

amostra. 

4.1 Design do questionário 

O questionário foi dividido em duas partes. A primeira parte consistia nos itens 

responsáveis pela avaliação da qualidade do serviço. A segunda parte consistia em 

informações pessoais visando a caracterização dos respondentes. 

Uma pesquisa piloto foi conduzida com o instrumento SERVQUAL modificado. 

Cinco estudantes (todos alunos de pós-graduação), três docentes e dois servidores 

públicos (as especialistas da biblioteca universitária foco do estudo) participaram da 

pesquisa piloto. 

A avaliação da qualidade do serviço – primeira parte – é composta por 22 itens 

(Tabela 2), sendo 21 elaborados a partir de uma análise crítica sobre SERVQUAL e 

LibQUAL+® na literatura e 1 de criação própria, sugerido pelos gestores da biblioteca. 

A análise crítica foi feita a partir de uma investigação sistemática nas bases de pesquisa 

Scopus, Science Direct e Web of Science que resultou em uma amostra não 

probabilística intencional composta por 27 trabalhos acadêmicos. Nesta parte, cada 

item é avaliado pelos usuários quanto à importância e percepção em uma escala 

composta por 9 variáveis linguísticas. 

A caracterização dos respondentes – segunda parte – foi contemplada apenas por 

questões comportamentais. Por haver a necessidade de acessar o sistema integrado da 

universidade para responder à pesquisa, os dados demográficos dos usuários 

respondentes foram automaticamente importados. 

4.2 Coleta dos dados 

A pesquisa foi realizada na plataforma online do sistema integrado da universidade por 

exatamente um (1) mês entre os dias 05 de setembro e 05 de outubro de 2017, aberta 

para servidores (técnicos-administrativos e docentes) e discentes (graduação e pós-

graduação). 

A divulgação foi feita por meios físicos, com a presença de banners na biblioteca, e 

eletrônicos, com o envio de e-mails, anúncios em websites (universidade e biblioteca) 

e redes sociais (Facebook e Instagram).  
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Tabela 2. Lista dos itens incluídos no questionário 

No Item 

1 Acervo adequado e atualizado 

2 Instalações físicas visivelmente adequadas 

3 Espaço silencioso para estudo individual 

4 Espaço comunitário para estudo em grupo 

5 Recursos de impressão e fotocópia disponíveis ao usuário 

6 Funcionários com boa aparência profissional (vestimenta, limpeza e postura) 

7 Funcionários prestativos e educados 

8 Disponibilidade de materiais informacionais (livros, periódicos, etc.) listados no 

catálogo da biblioteca 

9 Website da biblioteca que permite o usuário localizar facilmente informações 

(interface clara e amigável) 

10 Prestação dos serviços conforme prometido (qualidade, tempo, etc.) 

11 Funcionários que prontamente atendem às demandas do usuário 

12 Funcionários que tem disposição a ajudar o usuário 

13 Facilidade para encontrar materiais informacionais (livros, periódicos, etc.) nas 

prateleiras 

14 Funcionários que tem conhecimento e habilidades necessárias para atender às 

demandas do usuário 

15 Funcionários que conhecem bem o acervo 

16 Ferramentas que permitem o usuário localizar informações por conta própria 

(repositórios digitais, aplicativo, catálogo, etc.) 

17 Funcionários que transparecem confiança (segurança) ao usuário 

18 Funcionários que entendem as necessidades do usuário 

19 Disponibilidade de computadores com Internet 

20 Conveniente horário de funcionamento 

21 Recursos eletrônicos (livros, periódicos, etc.) acessíveis de casa ou do trabalho 

22 Atendimento às necessidades de acessibilidade do usuário (rampas, plataformas, etc.) 

 

4.3 Definição da amostra 

Por ter sido disponibilizado na plataforma virtual da universidade, alunos e servidores 

não foram selecionados por meio de um critério estatístico, mas baseados em sua 

predisposição em contribuir para a pesquisa. Desta forma, classifica-se a amostragem 

como não probabilística – amostra por conveniência. 

A amostra por conveniência está representada por 824 respondentes. Como 

inconveniente, ressalta-se a falta de representatividade que impossibilita a realização 

de inferência ou declarações sobre os resultados sem correr nenhum risco.
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5 Fuzzy SERVQUAL ponderado aplicado em uma biblioteca 

universitária 

Esta seção apresenta um estudo de caso em uma biblioteca universitária. Inicialmente, 

apresenta-se uma análise dos dados com a caracterização dos respondentes e análise do 

questionário. Em seguida, tem-se a aplicação do fuzzy SERVQUAL. 

5.1 Análise do questionário 

Para o questionário aplicado neste artigo, considerando 824 respondentes e 22 itens, o 

coeficiente de confiabilidade do Alfa de Cronbach para a importância é 0,964. O valor 

de Alfa de Cronbach para a percepção é 0,997. 

5.2 Caracterização dos respondentes 

Quanto à caracterização demográfica dos respondentes, com relação ao vínculo com a 

universidade, 81,1% dos respondentes são discentes e 18,9% são servidores. Dentre os 

discentes, 79,6% são alunos de graduação, 15,9% são alunos de pós-graduação e 4,5% 

cursam o nível técnico. Dentre os servidores, 46,8% são docentes e 53,2% são técnicos-

administrativos. Como já era esperado, a maioria dos respondentes (64,6%) são 

discentes do nível de graduação. 

Com relação ao gênero (sexo), houve uma quantidade equiparada de respondentes, 

em que 47,0% foram do sexo masculino e 53,0% do sexo feminino. 

No âmbito da faixa etária, nota-se que 15,0% tem menos de 20 anos, 32,9% tem 

entre 20 e 24 anos, 19,3% tem entre 25 e 29 anos, e 32,8% tem acima de 29 anos (30 

ou mais). 

A caracterização comportamental dos respondentes ficou restrita à frequência de uso 

da biblioteca, período(s) diário de uso da biblioteca e principais atividades 

desenvolvidas na biblioteca. Com relação à frequência de uso da biblioteca, em ordem 

decrescente, 55,8% frequentam de 1 à 5 dias por mês, 22,7% de 6 à 10 dias por mês, 

11,3% de 11 à 15 dias por mês, 7,0% de 16 à 20 dias por mês, 1,7% de 21 à 25 dias por 

mês e 1,5% frequentam 26 ou mais dias por mês. período(s) diário de uso da biblioteca 

e principais atividades desenvolvidas na biblioteca. 

5.3 Aplicação da metodologia 

O objetivo desta aplicação é determinar o peso de cada item presente no questionário, 

representado pela diferença (gap) entre a percepção e importância global agregada de 

todos os respondentes para cada item. Deste modo, torna-se possível a priorização e 

determinação dos itens com maior necessidade de melhoria na opinião dos usuários. 

Primeiramente, cada resposta das escalas de 9 pontos da importância e percepção, 

representada por variáveis linguísticas, precisou passar pelo processo de fuzzificação, 

sendo transformada em sua respectiva escala fuzzy triangular, conforme exposto na 

Tabela 1. 
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Em seguida, visando deter a avaliação global dos 22 itens analisados, as respostas 

precisaram passar pelo processo de agregação fuzzy. No caso da importância, as 

agregações de cada item foram obtidas mediante a aplicação da Equação 4, média 

aritmética, enquanto que as agregações da percepção foram obtidas pela Equação 5, 

média ponderada, em que a resposta de cada usuário respondente recebeu um peso de 

acordo com a frequência de uso da biblioteca. Seguindo as escalas de frequência pré-

estabelecidas na caracterização comportamental dos respondentes, a Tabela 3 apresenta 

os pesos (λ) considerados no cálculo da agregação das percepções de cada item. 

Tabela 3. Peso dos respondentes na avaliação da percepção de acordo com a frequência 

Frequência (≅ dias/mês) Peso (λ) 

Menor ou igual a 5 1,0 

Entre 6 - 10 1,2 

Entre 11 - 15 1,4 

Entre 16 - 20 1,6 

Entre 21 - 25 1,8 

Maior ou igual a 26 2,0 

Estando em posse da importância e percepção fuzzy agregada de cada item, deve-se 

calcular o gap fuzzy. Em outras palavras, para cada item, deve-se calcular a diferença 

entre a percepção e importância fuzzy agregada mediante uso da Equação 6. 

Por fim, deve-se transformar os números triangulares fuzzy em número real (crisp) 

por meio de uma equação de defuzzificação. O método do centro de gravidade para a 

defuzzificação está disposto na Equação 7. 

Os valores fuzzy e crisp para a percepção, importância e gap de cada item estão 

dispostos na Tabela 4. 

Como pode-se observar, 19 dos 22 itens apresentam valores de importância superior 

à percepção (gap negativo), portanto, estão suscetíveis à possíveis melhorias. Apenas 

“funcionários com boa aparência profissional (vestimenta, limpeza e postura)” – item 

6 –, “conveniente horário de funcionamento” – item 20 – e “atendimento às 

necessidades de acessibilidade do usuário (rampas, plataformas, etc.) – item 22 – 

apresentam gaps positivos. 

Entretanto, apesar dos 19 itens com gap negativo estarem suscetíveis à possíveis 

melhorias, nem todos possuem o mesmo grau de prioridade. Portanto, sugere-se que os 

itens com maior gap negativo devem receber ações prioritárias, seguindo a ordem de 

atuação exposta na Tabela 4. Vale salientar que nenhum dos itens relacionados aos 

funcionários (itens 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17 e 18) são considerados prioritários. 

6 Discussão e conclusões 

O principal objetivo deste estudo foi propor uma metodologia capaz de identificar as 

necessidades prioritárias dos clientes na avaliação da qualidade de um serviço, 

reduzindo a incerteza e ambiguidade das avaliações humanas e atribuindo diferentes 
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graus de importância aos clientes. Neste sentido, uma ferramenta chamada Fuzzy 

SERVQUAL ponderada foi desenvolvida. 

A metodologia dispôs de variáveis linguísticas e intervalos contínuos, ao contrário 

dos valores pontuais da escala tradicional em métodos determinísticos, visando reduzir 

a imprecisão da avaliação humana. Em suma, diferente do Fuzzy SERVQUAL 

tradicional, a metodologia ponderada tem por finalidade representar com maior 

fidedignidade a avaliação do serviço a respeito da importância e percepção ao 

considerar que os clientes têm diferentes conhecimentos, competências e experiências. 

Tabela 4. Resultados fuzzy e crisp para a percepção, importância e gap dos 22 itens 

No Percepção Fuzzy Importância Fuzzy Gap Fuzzy Perc Imp Gap Ordem 

1 (6,24, 7,47, 8,61) (8,47, 9,55, 9,77) (-3,53, -2,08, 0,15) 7,44 9,26 -1,82 6 

2 (6,46, 7,74, 8,79) (8,20, 9,38, 9,74) (-3,28, -1,63, 0,58) 7,66 9,11 -1,44 9 

3 (6,74, 8,00, 8,85) (8,45, 9,56, 9,79) (-3,05, -1,56, 0,40) 7,86 9,27 -1,40 11 

4 (5,46, 6,64, 7,70) (7,79, 8,97, 9,46) (-4,00, -2,33, -0,09) 6,60 8,74 -2,14 5 

5 (4,95, 6,08, 7,19) (7,48, 8,63, 9,23) (-4,28, -2,55, -0,29) 6,07 8,44 -2,37 3 

6 (7,04, 8,31, 9,11) (6,81, 7,97, 8,73) (-1,69, 0,33, 2,30) 8,15 7,84 0,31 22 

7 (7,01, 8,33, 9,23) (8,31, 9,44, 9,74) (-2,73, -1,11, 0,92) 8,19 9,17 -0,97 17 

8 (6,45, 7,74, 8,79) (8,31, 9,45, 9,75) (-3,30, -1,71, 0,48) 7,66 9,17 -1,51 7 

9 (6,58, 7,82, 8,70) (8,26, 9,44, 9,79) (-3,21, -1,62, 0,44) 7,70 9,16 -1,46 8 

10 (7,17, 8,50, 9,33) (8,21, 9,39, 9,75) (-2,57, -0,89, 1,12) 8,33 9,12 -0,78 19 

11 (6,97, 8,24, 9,07) (8,24, 9,40, 9,72) (-2,76, -1,16, 0,83) 8,09 9,12 -1,03 15 

12 (6,77, 8,03, 8,86) (8,21, 9,33, 9,64) (-2,87, -1,31, 0,66) 7,89 9,06 -1,17 13 

13 (5,73, 6,98, 8,18) (8,23, 9,39, 9,75) (-4,02, -2,42, -0,05) 6,96 9,13 -2,16 4 

14 (6,85, 8,12, 9,02) (8,08, 9,24, 9,64) (-2,79, -1,12, 0,94) 8,00 8,99 -0,99 16 

15 (6,77, 8,04, 8,93) (8,33, 9,46, 9,74) (-2,97, -1,43, 0,61) 7,91 9,18 -1,26 12 

16 (6,14, 7,36, 8,38) (7,78, 8,95, 9,43) (-3,30, -1,59, 0,60) 7,29 8,72 -1,43 10 

17 (6,92, 8,20, 9,06) (7,98, 9,16, 9,60) (-2,67, -0,96, 1,08) 8,06 8,91 -0,85 18 

18 (6,65, 7,91, 8,84) (8,00, 9,12, 9,49) (-2,85, -1,21, 0,84) 7,80 8,87 -1,07 14 

19 (4,68, 5,80, 6,91) (8,58, 9,69, 9,87) (-5,19, -3,89, -1,67) 5,80 9,38 -3,58 1 

20 (8,01, 9,27, 9,82) (8,07, 9,21, 9,61) (-1,60, 0,06, 1,75) 9,03 8,97 0,07 20 

21 (5,20, 6,38, 7,47) (8,55, 9,61, 9,80) (-4,59, -3,23, -1,08) 6,35 9,32 -2,97 2 

22 (6,89, 8,15, 8,96) (6,58, 7,95, 9,09) (-2,21, 0,19, 2,38) 8,00 7,88 0,12 21 

µ (6,44, 7,69, 8,63) (8,04, 9,20, 9,60) (-3,16, -1,51, 0,59) 7,58 8,94 -1,36 - 

Com o intuito de demonstrar a aplicabilidade da metodologia, um estudo de caso foi 

desenvolvido em uma biblioteca universitária. Uma versão modificada do SERVQUAL 
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com 22 itens elaborados a partir de uma revisão da literatura compôs o questionário 

aplicado. 

Conforme exposto na aplicação, a metodologia serve como diretriz para que a 

gerência estabeleça prioridades de melhoria para itens de serviço e, consequentemente, 

elabore uma estratégia adequada e viável para melhorar a qualidade do serviço. 

Como limitação à aplicação, considera-se o emprego da amostragem por 

conveniência (não probabilística). Como o objetivo principal do estudo de caso estava 

pautado, principalmente, na demonstração da aplicação da metodologia, o autor optou 

por não despender tempo em uma análise estatística para seleção da amostra.  

Trabalhos futuros poderiam aplicar comparativamente os Fuzzy SERVQUAL 

tradicional e ponderado a fim de determinar o real ganho da metodologia ponderada de 

uma representação mais fidedigna da realidade com relação à percepção dos clientes. 
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Resumo Este artigo, apresenta uma proposta baseada em Sistemas
Fuzzy para avaliação e promoção de aprendizagem dos alunos partici-
pantes do Projeto de Extensão: ExpPC Explorando o Pensamento Com-
putacional para a Qualificação do Ensino Fundamental. O trabalho trata
as incertezas impĺıcitas na avaliação, considerando as habilidades mais
relevantes reunidas nos testes aplicados aos discentes. Neste cenário, são
apresentadas propostas de sistemas fuzzy: (i) tipo-1, aplicando o método
OWA, atuando como sistema de ponderação; (ii) e a extensão do modelo
tipo-2, utilizando extensões intervalares do modo Mamdani e Centróide,
na defuzzyficação.

Palavras-chave: Lógica Fuzzy;PensamentoComputacional;MCDM;OWA

1 Introdução

O Pensamento Computacional (PC) [1] consiste numa metodologia para re-
solução de problemas, embasada em conceitos fundamentais da Ciência da Com-
putação (CC), com o objetivo estimular o desenvolvimento de competências
como, organizar logicamente informações, representá-las por abstrações ou mo-
delos e ainda, manipulá-las por simulações [2]. Busca-se estimular diversas ha-
bilidades, como por exemplo, o racioćınio algoŕıtmico, considerando ações como
identificar, comparar, combinar, analisar, interpretar, aplicar e generalizar. Neste
contexto, o curso de CC da UFPEL desenvolve o Projeto: ExpPC - Explorando
o Pensamento Computacional para a Qualificação do Ensino Fundamental, for-
mado por docentes e pesquisadores, alunos e bolsistas da computação incluindo
voluntários, buscando elaborar e colocar na prática atividades para introduzir e
incentivar essas habilidades do PC nas escolas.

No projeto ExpPC são desenvolvidas atividades e desafios com as turmas,
incluindo testes para acompanhar a evolução dos estudantes. Desta forma, os

? Projeto parcialmente financiado por 448766/2014-0 (MCTI/ CNPQ/Universal
14/2014 - B), 310106/2016-8 (CNPq/PQ 12/2016)
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alunos são introduzidos aos conceitos da CC para o desenvolvimento de habi-
lidades como coleta e análise de dados, representação de dados, decomposição
de problemas, abstração, pensamento algoŕıtmico, automação e paralelismo de
procedimentos [2].

Este trabalho considera o problema de avaliar a evolução dos estudantes em
habilidades relevantes ao racioćınio lógico de acordo com a proposta do PC.
A avaliação exige um método capaz de expressar a incerteza inerente aos pro-
cessos de avaliação no ensino-aprendizagem (E/A). Emprega-se a Lógica Fuzzy
(LF) [3] para promover um método de avaliação mais flex́ıvel, expressando tanto
a incerteza inerente aos instrumentos de avaliação como o ganho em termos
lingúısticos (pouca, média ou alta) na aprendizagem de uma habilidade mental.
Diferentemente da avaliação tradicional apenas numericamente quantificada, a
abordagem fuzzy além de avaliar a aprovação, quantifica essa aprovação como
satisfatória ou muito satisfatória, por exemplo [4].

Pela integração entre PC e LF, este trabalho considera os resultados obti-
dos com instrumentos (testes) de avaliação em E/A, modelando a incerteza na
avaliação de habilidades cognitivas que promovem aprendizagem e que justifi-
cam uma avaliação flex́ıvel. Como principal contribuição, propõe-se o desenvolvi-
mento da metodologia SFuzzy Avalia E/A: Sistema Fuzzy para Avaliação
de E/A, para ranqueamento dos alunos e avaliação de seu rendimento. Com
foco nas habilidades necessarias à solução de problemas são desenvolvidas via
PC as seguintes habilidades: algoritmo (Al), generalização (Ge), abstração (Ab),
decomposição (De) e avaliação (Av). Neste contexto, propõe-se:

– o modelo baseado na LF modelando as incertezas inerentes aos usuais ins-
trumentos de avaliação de habilidades em E/A via PC;

– a extensão intervalar, baseada na Lógica Fuzzy Tipo-2 (LF2), acrescentando
ainda a modelagem da imprecisão dos especialistas (professores, pedagogos,
estagiários e demais educadores) envolvidos na avaliação em E/A, para quan-
tificação destas habiliadades;

Para validação, o método SFuzzy Avalia E/A e sua extensão intervalar fo-
ram aplicados na avaliação em duas turmas do quinto ano do ensino fundamental
de escolas municipais, os quais se baseavam em atividades lúdicas desenvolvidas
sem uso de computador, organizada por dois testes (Pré e Pós-testes) e conside-
rando as 5 habilidades acima, desenvolvidas via PC.

Na sua organização, a Seção 2 apresenta os principais conceitos e habilidades
do PC relevantes para este trabalho. Na Seção 3 são abordados conceitos sobre
LF e etapas que definem os sistemas fuzzy. O processo de implementação de
avaliação utilizado está descrito na Seção 4, e na sequência, a Seção 5 apresenta
os resultados do trabalho e análise das avaliações discentes. Na Seção 6, uma
proposta de extensão fuzzy tipo 2 é apresentada. Na conclusão, são feitas as
considerações finais com propostas de continuidade do trabalho.

2 Pensamento Computacional (PC)

A metodologia proposta via PC [1] utiliza elementos da computação que esti-
mulam o racioćınio lógico para a resolução de problemas, interpretação de in-
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formação e a compreensão de fatos, promovendo E/A pelo desenvolvimento de
habilidades mentais, com destaque neste trabalho para:

Pensamento Algoritmo (Al): utiliza a definição clara de etapas, a capaci-
dade de sequencialidade e regras do problema para solucioná-lo ou compre-
endê-lo.

Generalização (Ge): associada com a definição de padrões, semelhanças e co-
nexões, ou seja, considerando a resolução de problemas com base em soluções
e experiências anteriores.

Decomposição (De): analisa subproblemas, compreendidos e solucionados
independentemente, simplificando a resolução total do problema.

Avaliação (Av): garante que uma solução, tanto um algoritmo, quanto um
sistema ou processo, seja eficiente e adequado para o propósito.

Abstração (Ab): escolha correta de detalhe do problema tornando-o mais
simples de resolvê-lo, sem perder sua essência.

3 Abordagem do SFuzzy Avalia E/A

Este artigo utiliza LF para avaliação e classificação de estudantes do ensino
fundamental quanto ao desenvolvimento de habilidades do PC, considerando as
notas obtidas no Pré-teste (PeT) e no Pós-teste (PoT), além da frequência.

Em [5], uma revisão sistemática da literatura mostra uma visão de trabalhos
relacionados desenvolvidos no Brasil na área de Computação, com utilização
da LF para avaliação e promoção de E/A. Além do interesse na avaliação do
desempenho dos estudantes também salientou-se nesta revisão a relevência da
execução de ações para melhoraria do desempenho avaliado.

Quanto aos dados referentes aos métodos aplicados, na etapa de fuzzificação
a função de pertinência triangular é mais aplicada. Em relação a inferência,
Mamdani é mais frequentemente usado e na etapa de defuzzificação, os métodos
Centróide e Média Ponderada Ordenada. Tais métodos são aplicados nas etapas
deste trabalho.

Um conjunto fuzzy (CF) A definido no universo de discurso U é caracterizado
por uma função de pertinência µA :U→ [0, 1], caracterizado pela expressão:

A = {(x, µA(x)) | x ∈ U e µA(x) ∈ [0, 1]} , (1)

onde µA(x) representa o grau de pertinência de x em A.
Baseada na Teoria dos Conjuntos Fuzzy (TCF) [3], a LF estende concei-

tos da Lógica Clássica (LC), provendo técnicas poderosas de modelagem para o
tratamento de informações vagas ou imprecisas [6]. Essa flexibilidade modela a
possibilidade de um determinado elemento poder pertencer a um conjunto com
um grau de pertinência que varia no intervalo [0, 1], onde o valor 0 indica uma
completa exclusão e o valor 1, completa pertinência. Os demais valores repre-
sentam graus intermediários obtidos pela função de partinência, que generaliza
a função caracteŕıstica na LC [4].

3.1 Modelagem Fuzzy do SFuzzy Avalia E/A

Descreve-se brevemente as etapas do sistema proposto baseado em LF.
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(1) Fuzzificação,transformando uma entrada crisp em número fuzzy Ã, que
é o CF que define um intervalo fuzzy, o qual pode ser indicado na forma
triangular (A = (a, b, c)) ou trapezoidal (Ã = (a, b, c, d)), indicando o grau de
pertinência do elemento x ∈ U no conjunto fuzzy A, determinado pela função
de pertinência e cuja respectiva expressão anaĺıtica é dada pela Eq.(2)a ou
Eq.(2)b logo a seguir:

µA(x) =





0, se x ≤ a;
x−a
b−a

, se a < x ≤ b;
c−x
c−b

, se b ≤ x < c;

0, se x ≥ c.
µA(x) =





x−a
b−a

, se a ≤ x < b;

1, se b ≤ x ≤ c;
d−x
d−c

, se c < x ≤ d;

0, caso contrário.

(2)

(2) Base de Regras, descrevendo como as variáveis lingúısticas vão ser pro-
cessadas pela Máquina de Inferência.

(3) Máquina de Inferência Fuzzy, fornecendo a sáıda de cada entrada, de
acordo com a definição da base de regras.

(4) Defuzzificação, produzindo um resultado quantificável na LF, transfor-
mando um número fuzzy em número real. Nestes trabalho, considera-se o
Centróide e também o Método da Média Ponderada Ordenada.

3.2 Metodologia de Avaliação de Aprendizagem

No Projeto ExpPC, as habilidades desenvolvidas no E/A via PC foram avaliadas
considerando dois testes: (i) o pré-teste (PeT), resolvido pelos alunos antes do
contato com as atividades desenvolvidas na sala de aula; e (ii) o pós-teste (PoT),
aplicado no final das atividades. Ambos consistindo na mesma avaliação e con-
tendo oito questões abordando diferentes habilidades, as quais são mensuradas
por especialistas em educação, com diferentes critérios (pesos). Na Tabela 1,
as linhas (com soma 1,0) referem-se à quantificação das habilidades/questão
atribúıda por especialista; e as colunas, referem-se à quantificação de cada ha-
bilidade no teste de avaliação, gerando o vetor dos pesos das habilidades por
questão: [3,5(Al), 0,9(Ge), 0,8(De), 1,8(Ab), 1,0(Av)]. Assim, é posśıvel avaliar
o desempenho/habilidade dos alunos.

Tabela 1. Peso das habilidades por questão

Questão Al Ge De Ab Av

1 0,5 0 0 0 0,5
2 0,5 0 0 0 0,5
3 0 0,4 0,3 0,3 0
4 0 0,5 0 0,5 0
5 0,5 0 0,5 0 0
6 0 0 0 1 0
7 1 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0

Os testes foram normalizados em relação às habilidades que os compõem,
respeitando-se os critérios de avaliação. Assim, o vetor normalizado das questões
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(1; 1, 5; 1, 5; 1, 2; 1, 6; 1, 2; 1; 1) é aplicado à Coluna 1 da Tabela 1, resultando no
vetor (0; 5; 0, 75; 0; 0; 0, 8; 0; 1, 0; 1, 0), cujo soma (4,05) define o máximo que pode
ser obtido na quantificação da habilidade Al.

De forma análoga, o máximo para cada habilidade é obtido, gerando o vetor
[4, 05(Al), 1, 2(Ge), 1, 25(De), 2, 25(Ab) e 1, 25(Av)], que se reporta às funções de
pertinências que qualificam os Valores Lingúısticos (VLs) na avaliação discente
como os escores máximos nas Tabelas 2, 3, 4 e 5, na próxima sessão.

Na sequência, o desempenho é convertido em Termo Lingúıstico (TL) e pela
agregação, obtém-se a média fuzzy. Considera-se a Média Ponderada Ordenada
(OWA- do inglês, Ordered Weigh-ted Averaging) ou operador OWA [7], pro-
vendo um meio de agregar valores associados à satisfação de múltiplos critérios,
e ainda, unificando ambos os comportamentos de elementos em conjunto fuzzy, o
conjuntivo e o disjuntivo. Operadores OWA são funções de agregação comutati-
vos, idempontentes e apresentam um comportamento compensatório – agregação
obtida pela aplicação de um operador OWA está entre os valores máximo e
mı́nimo. Esse operador generaliza o mı́nimo e o máximo, podendo ser visto como
uma função parametrizada variando no intervalo [0,1].

Seja σ : Nn → Nn uma permutação consistindo na ordenação de escalares
com soma igual a 1, ou seja, xσ(1) ≤ xσ(2) ≤ . . . ≤ xσ(n), 0 ≤ wi ≤ 1 e∑n
i=1 wi = 1. Um operador OWA : Un → U é definido pela expressão:

OWA(x1, x2, ..., xn) =
n∑

j=1

wjxσ(j),∀x1, x2, ..., xn ∈ U, (3)

A partir de um operador OWA, tem-se uma famı́lia parametrizada de operadores
de agregação incluindo o máximo, o mı́nimo, a mediana e a média aritmética,
os quais são gerados por escolhas de parâmetros. Neste trabalho, a permutação
está caracterizada pela prioridade das habilidades e os pesos, pelo percentual de
cada habilidade nas questões que compõe cada teste.

4 Implementação do SFuzzy Avalia E/A

A LF, quando aplicada para modelar as ambiguidades no processo de E/A,
busca colaborar com um modelo matemático considerando desde a modelagem
às informações incertas, mas dispońıveis e certamente relevantes na tomada de
decisão baseada em múltiplos instrumentos de avaliação.

A adequação de critérios e o peso de significância de cada habilidade são
avaliados por especialistas e convertidos em VLs e TLs, conforme os gráficos nas
Figuras 1 e 2. Na sequência, os conjuntos fuzzy referentes às habilidades que
foram avaliadas no processo E/A são definidos pelas suas funções de pertinência.

Nas Tabelas 2 e 3, tem-se as expressões que determinam as VLs e correspon-
dentes TLs, identificando graficamente as funções de pertinência que definem os
conjuntos fuzzy associados às habilidades Al e Ab. Por exemplo, um aluno com
avaliação na habilidade Al está associado a um TL Regular e um VL igual a 0,6.
As tabelas 4 e 5 mostram as expressões que determinam TLs das habilidades de
Ge, De e Av, identificando os correspondentes VLs.
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Figura 1. TL em VL de Al e Ab Figura 2. TL em VL de Ge, De e Av

Figura 3. Representação de SFuzzy Avalia E/A.

Na modelagem das habilidades Al
e Ab (TL/entrada) e Desempe-
nho (TL/sáıda), tem-se cinco TLs:
Muito Satisfatório (MS), Satis-
fatório (S), Regular (R), Insatis-
fatório (I) e Muito Insatisfatório
(MI) cujo gráfico está represen-
tado na Figura 1. Já as notas
obtidas nas habilidades de Ge-
neralização, Decomposição e Ava-
liação (VL/entrada) consideram
três TLs: Satisfatório (S), Regular
(R), Insatisfatório (I), representa-
das graficamente na Figura 2. Na
dinâmica de execução, consideram-
se 664 regras geradas no módulo
fuzzy via MaTLab, apresentado na
Figura 3.

O trabalho viabiliza a possibilidade de avaliação dos alunos com relação ao
seu desempenho individual em cada habilidade trabalhada nos testes PeT e PoT.

Nas Tabelas 6 e 7, tem-se os resultados da aplicação das regras (de pon-
tuação) a uma amostra de 5 discentes do grupo de 53 avaliados. Esta amostra
inclui estudantes que melhoraram, mantiveram ou pioraram seu desempenho na
avaliação por habilidades. No ranqueamento das notas/alunos, faz-se o produto
de cada linha (V LA) pelo vetor de relevância associado às habilidades (V Lhab).

Considerando os dados das Tabelas 6 e 7, para o aluno A26, tem-se o seguinte
vetor V LA26 = (0, 6; 1; 1; 0, 6; 0, 6) referente às cinco habilidades avaliadas, mos-
trando incremento em sua aprendizagem, do PeT para PoT:
TLhab = {Alto; Médio; Médio; Baixo; Baixo} e V Lhab = (0, 4; 0, 2; 0, 2; 0, 1; 0, 1);
PeT A26=((0, 6)(0, 4)+(1)(0, 2)+(1)(0, 2)+(0, 6)(0, 1)+(0, 6)(0, 1)) 10=7, 6; e
PoT A26=((0, 8)(0, 4)+(1)(0, 2)+(1)(0, 2)+(1)(0, 1)+(1)(0, 1)) 10=9, 2.
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Tabela 2. Escores: Habilidade Al

Regra TL VL

x ≤ 0,8 MI 0,2
0,8 < x ≤ 1,6 I 0,4
1,6 < x ≤ 2,4 R 0,6
2,4 < x ≤ 3,2 S 0,8
3,2 < x ≤ 4,05 MS 1,0

Tabela 3. Escores: Habilidade Ab

Regra TL VL

x ≤ 0,45 MI 0,2
0,45 < x ≤ 0,9 I 0,4
0,9 < x ≤ 1,35 R 0,6
1,35 < x ≤ 1,8 S 0,8
1,8 < x ≤ 2,25 MS 1,0

Tabela 4. Escores: Habilidade Ge

Regra TL VL

x ≤ 0,4 I 0,3
0,4 < x ≤ 0,8 R 0,6
0,8 < x ≤ 1,2 S 1,0

Tabela 5. Escores: Habilidades De e Av

Regra TL VL

x ≤ 0,42 I 0,3
0,42 < x ≤ 0,84 R 0,6
0,84 < x ≤ 1,25 S 1,0

5 Extensão Intervalar para SFuzzy Avalia E/A

A Teoria dos Conjuntos Fuzzy Tipo-2 foi introduzida por Zadeh em 1975, como
uma extensão da teoria dos conjuntos fuzzy (Tipo-1), contornando o problema
recorrente de insuficiência da LF em modelar as incertezas inerentes à definição
das funções de pertinência dos antecedentes e consequentes em sistemas de in-
ferência fuzzy [8]. Também restritiva é a abordagem baseada na média referente
a opiniões, geralmente distintas, de vários especialistas [9].

Um conjunto fuzzy tipo-2 (CF2) Ã em um universo χ 6= ∅ é caracterizado
por uma função de pertinência (FP) µÃ : χ×U → U de acordo com a expressão:

Ã = {((x, u), (µÃ(x, u)) : (x, u) ∈ χ× U, µA(x, u) ∈ [0, 1]}, (4)

onde o CF referente a µÃ(x, u) indica o grau de pertinência de x no CF2 Ã.
Quando µÃ(x, u(x)) = 1, para todo (x, u) ∈ Jx = {(x, u) : µÃ(x, u) > 0}, o

CF2 Ã é denominado conjunto fuzzy valorado intervalarmente. Neste caso, Jx é
conexo e expresso por Jx = {(x, u) : u ∈ U, (x, u) ∈ [µ

Ã
(x), µÃ(x)]}, sempre que

cada função de pertinência µÃ está definida pelo par de funções:

µ ˜A(x)
= inf{u : u ∈ U, µÃ(x, u) > 0} e µ ˜A(x)

= sup{u : u ∈ U, µÃ(x, u) > 0}.(5)

Tem-se Ix = {u : u ∈ U, x ∈ [µÃ(x, u), µÃ(x, u)]} como valor de grau primário.

Tabela 6. Classificação por VL PeT

Alunos Al Ge De Ab Av

A26 0,6 1 1 0,6 0,6
A27 0,6 0,6 1 1 0,6
A28 0,4 0,6 1 1 0,3
A46 0,8 0,6 0,6 0,8 0,3
A50 0,8 1 1 1 0,6

Tabela 7. Classificação por VL PoT

Alunos Al Ge De Ab Av

A26 0,8 1 1 1 1
A27 1 1 1 1 1
A28 0,8 1 1 1 1
A46 0,2 0,6 0,6 0,8 0,3
A50 0,2 0,6 0,6 0,8 0,3
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A mancha de incerteza em domı́nios (conexos) para funções de pertinência
na LF2 é definida como a união dos conjuntos Jx, ou seja,

DOU(Ã) =
⋃

x∈χ
Jx = {(x, u) : x ∈ χ, u ∈ [µ

Ã
(x), µÃ(x)]}. (6)

5.1 Modelagem do Sistema SFuzzy Avalia E/A

Considerando a conceituação proposta em [9], considera-se aplicação de CF2 no
sentido de modelar o sistema SFuzzy Avalia E/A, incluindo a incerteza nos
intrumentos de avaliação, bem como dos especialistas em educação, a partir de
um Sistema Fuzzy Tipo-2 (SF2), para ranqueamento dos alunos e avaliação de
seu rendimento.

Figura 4. Estrutura de SF2

Na Fig. 4, etapas da estruturação de SF2:
Fuzzificação, inclui as regras de per-
tinência gerando CF e CF2;
Base de Regras, análoga a Sistema Fuzzy
(SF) (Fig.3) e difere nos tipos de VLs, por
exemplo:
Regra 1: ‘Se x′éX̃1 e x′éB̃1 então z′éZ̃1’;
Inferência, processando as regras do
SF2 [10]. ;
Redutor: considerando a melhor esco-
lha (de granulosidade), para transformação
de um CF2 em um CF chamado tipo-
reduzido [11];
Defuzzificação: aplicando a extensão in-
tervalar do método centróide.

Utiliza-se o toolbox fuzzy [12] para prototipar o sistema SFuzzy Avalia E/A,
com extensões intervalares dos métodos Mamdani e da relação composicional
max−min, considerando também os resultados apresentados em [13].

5.2 Comparações entre Abordagens da LF e LF2

No trabalho, a representação mais oportuna considerou as Eqs.(2)a e (2)b para
definir os CFs em ambas abordagens: FPs triangulares (µA) na abordagem em

LF e FPs trapezoidais
(
µÃ = [µ

A
, µA]

)
na modelagem em LF2. Suas repre-

sentações gráficas nas Figuras 5 e 6 mostram a inclusão da representação linear
das FPs baseadas em LF na região de incerteza (DOU) e caracterizam as FPs
na abordagem LF2. Veja as expressões anaĺıticas nas Tabelas 8 e 9.

Exemplificando o ganho de confiabilidade no modelo, considere a expressão
na 1a linha da Tabela 8. No CF MI, relativo a VL “Muito Insuficiente” na habi-
lidade Al, para x = 0, 2, aplicando as equações da linha 1 na Tabela 8, obtém-se
que: µMI(0, 2) = 0, 2 ∈ [0, 101; 0, 5336] = [µ

MIAl
(0, 2), µMIAl(0, 2)]. Significando

que opiniões distintas de especialistas representadas por um intervalo são consi-
deradas para avaliação como MI de um aluno com escore 0,2 na habiliadade Al.
E, a abordagem intervalar contém o resultado pontual.
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Figura 5. Habilidades Al, Ab. Figura 6. Habilidades Ge, De e Av.

A Tabela 8 apresenta as funções de pertinência que modelam as habilidades
de algoritmo e abstração, correspondendo aos cinco termos lingúısticos. Já a
Tabela 9 retrata as funções que configuram as habilidades de generalização,
decomposição e avaliação, avaliadas com três termos lingúısticos.

6 Resultados

A abordagem fuzzy na avaliação por habilidades em E/A no proporciona flexibi-
lidade de avaliação e ranqueamento dos alunos, considerando a incerteza desde a
fase de modelagem e aprimorando o processo comparado com o sistema clássico
de avaliação. A versão intervalar do sistema SFuzzyAvaliaE/A qualifica ainda
mais os resultados, agregando confiabilidade na metodologia de avaliação.

Na Tabela 10, apresenta-se o OWA das notas de uma amostra de 11 alunos
dentre os 53 estudantes avaliados no pré e pós teste, assim como OWA das notas
dos dois testes considerando o número de faltas dos alunos nas aulas minis.
Especificamente, para o cálculo do OWA com frequência considera-se o vetor de
pesos W = (0, 45(Pet), 0, 45(Pot)0, 1(Freq)) e a regra de conversão das médias
fuzzy em TLs está de acordo o vetor:
Regra = (MS(x > 9), S(8 ≤ x ≤ 9), R(6 ≤ x ≤ 8), I(5 ≤ x ≤ 6),MI(x < 5)) .

Os resultados na Tabela 11, na amostra considerada, apresentam na coluna
4, 2 alunos com avaliação MS, 2 com avaliação S, 4 com avaliação R, 1 com
avaliação I e 1 estudante com avaliação MI. Verificamos que, no método OWA
com frequência, a análise ficou mais criteriosa reduzindo o conjunto de estudantes
com classificação MS (Muito Satisfatório). Consequentemente, o decremento no
rendimento ocorre quando não atingem uma boa frequência.

Os três gráficos da Figura 7 mostram a média obtida pelos 53 alunos, após re-
ordenação crescente de classificação, considerando três intrumentos de avaliação
PeT, PoT e Frequência, respectivamente. E na Figura 8, o tem-se a relação de
ocorrência de TLs em cada teste PeT e PoT.

7 Conclusão

Este trabalho introduz o sistema SFuzzy Avalia E/A para avaliação discente
em E/A baseado nas habilidades do PC, contribuindo com o tratamento das
incertezas inerentes aos instrumentos de avaliação bem como as diferentes inter-
pretações de especialistas/educadores. O sistema foi aplicado em duas turmas
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Tabela 8. Expressões Algébricas para as Funções de Pertinência Al e Ab

CF FP LF2 ( µCF (x) e µ
CF

(x) ) FP LF ( µCF (x) )

MISup





1, se 0 ≤ x ≤ 0, 033;
−4, 132x+ 1, 36, se 0, 033 < x ≤ 0, 275;

0, caso contrário.





1, se x ≤ 0, 25;
1− 4x, se 0, 25 < x ≤ 0, 5;
0, caso contrário.

MIInf





0, 8, se 0 ≤ x ≤ 0, 026;
−4, 02x+ 0, 905, se 0, 026 < x ≤ 0, 255;

0, caso contrário.

ISup





3, 984x+ 0, 1, se 0 ≤ x < 0, 226;
1, se 0, 226 ≤ x ≤ 0, 282;
−4, 115x+ 2, 16, se 0, 282 < x ≤ 0, 525;

0, caso contrário.





4x, se 0 < x ≤ 0, 25;
−4x+ 2, se 0, 25 ≤ x < 0, 5;

0, caso contrário.

IInf





3, 687 + 0, 092, se 0, 025 ≤ x < 0, 242;
0, 8, se 0, 242 ≤ x ≤ 0, 246;
−3, 791x+ 1, 801, se 0, 264 < x ≤ 0, 475;

0, caso contrário.

RSup





4x+ 0, 9, se 0, 225 ≤ x < 0, 475;
1, se 0, 475 ≤ x ≤ 0, 521;
−3, 937x+ 3, 051 se 0, 521 < x ≤ 0, 775;

0, caso contrário.





4x+ 1, se 0, 25 < x ≤ 0, 5;
−4x+ 3, se 0, 5 ≤ x < 0, 75;

0, caso contrário.

RInf





3, 738x+ 1, 028, se 0, 275 ≤ x < 0, 489;
0, 8, se 0, 489 ≤ x ≤ 0, 513;
−3, 774x+ 2, 736, se 0, 513 < x ≤ 0, 725;

0, caso contrário.

SSup





4x+ 1, 9, se 0, 4755 ≤ x < 0, 725;
1, se 0, 725 ≤ x ≤ 0, 775;
−4x+ 4, 1 se 0, 775 < x ≤ 1, 025;

0, caso contrário.





4x+ 2, se 0, 5 < x ≤ 0, 75;
−4x+ 4, se 0, 75 ≤ x < 1;

0, caso contrário.

SInf





3, 846x+ 2, 019, se 0, 525 ≤ x < 0, 733;
0, 8, se 0, 733 ≤ x ≤ 0, 759;
−3, 704x+ 3, 611, se 0, 759 < x ≤ 0, 975;

0, caso contrário.

MSSup





4, 032x+ 2, 923, se 0, 725 ≤ x < 0, 973;
1, se 0, 973 ≤ x ≤ 1;
0, caso contrário.

{
4x+ 3, se 0, 75 ≤ x < 1;
0, caso contrário.

MSInf





5x+ 3, 875, se 0, 755 ≤ x < 0, 975;
0, 8, se 0, 975 ≤ x ≤ 1;
0, caso contrário.

do ensino fundamental, obtendo uma avaliação mais flex́ıvel e permitindo re-
sultados coerentes em relação ao modelo clássico de avaliação. Além disso, esse
modelo permite expansão das habilidades trabalhadas e incrementos no números
de critérios usados por especialistas. A expansão do modelo para LF2 provê
maior flexibilidade no processo de avaliação em E/A pela aplicação de variáveis
ligúısticas na modelagem da incerteza inerente aos instrumentos na avaliação
discente, mas também pelo uso de intervalos, considera a imprecisão dos espe-
cialistas em quantificar a composição das habilidades nas questões dos testes de
avaliação. Pretende-se como trabalho futuro estender o modelo tipo-2 proposto,
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Tabela 9. Expressões Algébricas para as Funções de Pertinência Ge, De e Av

CF FP LF2(( µCF (x) e µ
CF

(x) ) ) FP LF (µCF (x))

I





1, se 0 ≤ x ≤ 0.035;
−2, 041x+ 1, 071, se 0, 035 < x ≤ 0, 525;

0, caso contrário.

{
−2x+ 1, se 0 ≤ x < 0, 5;
0, caso contrário.

I





0, 8, se 0 ≤ x ≤ 0, 44;
−1, 856x+ 0, 882, se 0, 044 < x ≤ 0, 475;

0, caso contrário.

R





2, 004x+ 0, 05, se 0 ≤ x < 0, 474;
1, se 0, 474 ≤ x ≤ 0, 528;
−2, 012x+ 2, 062, se 0, 528 < x ≤ 1, 025;

{
2x+ 1, se 0 < x ≤ 0, 5;
−2x+ 2, se 0, 5 ≤ x < 1;

R





1, 77x+ 0, 044, se 0, 025 ≤ x < 0, 477;
0, 8, se 0, 477 ≤ x ≤ 0, 525;
−1, 778x+ 1, 733, se 0, 525 < x ≤ 0, 975;

0, caso contrário.

S





2, 053x+ 0, 975, se 0, 475 ≤ x < 0, 962;
1, se 0, 962 ≤ x ≤ 1;
0, caso contrário.

{
2x+ 1, se 0, 5 ≤ x < 1;
0, caso contrário.

S





0, 8, se 0, 964 ≤ x ≤ 1;
−1, 822x+ 0, 957, se 0, 0525 < x ≤ 0, 964;
0, caso contrário.

incluindo novas variáveis relevantes ao E/A de habilidades via metodologia pro-
posta pelo PC.
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Tabela 10. Média Fuzzy PeT e PoT

Alunos Média
Pet

Média
PoT

Média
c/Freq

A20 8,20 9,60 8,90
A21 6,20 6,00 6,50
A22 6,30 10,00 8,20
A23 2,50 5,00 4,40
A24 4,30 5,60 5,40
A25 4,70 7,10 6,30
A26 6,10 9,20 7,80
A27 7,20 10,00 8,70
A28 8,40 10,00 9,30
A29 9,20 9,20 9,30
A30 6,00 5,90 6,40

Tabela 11. Média Fuzzy em TL

Alunos TL
PeT

TL
PoT

TL
c/Freq

A20 S MS S
A21 R R R
A22 R MS S
A23 MI I MI
A24 MI I I
A25 MI R R
A26 R MS R
A27 R MS S
A28 S MS MS
A29 MS MS MS
A30 R I R

Figura 7. Gráfico das médias dos alunos em PeT, PoT e Média com Frequência

Figura 8. Gráfico da relação de ocorrência de TLs em PeT, PoT e Média com
Frequência
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Resumo Este artigo apresenta uma modelagem utilizando Lógica fuzzy
no processo de avaliação da presencialidade social em ambientes virtuais
de aprendizagem - AVA. Foi aplicado Lógica Fuzzy em fóruns do AVA
Moodle que utilizam o Modelo LV de avaliação. O LV é uma avaliação
processual que faz uso de menções qualitativas associadas a uma lingua-
gem iconográfica. Foi extraído dos fóruns os valores de interações de 217
alunos. Esses valores alimentarão cinco máquinas fuzzy (FLC) agrupadas
e que após o processo de fuzzificação e defuzzificação, tem-se na saída
um valor quantitativo que corresponde ao grau de presencialidade do
aluno no fórum. A pesquisa foi aplicado em dois curso de especialização
da Universidade Federal Ceará. Obteve-se como resultado a concepção
computacional de um modelo de lógica fuzzy capaz de mensurar a presen-
cialidade do aluno com perspectivas de ser aplicado a outras ferramentas
de avaliação presentes nos AVAs.

Keywords: Presencialidade Social · Fórum LV · Lógica Fuzzy.

1 Introdução

O avanço da Internet, das redes sociais e suas ferramentas fez nascer um novo
comportamento: o de sentimento de pertencimento a um grupo. Neste contexto
é relevante a presença virtual, a qual se identifica com a capacidade que cada
pessoa tem de interagir utilizando diversas tecnologias e em diversos contextos
para se comunicarem com outras pessoas geograficamente distantes. Avaliar esse
comportamento tem sido um desafio dentre aqueles que se valem de Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) como suporte à aprendizagem.
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Pesquisadores como [7], [5], [16] e [17] vem estudando a presencialidade dos
alunos em ambientes virtuais de aprendizagem e indicam que essa presencialidade
é importante para o processo de ensino e aprendizagem.

Na modalidade de Educação a Distância (EaD), o fator presencialidade vem
ganhando destaque, e a aferição da presencialidade em Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA) pode ser significativa para o processo de avaliação da
aprendizagem. Nestes ambientes virtuais, diversas atividades síncronas e assín-
cronas propiciam o engajamento do aluno na resolução de problemas e na sua
socialização. A avaliação de sua participação e interação podem caracterizar a
presencialidade no AVA, o que demarca sua Presença Social (PS).

Segundo [4], PS é o grau de sentimento da percepção de pertencimento do
indivíduo no grupo, na comunidade, e a reação e interação ao conectar-se com
outros indivíduos por recursos de comunicação mediada por computador.

[16] afirma que “é importante para o professor conhecer os graus de PS de
seus alunos no decorrer de um curso, de modo que possa, se necessário, intervir
de algum modo”, o que implica avaliar.

Nos últimos 10 anos, pesquisadores como [3], [13] e [2] têm utilizado a teoria
dos conjuntos difusos para realizar avaliação de desempenho de alunos. Foram
propostos diversos modelos com a inclusão da avaliação na modalidade presencial
e à distância.

Foi proposto por [3] um método que usa funções de pertinência e regras di-
fusas para determinar o desempenho de alunos através de resolução de questões.
Para encontrar o grau de dificuldade foram analisados os acertos das respostas
dos alunos e do tempo gasto para responder às questões. A complexidade e a
importância são fatores de ponderação determinados pelo especialista no domí-
nio. No entanto, o método de [3] buscava avaliar apenas o desempenho do aluno
em uma tarefa.

No trabalho de [13] foi proposto um sistema de avaliação difusa que melhora
o método de [3]. Consideraram também os três fatores mencionados por outros
autores como [19]: a dificuldade, a complexidade e importância das questões.
Para determinar o desempenho de alunos, [13] utilizaram um sistema composto
por três controladores difusos (Fuzzy Logic Controller – FLC). Os controladores
estão interligados sequencialmente, em que a saída do último FLC é o valor
requerido para calcular a pontuação final dos alunos de uma forma mais precisa,
mediante o uso do acerto das respostas.

Na pesquisa de [2], o autor propôs a multidimensionalidade da avaliação
de desempenho como um resultado de interações complexas, empregando uma
metodologia de avaliação que faz uso da lógica difusa, é capaz de aferir o apren-
dizado dos estudantes. Sendo utilizado o software educacional Conexão do Saber
aplicada no quinto ano do ensino fundamental na disciplina de matemática.

Diante das altas taxas de desistência em cursos EaD, [16] investigou a cor-
relação entre afetividade e a emoção nos fóruns e chats com a evasão em curso
de EaD. Foi criado um mecanismo automático para analisar a PS através da
mineração de dados utilizando os software WordSmith e Eurekha. No entanto,

Fifth Brazilian Conference on Fuzzy Systems (V CBSF)

July 4 - 6, 2018, Fortaleza – Brazil.

258



há a necessidade de cadastrar um grande vocabulário de termos e expressões
para o seu funcionamento.

Seguindo a linha das pesquisas dos autores citados, este trabalho está fun-
damentado na teoria dos conjuntos difusos [21] e no Modelo LV de avaliação
formativa e seu Vetore-Aprendizagem [14]. Optou-se em utilizar o fórum LV,
que faz parte de um Plugin instalado no AVA Moodle por ser uma ferramenta
assíncrona, em que o AVA registra todos os logs de interações dos alunos na
plataforma. A partir desses dados, cria-se uma base dessas interações e através
da utilização da Lógica Fuzzy é possível analisar essas interações e extrair um
fator de presencialidade (FP) que servirá para analisar a Presencialidade Social
do cursista e fornecer informações para a avaliação.

O artigo está organizado com a seguinte estrutura: a seção seguinte apresenta
conceitos de Presencialidade Social (PS) na EaD e sua importância para os
avaliadores. A seção 3 trata de lógica difusa, seus conceitos e aplicações. A seção
4 mostra e discute os procedimentos metodológicos. Na seção 5 faz-se a análise
de resultados e, por fim, relatam-se as conclusões do estudo.

1.1 Presencialidade Virtual ou Presença Social

Para [5], a presencialidade remete a ideia de conectado, sincronizado. Assim a
comunicação em tempo real entre um professor e um aluno, seja em curta ou
longa distância, é considerada como presencial.

Segundo [17], aprendizagem e educação são processos “presenciais”, ou seja,
exigem o encontro, a troca, a cooperação que podem ocorrer mesmo com os sujei-
tos estando “a distância”. Nesse sentido, o termo presencialidade pode significar
também, o “estar juntos virtualmente” [17].

Diante desse cenário o espaço físico da sala de aula está dando lugar ao cibe-
respaço, ou melhor, a construção de “redes de aprendizagem”, onde professores
e alunos aprendem, interagem e cooperam entre si [9].

Segundo [18], para integrar-se ao ciberespaço é necessário a utilização dos
múltiplos mecanismos de comunicação no campo educacional através da internet
(e-mail, chats, news, web conferências e fóruns) que ampliam as possibilidades
da aprendizagem dinâmica e participativa, transpondo o conceito tradicional de
tempo e espaço e “estabelecendo novas pontes entre o estar juntos fisicamente e
virtualmente” [Moran 2008] aput [14].

A presencialidade virtual na EaD é vital para o desenvolvimento e conclusão
de um curso. Por se tratar de um ambiente fora da sala de aula, fora do contexto
tradicional de aprendizagem aluno/professor, é necessário um contato através do
AVA, e isso se dá por meio da tecnologia, onde, mesmo estando longe e sepa-
rados fisicamente, estão bem próximos virtualmente, tirando dúvidas, passando
conteúdos, interagindo, etc. Essa proximidade virtual equivale a uma distância
psicológica ao que [12] denomina de "distância transacional".

A pesquisa de presencialidade online ou Presença Social surgiu a partir de um
estudo mediado human-to-human na pesquisa de Short et al. apud [8]. Short e
colegas definem a Presença Social como "o grau de relevância da outra pessoa na
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interação". Ou seja, a definição enfoca a consciência dos usuários de tecnologia
da outra pessoa em um ambiente mediado.

À medida que as tecnologias evoluem, a noção de presencialidade social au-
menta [8], assim, as pessoas experimentariam a Presença Social em qualquer
tipo de ambiente virtual e em qualquer tipo de contexto de interação mediado
pela tecnologia. Presença Social também envolve afetividade, conceituado por
[4], como a manifestação verbal e percepção da afetividade e interatividade dos
sujeitos em relação ao grupo. Essa manifestação e percepção de PS acontecem,
sobretudo, nas trocas discursivas em e-mail, fóruns e chats. São nesses espaços
de relacionamentos que o sentimento de pertencimento e afetividade dos sujeitos
se mostram mais explícitos [4]

1.2 Lógica Fuzzy / Difusa ou Nebulosa

A Lógica Fuzzy tem como principal objetivo quantificar valores imprecisos, am-
bíguos e vagos do cotidiano humano. Expressões do tipo (alto, médio, baixo e
pouco ) apresentam uma certa subjetividade, sendo difícil de representar corre-
tamente. Por exemplo, o termo (um minuto por favor) é referente a um tempo
baixo, porém representar valores diferente para pessoas diferentes.

Ao contrário da Lógica convencional, a Lógica Fuzzy utiliza a ideia de que
todas as coisas admitem (temperatura, altura, velocidade, etc.) graus de perti-
nências. Com isso, a Lógica Fuzzy tenta modelar o senso de palavras, tomada
de decisão ou senso comum do ser humano [11]. A relação de pertinência é um
conceito muito importante na “Teoria dos Conjuntos”, a pertinência de um dado
elemento com relação a um conjunto refere-se ao fato de tal elemento pertencer
ou não a esse conjunto [11]. De forma ilustrativa, na Figura 3(a), representa-se
um exemplo típico da teoria clássica e descreve-se o tempo de participação em
um fórum de uma pessoa através de três conjuntos: baixo, médio e alto.

Figura 1. Representação do tempo em minutos de uma pessoa, (a) sob o ponto de
vista da Lógica convencional e (b) Lógica Fuzzy.

Nesse exemplo, dado um elemento x qualquer, o mesmo pertencerá a um dos
conjuntos do gráfico; por exemplo, se x = 3 min, então x pertence ao conjunto
baixo e não aos demais, ou seja, um elemento pertence ou não a um determinado
conjunto e, além disso, tal elemento não pertence a mais de um conjunto.
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Ainda tomando como exemplo o gráfico da Figura 3(b), dados dois elementos
x1= 9 min. e 55 seg. e x2=10 min. e 5 seg. se a lógica clássica for utilizada, esses
dois elementos pertencem a classes diferentes, x1 pertencendo à classe médio e
x2 à classe alta. No entanto, na realidade fica difícil de dizer que duas pessoas
com uma diferença tão pequena de tempo pertençam a classes diferentes.

Por outro lado, na Lógica Fuzzy, tanto o x1 quanto o x2 tem graus de per-
tinências aos conjuntos fuzzy definidos, que podem variar de 0 a 1. [21] definiu
os conjuntos difusos mais amplamente, como a existência de elementos que per-
tencem a um conjunto mais do que outros.

A mente humana opera com conceitos subjetivos, tais como alto, baixo, ve-
lho e novo, que são incorporados em classes de objetos na teoria fuzzy, onde a
pertinência ou não de um elemento a um conjunto, dá-se de forma gradual e não
abrupta [21].

Os conjuntos difusos são úteis para representar conceitos com limites impreci-
sos. Esta capacidade de representar conceitos imprecisos naturalmente é impor-
tante para sistemas de avaliação, pois nos permite representar tipos de conceitos
usados pelos humanos, como baixo, médio, alto, jovem, pequeno, gordo, etc.
[20]. Se nosso universo de discurso for o conjunto de notas de um aluno, con-
ceitos como: muito bom, bom, regular e fraco são representados de uma forma
mais natural para o conjunto difuso.

1.3 Fuzzy Logic Controller (FLC)

Para [15], a implementação de uma FLC é realizada em três etapas básicas “Fig.
2”.

Figura 2. Representation of node process as a fuzzy logic controller.
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Breve descrição das etapas de uma máquina fuzzy ou controladores difusos -
FLC:

– A primeira etapa é chamada de Fuzzificação, onde as entradas do mundo
real são convertidas (fuzzificadas) em entradas fuzzy;

– Segunda etapa: Processamento Fuzzy - processamento das entradas fuzzy de
acordo com conjuntos de regras e produção de saídas fuzzy;

– Terceira e última etapa chamada de Defuzzificação. Ocorre a conversão de
uma saída fuzzy em um valor aplicável no mundo real.

2 Procedimento Metodológico

Para a realização desta pesquisa foi utilizada a base de dados de seis fóruns de
discussões de dois cursos de especialização em EaD, de onde se extraiu infor-
mações de acesso de 217 alunos para montar a base de inferência Fuzzy. Foi
utilizado o toolbox de MatLab denominada Fuzzy Logic Toolbox para encontrar
a pertinência de cada aluno no Fórum LV. O processo de inferência utilizado
foi o modelo de [10] que é um método de defuzzificação denominado Center of
Gravity (COG). O processo de fuzzificação será baseado no método triangular e
trapezoidal.

2.1 Experimento

Foram utilizados 6 fóruns de nível de especialização. As quantidades de intera-
ções geradas nesses fóruns foram de 945 interações envolvendo um total de 217
alunos. Iniciou-se o experimento adaptando o modelo inicial proposto por [1] e
pelos modelos de [3] e [6], que traz uma combinação de vários FLCs menores e em
cascata no lugar de um único FLC. Esses modelos, possibilitam reduzir as regras
definidas pelos especialistas em partes menores. A utilização de cinco controla-
dores vai proporcionar uma redução da quantidade de regras. Neste contexto
foram definidas as seguintes Variáveis Linguísticas para este experimento:

– Quantidade de Posts Enviados (QPE);
– Quantidade Posts recebidas(QPR);
– Quantidade TAGs3 (QTag);
– Quantidade Relacionamentos (QR), e;
– Quantidade Referências(QRef).

Foram escolhidos dois fóruns, um com 38 alunos e o segundo com 36 aluno,
utilizados para a formação da máquina fuzzy. Os outros fóruns, foram utilizadas
para validação da máquina fuzzy.

De posse das informações de cada fórum, foi solicitado a três professores
especialistas que atribuíssem nota de presencialidade para cada aluno.
3 São etiqueta utilizada para estruturar a linguagem de marcação HTML. Contém
instruções, tendo uma marca de início e outra de fim para que o navegador possa
renderizar uma página
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Para análise estatístico foi utilizado o camando ‘summary’ do RStudio (RS-
TUDIO.COM) para obter os valores de tendência central da amostra. Assim,
foram obtidos os valores da média, mediana, máximo e mínimo.

Tabela 1. Dados estatísticos da Base de dados

Dados Estatísticos
QPE QPR QTag QR QRef Nota

Min. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1st.Qu. 2.0 1.0 4.0 1.0 0.0 9.0
Mediana 3.0 2.0 11.0 2.0 1.0 9.8
Média 3.5 2.4 17.0 2.5 2.1 8.9
3rd.Qu. 4.0 3.0 22.0 3.0 3.0 10.0
Max. 16.0 14.0 73.0 10.0 14.0 10.0

Com base nos dados estatísticos e na correlação entre as variáveis, foram de-
finidos os limites máximos e mínimos para a criação das regras difusas e também
montado o diagrama utilizado para interligar os FLCs. Conforme “Fig. 3”.

Figura 3. Representação dos FLCs para Presencialidade Social.

Para a execução deste experimento, foram definidos os termos linguísticos
para cada variável de entrada (QPE, QPR, QTag, QR, QRef) como também
para os fatores Comunicação, Afetividade, Popularidade e Interação Social.

Os termos linguísticos definidos foram:

– Low (F);
– Regular (R);
– Good (B);
– Very Good (M);
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Para cada variável linguística foi definida o universo de discurso. Esses uni-
versos de discursos foram definidos com base nos dados estatísticos apresentados
e também pelo especialista.

São apresentados as variáveis, universo de discurso, funções de pertinácias e
Regras de Inferências dos FLC1-Comunicação e FLC2-Afetividade. As demais
variáveis e regras desse experimento podem ser encontrados no site do autor ou
por e-mail.

Para as variáveis QPR e QPE do FLC1-Comunicação, foi definido pelo espe-
cialista com base nos dados estatísticos o universo de discurso para as variáveis
os intervalos [0 a 3] e [0 a 4] respectivamente “Fig 4a e 4b”. Para o FLC2-
Afetividade, os intervalos definidos foram [0 a 4] para QPE e [0 a 20] para QTag.
“Fig 4c e 4d”. O intervalo definido para as saídas FLC1 e FLC2, foram [0 a 10]
e [0 a 10] respectivamente “Fig 4e e 4f”.

Figura 4. (a) Funções de pertinência para QPR; (b) e (c) Funções de pertinência
para QPE; (d) QTag; (e) Funções de pertinência da saída FLC1-Comunicação e (f)
FLC2-Afetividade.

Foram definidas as Regas de Inferência para cada FLC. São apresentadas na
tabela 2 as regras para FLC1-Comunicação e FLC2-Afetividade
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Tabela 2. Regas de Inferência

(A) Comunicação (B) Afetividade

QPR TAGs
QPE F R B M QPE F R B M
F F R B M F F R B B
R F R B M R F R B M
B R B M M B R B M M
M B M M M M B B M M

Por fim, foi apresentado todos os elementos que irão alimentar o modelo com-
posto por cinco FLC que junto com as regras realizam o processo de fuzzificação
e defuzzificação gerando assim o Fator presencialidade de cada aluno no fórum
LV.

3 Análise e Discussão dos Resultados

O sistema difuso é alimentado com os valores de entrada da tabela 1, as regras são
ajustadas para a máquina de inferência e são obtidos os resultados da avaliação
da presencialidade. Serão apresentados os dados do sistema difuso.

Foi possível obter o Fator Presencialidade de cada aluno levando em consi-
deração os valores de entrada.

É apresentado o gráfico de comparação entre nota de presencialidade atri-
buída pelos especialistas, e o Fator Presencialidade Social (FP) atribuída pela
máquina fuzzy “Fig 5”.

Figura 5. Gráfico de comparação entre Nota do Especialista, Fator Presencialidade do
Fórum 1.

Em muitos pontos a máquina fuzzy chegou bem próximo do valor atribuído
pelo especialista. Ao analisar os alunos A5 e A34 que realizaram só uma pos-
tagem, foi observado que essas postagens geraram indicares de interação, popu-
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laridade e relacionamento. Mostrando que essas mensagens foram significantes
para a discussão. A máquina conseguiu identificar essa contribuição, porém, o
professor/tutor não. Sua avaliação foi um como ‘Fraca’ e a outra como ‘Muito
bom’.

No gráfico da “Fig 5”, os alunos A12 e A13 receberam o valor 7,5 do especi-
alista. Porém os valores de interação A12 foi (2,0,4,2,0) respectivamente (QPE,
QPR, Qtags, QR, Qref). Já A13 obteve (3,5,57,2,3) bem superiores ao A12.
Quando utilizado a máquina fuzzy, a mesma atribuiu o valor de 7,7 para A12 e
9,5 para A13. Isso mostra a falho no processo de avaliação pelo ser humano (pes-
soas), indicando uma contradição do especialista. A máquina acertando em A12
não tinha como ser precisa em A13, pois seria um contraste de juízo estabelecido
pelas regras fuzzy.

É apresentado o gráfico comparativo de todo o experimento na “Fig. 6”.

Figura 6. Gráfico de comparação entre Nota do Especialista, Fator Presencialidade da
amostra

Em busca de analisar o erro obtido nos fórum foi realizado o Erro Quadrá-
tico Médio (EQM), o qual é baseado nos erros produzidos para todos os pares
entrada-saída. Quanto menor for a taxa de erro, mas preciso é o resultado. No
teste o especialista 1 obteve um desempenho melhor com EQM=1.472 enquanto
que o especialista 2 obteve EQM=2.164.

Verificando os dados, foram identificados as maiores discrepâncias entre a
nota da máquia e a do especialista. O quantitativo encontrado foi de 14 notas
entre as 217 que representam 6,4% da amostra.

Removendo os 6,4% de discrepância, foi possível calcular as faixas de acertos.
Foi levantada o quantitativo de acerto por faixa contido no intervalo de 0 a 2
pontos. Os erros maiores que 2 pontos de diferença estão contidos nos 6,4% de
discrepâncias “Fig 7”.

No gráfico observa-se que a máquina fuzzy teve uma precisão de 22,66% com
zero de erro e 31,53% com um erro de meio ponto e 20,20% para o erro de um
ponto. A frequência acumulada de acerto para uma diferença de até um ponto
é de 74,38% e 89,66% para um ponto e meio.
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Figura 7. Percentual de acerto por erro

4 Conclusão

Foi possível obter o desempenho de cada aluno levando em consideração os fa-
tores (QPE, QPR, QR, QTags, QRef).

Como indicado neste estudo, buscou-se mensurar a presencialidade social
utilizado a Lógica Fuzzy em um Fórum LV. O uso da Lógica Fuzzy nos permite
dar uma maior flexibilidade no momento de determinar essa presencialidade, já
que é possível mensurar a participação dos mesmos nos LMS.

Os resultados obtidos apontam para um modelo de máquina fuzzy capaz
de mensurar a presencialidade dos alunos em um fórum a partir das variáveis
apresentadas, de forma a avaliar os alunos em várias dimensões e de uma forma
mais precisa e interpretativa.

Considerando o exposto apresentado neste trabalho, pretende-se aprimorar a
metodologia com a utilização de outros fatores referentes à presencialidade social
(afetividade, expressões não verbais e o “internetês”. E como trabalhos futuros,
propõe aplicar a modelagem ora proposta em outras ferramentas, como Chats,
Wiki do AVA Moodle.
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Resumo Neste trabalho descrevemos uma metodologia baseada na teo-
ria dos conjuntos fuzzy e utilizamos um sistema baseado em regras fuzzy
(sistema p-fuzzy) para estudar o modelo de Goodwin, que descreve a
interação dinâmica entre distribuição de renda e ńıvel de emprego em
uma economia. Simulações computacionais da solução, via sistema p-
fuzzy do modelo de Goodwin, são realizadas onde verifica-se a simila-
ridade dos ciclos de crescimento de Goodwin com o modelo (clássico)
presa-predador de Lotka-Volterra. Também discutimos sua capacidade
de aproximação quando comparados com ciclos econômicos para dados
históricos da Finlândia e do Brasil.

Keywords: Modelo de Goodwin, Modelo presa-predador de Lotka-Volterra,
Números fuzzy, Regras fuzzy, Sistemas p-fuzzy.

1 Introdução

O ciclo de crescimento de Goodwin (ou modelo de Goodwin) é considerado
a maior contribuição do economista norte-americano Richard Goodwin. Este
autor foi um dos pioneiros no uso de modelagem matemática para o estudo da
dinâmica econômica, enfatizando a natureza não linear e não estacionária dos
processos econômicos [1].

Em termos gerais, o modelo expressa uma formalização matemática para o
processo descrito por Karl Marx no caṕıtulo 23, “A lei geral da acumulação
capitalista”, do livro O Capital. Tal modelo consiste em um par de equações
diferenciais ordinárias que descrevem a interação dinâmica entre os ńıveis de
emprego (v) e a distribuição funcional da renda de uma economia, expressa pela
parcela salarial (u), em um contexto de crescimento econômico [2].

Na sua formulação original, o modelo de Goodwin coincide com o sistema
de equações diferenciais de Lotka-Volterra, que é um modelo biomatemático
amplamente conhecido, o qual descreve a interação trófica entre duas populações:
uma de presas e outra de predadores [3].

Fifth Brazilian Conference on Fuzzy Systems (V CBSF)

July 4 - 6, 2018, Fortaleza – Brazil.

271



Conceitualmente o modelo econômico é concebido por Goodwin da seguinte
maneira: se os salários aumentam, os lucros caem. A queda nos lucros implica em
redução da poupança e do investimento detendo a criação de novos empregos.
Entretanto a força de trabalho cresce, tanto pela incorporação de novos con-
tingentes de trabalhadores como pela liberação de trabalhadores decorrente do
progresso técnico. Desta forma os salários se defasam em relação ao crescimento
da produtividade e os lucros crescem. A acumulação acelera novamente. Assim o
desemprego se reduz gradualmente conduzindo a um aumento de salários o que
reinicia o processo e caracteriza a natureza ćıclica do modelo [4].

A literatura derivada do modelo de Goodwin pode ser divida em dois grandes
conjuntos: o primeiro consiste em propostas de implantação de modificações no
modelo com vistas a ampliar sua abrangência, como em Desai [5], em discutir
a presença de estabilidade estrutural, como em Veneziani e Mohun [6] e/ou
em estabelecer interpretações alternativas do modelo. Uma segunda perspectiva
reside na realização de estudos emṕıricos sobre o modelo. Em Miebach [2] para
o Brasil e Harvie [7] para alguns páıses que fazem parte da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), encontram-se evidências
da presença de dinâmicas segundo Goodwin.

Nessa pesquisa pretendemos elaborar um sistema baseado em regras fuzzy do
tipo Lotka-Volterra, como em [8], com vistas a identificar as dinâmicas temporais
entre a parcela de emprego v (interpretada como presa) e a parcela salarial u
(interpretada como predador), isto é, achar uma solução via sistema p-fuzzy [9]
do modelo econômico de Goodwin.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Conceitos Básicos

Definição 1 [10] Um subconjunto fuzzy A de um universo X é caracterizado por
uma função de pertinência ϕA : X → [0, 1] em que ϕA(x) indica o grau com que
x ∈ X pertence a A.

Denotamos as funções de pertinência ϕA(x) simplesmente por A(x) para
todo x ∈ X. Usaremos uma classe particular de conjuntos fuzzy, chamados
números fuzzy, os quais generalizam os números reais e, de um modo mais geral,
os intervalos compactos de R.

Definição 2 Um número fuzzy é um conjunto fuzzy cuja função de pertinência
A : R→ [0, 1] é da forma

A(x) =





fA(x), x ∈ [a,m),

1, x ∈ [m,n],

gA(x), x ∈ (n, b],

0 caso contrário.

em que a,m, n, b ∈ R são tais que a ≤ m ≤ n ≤ b, e fA é gA são funções
crescente e decrescente, respectivamente, geralmente cont́ınuas.
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Conjuntos fuzzy triangulares e trapezoidais são exemplos t́ıpicos de números
fuzzy. Um número fuzzy trapezoidal A é denotado pela quadrupla (a;m;n; b),
com a ≤ m ≤ n ≤ b, cuja função de pertinência é dada por

A(x) = (a;m;n; b) =





x−a
m−a , x ∈ [a,m),

1, x ∈ [m,n),
b−x
b−n , x ∈ [n, b),

0, caso contrário.

Se m = n então dizemos que A é um número fuzzy triangular e a notação é
simplificada por (a;m; b) [9]. Note que para A trapezoidal as funções fA = x−a

m−a
e gA = b−x

b−n são segmentos de reta, crescente e decrescente, respectivamente.
Sejam A e B dois subconjuntos fuzzy de X, com funções de pertinência in-

dicadas por ϕA e ϕB , respectivamente. A união entre A e B é o subconjunto fuzzy
deX cuja função de pertinência é dada por ϕ(A∪B)(x) = max{ϕA(x), ϕB(x)}, x ∈
X. A interseção entre A e B é o subconjunto fuzzy de X cuja função de per-
tinência é dada por ϕ(A∩B)(x) = min{ϕA(x), ϕB(x)}, x ∈ X [9].

2.2 Sistemas Baseados em Regras Fuzzy

Sistemas Baseados em Regras Fuzzy (SBRFs) constituem uma poderosa fer-
ramenta com aplicações em diversas áreas incluindo: Automação e controle, pre-
visão de séries temporais, reconhecimento de padrões e Biomatemática [11].

Basicamente, SBRFs possuem quatro componentes essenciais (ver Figura 1):
um módulo de entrada (de fuzzificação), um módulo de base de regras, um
módulo de inferência fuzzy e um módulo de sáıda (de defuzzificação) [9,11].

Figura 1. Esquema geral de um sistema baseado em regras fuzzy. Fonte [9].

Módulo de Fuzzificação: Corresponde à conversão das entradas do sistema
(números reais) por conjuntos fuzzy. Aqui as variáveis do problema são chama-
das de variáveis lingúısticas uma vez que seu valor é expressado qualitativamente
por termos lingúısticos (que estabelecem um conceito da variável) e quantitati-
vamente por uma função de pertinência (um conjunto fuzzy).
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Base de Regras: Uma base de regras pode ser considerada como um conjunto
de proposições lingúısticas (fuzzy) da forma:

Se “(estado, condição)” então “(resposta, ação)”.

Com o aux́ılio de um especialista no problema abordado, tais regras esta-
belecem relações entre as variáveis lingúısticas definidas para o modelo. Assim,
cada “(estado, condição)” e cada “(resposta, ação)” são valores assumidos por
termos lingúısticos, os quais são estabelecidos por conjuntos fuzzy, chamados
como antecedentes e consequentes, respectivamente.

Módulo de Inferência: Método baseado em técnicas da teoria de conjuntos
fuzzy que permite obter uma sáıda (fuzzy) a partir de cada entrada fuzzy. Aqui
cada proposição fuzzy é “traduzida” matematicamente. Nesse trabalho será uti-
lizado o método de inferência de Mamdani, cuja sáıda é o subconjunto fuzzy B
dado por [9]:

B(y) = max
i=1,...,r

min{Ai1(x1), Ai2(x2), Bi(y)}, ∀y ∈ R. (2.1)

onde (x1, x2) são valores (reais) de entrada e os conjuntos fuzzy Ai1, Ai2 repre-
sentam os termos antecedentes e Bi um termo consequente, para i = 1, . . . , r
com r o número total de regras fuzzy.

Módulo de Defuzzificação: Consiste em um processo que permite representar
um conjunto fuzzy (a sáıda fuzzy do módulo de inferência) por um número real.
Nesse trabalho utilizamos o centroide ou centro de massa.

2.3 Sistemas p-Fuzzy

A notação p-fuzzy significa parcialmente fuzzy, no sentido que o campo de
direções no Problema de Valor Inicial (PVI) pode ser parcialmente conhecido. No
entanto, a solução esperada (trajetória) é determińıstica, ja que, em cada instante
t, é obtido um valor a partir de um SBRF, isto é, posterior a um processo de
defuzzificação. Consideramos PVIs cont́ınuos e autônomos da forma:





dx

dt
= f(x, y), x(0) = x0,

dy

dt
= g(x, y), y(0) = y0.

(2.2)

No entanto, se f e g forem funções parcialmente conhecidas, isto é, sabemos
algumas hipóteses teóricas que as caracterizam, podemos descrevê-las através
de uma base de regras fuzzy, coerente com o modelo a ser estudado. Então, as
funções f e g do problema (2.2) podem ser descritas por um sistema p-fuzzy
[12].

A solução (x(t), y(t)) de um PVI pode ser estimada por uma sequência
(xn, yn) de um sistema p-fuzzy obtida por métodos numéricos clássicos para re-
solver equações diferenciais ordinárias como, por exemplo, Euler, Runge-Kutta,
ou por integração numérica [9]. Para esse trabalho optamos pelo método de Euler
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adaptado para as funções f e g que representam as taxas espećıficas de variação
e as estimativas são obtidas da seguinte forma:

xn+1 = xn + hxn f(xn, yn),

yn+1 = yn + h yn g(xn, yn),
(2.3)

onde h é o passo em relação à variável tempo e f, g são as sáıdas produzidas
pelo SBRF.

Em termos gerais, os resultados estabelecidos por Dias e Barros [13,14] deter-
minam que existe uma sequência de funções f∗r e g∗r , produzidas por SBRFs, que
estão suficientemente próximas das funções teóricas f e g, e que quanto maior
o número de regras mais próximas do valor teórico esperado estarão as sáıdas.
Dessa forma, é de se esperar que soluções dos PVIs com fr e gr convirjam para
as soluções dos dados por f e g.

3 Descrição do modelo econômico de Goodwin

O modelo de Goodwin estrutura-se a partir de sete premissas [4]:

1) Progresso técnico constante (desincorporado);
2) Crescimento constante da força de trabalho;
3) Somente são empregados dois fatores de produção (trabalho e capital) ambos

homogêneos e não espećıficos;
4) Todas as quantidades são reais e ĺıquidas;
5) Todos os salários são consumidos, e todos os lucros são poupados e reinves-

tidos;
6) A razão capital produto é constante;
7) A taxa de salário real é crescente na vizinhança do pleno emprego.

Segundo Goodwin [1], as premissas 1 a 5 são efetuadas por conveniência,
enquanto as duas últimas são de caráter emṕırico. Cabe enfatizar que o modelo
original desconsidera questões de insuficiência da demanda, e considera todos
os valores como ĺıquidos (sem depreciação) e reais (sem questões monetárias).
Ao mesmo tempo Goodwin [1], assume constância da produtividade do capital,
o que implica no fato de que o progresso técnico da economia tem natureza
Harrod-neutro, ou seja, é poupador de trabalho. Ainda é considerado que a
produtividade do trabalho e o contingente dos trabalhadores crescem a taxas
constantes. Cada uma das premissas descritas caracterizam os parâmetros do
sistema de equações [2,4].

Desta forma, o modelo Goodwin consiste em duas equações diferenciais or-
dinárias no tempo, uma para a taxa de emprego (v) e uma para o a parcela
salarial (u) [5]. A equação dinâmica para v é dada por:

1

v

dv

dt
=

(
1

σ
− α− β

)
− 1

σ
u, (3.4)
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onde α é a taxa de crescimento exógeno na produtividade do trabalho (progresso
técnico), β a taxa de crescimento exógeno da população (força de trabalho) e σ
a relação capital-produto (que é o inverso da produtividade do capital).

Para obter a equação dinâmica para u, Goodwin [1] usou uma aproximação
linear da taxa espećıfica de dinâmica do salario real 1

ω
dω
dt ≈ (−γ + ρv), afirmando

que esta aproximação é satisfatória para movimentos moderados do ńıvel de
emprego próximos ao pleno emprego (v ≈ 1). Desta forma, definindo a parcela
do trabalho na renda nacional como a proporção entre o salário real e o produto
médio por trabalhador, isto é u = ω

a , e tomando a taxa espećıfica de crescimento

da produtividade do trabalho 1
a
da
dt = α (uma constante Harrod-neutro), obtemos

a equação dinâmica para u dada por:

1

u

du

dt
= − (γ + α) + ρ v. (3.5)

As equações (3.4) e (3.5) representam o chamado Modelo de Goodwin. Tal
modelo apresenta ńıtida semelhança com o modelo de Lotka-Volterra [3]. O ponto
de equiĺıbrio não trivial do modelo de Goodwin é dado pelos valores

v∗ =
(γ + α)

ρ
e u∗ = 1− (α+ β)σ. (3.6)

Os valores de v∗ e u∗ são considerados como médias das trajetórias de v e u,
as quais oscilam em ciclos de crescimento e decrescimento segundo a dinâmica
temporal de interação entre tais variáveis [4]. Usualmente, um ciclo completo do
modelo de Goodwin pode ser visualizado, em um plano uv, indicando um sentido
horário da dinâmica temporal das variáveis. Isto se deve ao fato de que a variável
associada aos capitalistas “v” (que correspondem as presas) é posicionada no eixo
das ordenadas e a variável associada aos trabalhadores “u” (que correspondem
aos predadores) localiza-se no eixo das abcissas.

4 Solução p-fuzzy do Modelo de Goodwin

O modelo de Goodwin, dado por (3.4) e (3.5), é baseado nas 7 premissas
enunciadas na seção 3. Tais equações apresentam a seguinte propriedade:

“dado o valor de uma variável, a taxa espećıfica da outra é constante” (4.7)

Como (4.7) é baseada nas 7 premissas, o modelo p-fuzzy também será. Por
exemplo, para cada v fixado em (3.5), a taxa espećıfica 1

u
du
dt é constante.

Cada uma das variáveis de entrada V e U é classificada nos subconjuntos
fuzzy baixo (A1 e B1), médio baixo (A2 e B2), médio alto (A3 e B3) e alto
(A4 e B4). Enquanto as variáveis de sáıda (variação espećıfica de cada variável)
assumem os termos negativa (N2), negativa baixa (N1), positiva baixa (P1) e
positiva (P2). Assim, levando em conta a propriedade (4.7) e os antecedentes
de entrada combinados com os consequentes das sáıdas, obtemos uma base de
regras fuzzy cuja representação gráfica, com sentido e magnitude das regras, está
na Figura 2.
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Figura 2. a) Representação gráfica da base de regras na forma de vetores de direções
e b) algumas regras fuzzy usadas para o modelo de Goodwin.

4.1 Esquema do modelo para simulação

Nas simulações computacionais foram estabelecidas duas variáveis lingúısticas
de entrada (V e U) e duas de sáıda ( 1

V
dV
dt e 1

U
dU
dt ). Uma vez estabelecida a

base de regras, nosso modelo utilizará o método de Mamdani (como módulo de
inferência) e o centro de massa (como módulo de defuzzificação). A Figura 3
representa um esquema do modelo.

Figura 3. Sistema Baseado em Regras Fuzzy para o Modelo de Goodwin p-fuzzy.

No módulo de fuzzificação, cada variável lingúıstica (V e U) foi configurada
a partir de 4 termos lingúısticos (4 números fuzzy que representam baixo, médio
baixo, médio alto e alto) para cada antecedente, respectivamente, e por 4 termos
lingúısticos (4 números fuzzy que representam negativa, negativa baixa, positiva
baixa e positiva) para os consequentes, como visualizado na Figura 4.

Figura 4. Estrutura dos números fuzzy a) nos antecedentes e b) nos consequentes.
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4.2 Resultados

Consideremos o sistema p-fuzzy para simular o comportamento dinâmico
das variáveis u e v para as economias da Finlândia e do Brasil. Além disso,
comparamos a solução obtida com séries de dados econômicos históricos para o
Brasil (extráıdos de [2]) e para Finlândia (de [7]).

Em todos os termos lingúısticos foram usados números fuzzy trapezoidais
e/ou triangulares cujos intervalos de abrangência estavam correlacionados com
medidas de tendência central associadas aos dados históricos para cada ciclo a
estabelecer. Assim, os conjuntos de antecedentes foram elaborados a partir dos
valores de máximo, mı́nimo e média, e os conjuntos de consequentes dos valo-
res de desvio padrão. Finalmente, para ajustar os números fuzzy consequentes
(taxas de variação espećıfica), nós testamos um conjunto de parâmetros e seleci-
onamos aquele cuja diferença entre as médias dos dados históricos e os resultados
fornecidos pelo sistema p-fuzzy correspondente fosse inferior a 3 %.

Os diagramas de fase e as trajetórias dinâmicas da solução p-fuzzy (para
u e v) e dos dados econômicos históricos da Finlândia (de 1960 até 1994) são
apresentados na Figura 5 e, na Figura 6, para o Brasil (de 1947 até 2013).
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Figura 5. Modelos de Goodwin histórico e solução p-fuzzy para dados econômicos da
Finlândia entre 1960 e 1994. a) Diagrama de fase e b) trajetórias dinâmicas no tempo.
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Figura 6. Modelos de Goodwin histórico e solução p-fuzzy para dados econômicos do
Brasil entre 1947 e 2013. a) Diagrama de fase e b) trajetórias dinâmicas no tempo.
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Adicionalmente, na Figura 7 são considerados mini ciclos na economia bra-
sileira nos peŕıodos de 1947 até 1964, de 1965 até 1980, de 1981 até 1995 e de
1996 até 2013.
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Figura 7. Diagramas de fase dos modelos de Goodwin histórico e solução p-fuzzy para
dados do Brasil nos anos entre: a) 1947-1964, b) 1965-1980, c) 1981-1995 e d) 1996-2013.

5 Considerações Finais

Neste trabalho foi posśıvel adotar e configurar um Sistema Baseado em Re-
gras Fuzzy (SBRF), junto com o método de inferência de Mamdani, que permitiu
obter uma solução de um sistema p-fuzzy que representa os ciclos de crescimento
do modelo econômico de Goodwin.

O modelo original de Goodwin, dado pelas equações (3.4) e (3.5), é análogo
ao modelo presa-predador clássico que estabelece um ciclo (fechado) no diagrama
de fases entre as espécies (as variáveis do problema). Assim, vimos que é posśıvel
obter o mesmo comportamento qualitativo para o diagrama de fase do sistema
p-fuzzy e que esse diagrama se ajusta bem aos dados históricos reais de econo-
mias “ordenadas” como a da Finlândia (ver Figura 5), considerando a taxa de
emprego (v) como presa e a parcela salarial (u) como predador. Em outro tipo
de economia, como a do Brasil foi posśıvel obter a solução p-fuzzy que forneceu
uma espiral (em sentido horário mas instável) no redor da média dos valores
históricos, não atingindo o comportamento qualitativo do modelo de Goodwin
(ver Figura 6). Além disso, é posśıvel observar, nos resultados da Figura 5b) e

Fifth Brazilian Conference on Fuzzy Systems (V CBSF)

July 4 - 6, 2018, Fortaleza – Brazil.

279



6b) na dinâmica temporal das variáveis em ambos páıses, que os “picos” (e os
“vales”) da parcela salarial (u) (os predadores) acontecem um pouco após os da
taxa de emprego (v) (as presas), da mesma forma que em um modelo de Lotka-
Volterra. Tal situação é semelhante ao mercado de trabalho que, de maneira
geral, contrata o trabalho, o utiliza e o remunera, geralmente nesta sequência
(remunerações mensais). Assim, um pico de salários (u) antes do emprego (v)
não é consistente com o processo capitalista de obtenção de lucros a partir do
trabalho, no qual o salário é um custo, que é coberto com a venda dos produtos
produzidos.

A observação dos resultados para as economias brasileira e finlandesa permi-
tem a constatação de um padrão de comportamento das variáveis u e v bastante
distinto entre estas. Para além de questões referentes a mensuração e compa-
rabilidade dos dados, a diferença observada no diagrama de fase das variáveis
dos dois páıses pode ser associada aos diferentes padrões de conflito distributivo
nos dois páıses. No caso da Finlândia é posśıvel inferir um comportamento qua-
litativo similar ao modelo de Goodwin (3/4 de ciclo completo) e que a relativa
estabilidade na trajetória das variáveis reflete a estabilidade institucional do páıs
para o peŕıodo entre 1960 e 1994. No caso brasileiro, constata-se que a trajetória
histórica da economia brasileira para o peŕıodo em análise apresentou um con-
junto de rupturas institucionais que influenciaram a dinâmica econômica e social
do páıs o qual é visualizado na Figura 5 com ciclos históricos que não se compor-
tam qualitativamente semelhantes aos ciclos de Goodwin associados (as soluções
p-fuzzy). Uma breve periodização, representada nos quatro mini ciclos da Figura
7, indica diferentes contextos para o conflito distributivo no Brasil: 1947-1964,
caracterizado por industrialização, urbanização e liberdade sindical; 1965-1980:
peŕıodo de ditadura militar e de repressão as demandas dos trabalhadores; 1981-
1995, peŕıodo de redemocratização e alta inflação; 1996-2013, caracterizado pela
estabilização da economia, privatizações e apreciação cambial com a inserção do
Brasil nos fluxos globais de capitais. Portanto, o presente trabalho contribui com
este debate ao assinalar que apesar das mudanças econômicas em cada um dos
quatro peŕıodos evidenciados, não existe evidência qualitativa do modelo (origi-
nal e simples) de Goodwin na economia brasileira. Logo, com base somente nos
dados do modelo, qualificar as diferenças entre os mini ciclos se torna inviável.
Sob esta perspectiva, novos estudos deverão ser efetuados usando diferentes ba-
ses de dados e considerando outras versões modificadas do modelo que permitam
compreender de maneira mais completa a natureza de tais ciclos de crescimento.
Ainda assim, cabe destacar que a solução p-fuzzy, a partir dos dados históricos
de entrada, forneceu sáıdas que representam os ciclos de crescimento que pode-
riam ter acontecido se as variáveis se comportassem segundo o modelo original
de Goodwin.

No aspecto numérico, já que é conhecida a instabilidade estrutural do modelo
matemático original (do tipo presa-predador), percebemos muita sensibilidade
(nos ensaios e testes da simulação computacional) na configuração dos termos
lingúısticos (números fuzzy) para interpretar as variáveis que foram estabeleci-
das no SBRF usado. Sendo assim, as regras podem ser melhoradas através da
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inserção de outras caracteŕısticas de maneira a obter resultados mais próximos
dos dados esperados.

Por fim, cabe destacar que o uso de SBRFs é fundamentado por ter a capaci-
dade de aproximação universal, que significa ser um bom estimador de problemas
teóricos. Também é de fácil interpretação e implementação por especialistas de
diversas áreas da ciência como a econômica, por exemplo.
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Resumo 

 

 Os projetos são essenciais para que as organizações 

implementem suas estratégias. No entanto, a ocorrência de 

eventos incertos pode trazer riscos ou oportunidades para 

alcançar seu sucesso. O gerenciamento de riscos em projetos 

visa ajudar na decisão de como lidar com riscos e oportunidades, 

decidindo quais recursos serão aplicados em termos de mitigação 

de riscos ou maximização de oportunidades. Para tomar tais 

decisões, os riscos e as oportunidades podem ser priorizados 

com base nas matrizes de probabilidade e impacto. Embora 

sejam muito populares, as matrizes de probabilidade e impacto 

são deficientes. Por isso, este estudo foca em como o uso de 

lógica fuzzy e redes neurais, para o tratamento de informações 

incertas e vagas, por meio da modelagem do conhecimento 

humano, pode ser usado para classificar os riscos de um projeto. 

Diante disso, essa pesquisa propõe um método para avaliar e 

priorizar riscos e oportunidades, com a aplicação de um sistema 

de inferência fuzzy neural. A análise dos resultados obtidos 

indica que o uso do método apresentado permite determinar uma 

regra de classificação contínua, enquanto o uso de métodos 

tradicionais gera uma função discreta. 
 

Palavras-chave: Gerenciamento de Risco, Tomada de Decisão; Gestão de Projetos; Lógica 

Fuzzy; Multilayer Perceptron. 

 

1 Introdução 

A ocorrência de eventos incertos pode afetar o sucesso de um projeto. Portanto, na sua 

avaliação, deve-se ter em conta duas dimensões: o grau de incerteza e seu impacto nos objetivos 

e no sucesso dos projetos [1]. 

Muitas vezes, esses eventos podem resultar em perdas que levam o projeto ao fracasso e, por 

isso, devem ser mitigados. Porém, em outros casos, esses eventos podem ser benéficos ao 

projeto, trazendo ganhos e maximizando os resultados [2]. Os eventos incertos são denominados 

riscos e, quando seus impactos afetam negativamente os resultados de um projeto, são 
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reconhecidos como ameaças. Por outro lado, quando seu efeito é positivo, eles são definidos 

como oportunidades [1]. 

A maioria dos processos de gerenciamento de riscos e incertezas se concentra no 

gerenciamento de ameaças, enquanto as abordagens e os processos para gerenciamento de 

oportunidades são realizados de forma reativa [1]; prática que resulta em perdas por omissão 

[2]. 

O gerenciamento de oportunidades pode ser um desafio tanto sob a perspectiva acadêmica 

como na aplicação prática, sobretudo, pelo fato de que gerentes de projetos tendem a ter uma 

grande preocupação com o fracasso do projeto e, consequentemente, priorizam as ameaças em 

detrimento das oportunidades [3]. Além disso, as diretrizes sobre como executar a gestão 

conjunta de ameaças e oportunidades na prática são deficientes [3]; e as ferramentas de 

gerenciamento de oportunidades são consideradas ineficazes e inadequadas [4]. Em decorrência 

dessa situação, é natural que os gerentes de projetos tenham como foco principal a prevenção de 

desvios nos custos dos projetos em vez de buscar lucros adicionais [3]. Deste modo, existem 

oportunidades de pesquisas acadêmicas para suportar o gerenciamento de oportunidades 

contínuas e ativas ao longo do ciclo de vida do projeto [3]. 

Se, por um lado, os projetos se caracterizam por estarem sujeitos a riscos, sejam eles 

positivos ou negativos, por outro, também são empreendimentos essenciais para implantação de 

iniciativas estratégicas, que são fundamentais para crescimento e sobrevivência das empresas. 

Assim, a decisão sobre como tratar os riscos e as oportunidades dos projetos é essencial para o 

sucesso das empresas [5]. 

Eventos incertos são mensurados pelo risco, que é o produto de duas dimensões: a incerteza 

e o impacto [1]. A probabilidade é geralmente usada para descrever a dimensão da incerteza, e o 

termo impacto é mais frequentemente utilizado para descrever o efeito nos objetivos [3]. Neste 

trabalho, o impacto positivo representa uma oportunidade de ganho, e o impacto negativo, o 

risco de perda. Deste modo, ambas podem ser devidamente manipuladas. Aplicando a definição 

riscos, quando este for maior que zero, será uma oportunidade, e seu inverso representará a 

perda. 

A combinação dos diferentes graus de intensidade dessas duas componentes permite 

classificar cada evento em uma escala qualitativa do tipo alto, médio e baixo, de modo que 

quanto mais alta for sua classificação, maior será a urgência com que se deverá tratá-lo, seja 

uma oportunidade ou um risco como sugerido por [1].  

A gestão tradicional de riscos se caracteriza por uma sequência de atividades, que se iniciam 

no planejamento, seguido pela identificação dos riscos, pelas análises qualitativas e 

quantitativas e pelo seu monitoramento e controle [6]. 

Dentro dos frameworks para gestão de riscos, destacam-se as Matrizes de Probabilidade e 

Impacto (MPI's), também chamadas de Matrizes de Risco (MR's), que são ferramentas 

empregadas para classificar e priorizar os riscos, além de decidir quais deles podem ser tratados, 

monitorados ou tolerados [5]. Matrizes que incorporam riscos e oportunidades, denominadas 

Matrizes de Probabilidade e Impacto Dupla (MPID), foram propostas por [1] dentro de uma 

série de recomendações para estender os processos de gestão de riscos de modo a incorporar as 

oportunidades. 

Os estudos de [8]; [9]; [10], [11] e [12] concordam que as MPI's apresentam deficiências 

quando a situação real a ser considerada não é nítida e determinista, sobretudo, em função do 

alto número de incertezas decorrentes de conhecimento e informação limitados. Para os mesmos 

autores, as MPI's são vistas como ferramentas simples, bem conhecidas e bastante empregadas, 

o que as tornam um importante motivador para pesquisas que possam aprimorar sua aplicação e 

dirimir suas deficiências [8].  

Sendo a incerteza e a imprecisão das informações, com relação aos riscos, uma das 

dificuldades no uso de MPI's,  uma alternativa para seu aprimoramento é o emprego da teoria 

dos conjuntos fuzzy  na sua elaboração. Markowski e Mannan [9] propuseram a aplicação de 

lógica fuzzy na gestão de riscos em processos químicos, propondo as chamadas Matrizes de 

Risco Fuzzy (MRF).  

De acordo com [13], a teoria dos conjuntos fuzzy ou a lógica fuzzy pode trabalhar com 

incerteza e imprecisão e resolver problemas em que não há limites definidos e valores precisos. 
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Tal conceito possibilita formulações matemáticas que podem caracterizar os parâmetros incertos 

envolvidos no método de análise de risco.  

Os sistemas de inferência fuzzy se fundamentam na teoria dos conjuntos fuzzy, nas regras 

fuzzy SE-ENTÃO e no processo de raciocínio fuzzy. Eles têm sido usados em várias áreas como 

classificação de dados, automação, reconhecimento de padrões, robótica, séries temporais, 

tomada de decisão e matrizes de risco fuzzy. 

Dentro da área de gestão de riscos em projetos, a proposta do uso de técnicas de inteligência 

computacional, como lógica fuzzy e redes neurais, tem sido objeto de pesquisas recentes, como é 

o caso de [14], que empregou redes neurais artificiais para avaliar riscos em projetos de 

Tecnologia da Informação (TI). 

Em [15] e [16], a lógica fuzzy é usada como ferramenta de análise para a tomada de decisão 

de riscos em projetos de TI e construção; e em [17], um sistema neuro-fuzzy é usado em riscos 

de projetos de construção. 

Diante disso, este trabalho teve como objetivo apresentar um método que aplica um sistema 

de inferência fuzzy neural para a priorização de riscos e oportunidades em projetos; temática que 

se mostra atual e necessária dentro da pesquisa de novas aplicações de sistemas de inferência 

fuzzy e redes neurais artificiais. 

2 Referencial Teórico 

De acordo com [3], muitos projetos falham em atingir seus objetivos devido à ocorrência de 

eventos imprevistos. Para [18] e [19], a gestão de riscos pode ser negligenciada se os aspectos 

da tomada de decisão em incertezas não forem levados em consideração.  

Há uma correlação entre o uso de ferramentas de gestão de riscos e o atingimento das metas 

de sucesso de um projeto [20] e [21]. No entanto, a adoção de ferramentas de gerenciamento de 

riscos em projetos não é tão frequente [20]. Tal cenário pode ser atribuído à falta de prontidão e 

ao excesso de otimismo em relação aos resultados, que são manifestações dos vieses cognitivos 

reportados por [22] e que podem influenciar na análise de riscos [23]. 

O processo básico para gestão de riscos tem como primeira etapa o planejamento dos 

processos que serão empregados e, a seguir, os riscos devem ser identificados, mapeados e 

caracterizados. Esse conjunto de riscos identificados será posteriormente analisado qualitativa e 

quantitativamente e uma escala de prioridades será definida. Após as análises, um plano de 

respostas aos riscos deve conter a alocação de recursos para viabilizar medidas para o devido 

tratamento dos riscos, de acordo com suas prioridades. Por fim, os riscos são continuamente 

monitorados durante a realização do projeto, no sentido de monitorar resultados de ações, 

impactos do ambiente externo, novos riscos e outros [7]. 

A extensão desse modelo tradicional de gestão de riscos para incorporar a gestão de 

oportunidades foi proposta em [1] sob o argumento de que o processo de gestão de riscos 

também pode ser aplicado às oportunidades com a aplicação de novas ferramentas; o que 

também foi verificado empiricamente por [4], que observou que nas fases iniciais do projeto; 

como proposta e venda; as oportunidades são melhor identificadas, enquanto que, na fase de 

execução, o foco direciona para os riscos. Em [2], verifica-se que nos projetos, em que existe a 

gestão de oportunidades, a etapa de identificação é seguida da avaliação e decisão de quais 

oportunidades serão aproveitadas, implicando na necessidade de priorização das mesmas, do 

mesmo modo que se faz com os riscos. 

Matrizes de Probabilidade e Impacto (MPI) são empregadas para priorizar os riscos em 

projetos [1]. De um modo mais amplo, essas ferramentas também são bastante aplicadas em 

outros campos como segurança, supply chain e processos industriais, entre outros [8].  

Uma MPI exibe a noção agregada de risco por meio de um gráfico, representando suas duas 

dimensões, probabilidade e impacto. Uma MPI tradicional utiliza categorias discretas de 

consequência, probabilidade e priorização do risco, que podem ser facilmente descritas em 

regras do tipo SE-ENTÃO [8]. Deste modo, não há diferenças substanciais entre uma MPI e 

uma MR, salvo que a primeira parece ser mais aplicada na gestão de projetos, e a segunda, na 

disciplina gestão de riscos, de uma forma mais ampla. Assim, nesta pesquisa, o termo MPI será 

empregado em ambos os casos. 
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As MPI's podem variar no número de linhas e colunas da matriz e na coloração das zonas de 

priorização [8] e [9]. 

Na Figura 1, mostra-se uma MPI com cinco linhas e cinco colunas, com uma graduação 

variando entre muito baixo e muito alto, para impacto e probabilidade. 

 

Fig. 1. Matriz de probabilidade e impacto com cinco linhas e cinco colunas. Fonte: [8]. 

Essa avaliação bidimensional é usada para “plotar” cada risco em uma MPI, com zonas de 

prioridade alta/ média/ baixa. Essas zonas são coloridas, muitas vezes, na sequência de uma 

convenção do tipo semáforo. O vermelho é utilizado para os riscos de alta prioridade, que 

devem ser tratados com urgência; o amarelo designa os riscos de prioridade média a serem 

monitorados; e a zona verde contém riscos de baixa prioridade [1]. 

A aplicação de uma MPI requer a utilização de categorias discretas. Esse recurso tem sido 

criticado por alguns autores como [8] e [24], apesar de que análises de risco que não são 

baseadas em estimativas matemáticas, sempre irão possuir alguma subjetividade [8].  

Portanto, a questão não é apenas um problema de aplicação da MR, mas também das 

avaliações a priori de probabilidade e consequência de eventos adversos que são imprecisos. 

Porém, tais avaliações subjetivas são necessárias, uma vez que a pouca frequência da natureza 

dos riscos faz com que eles raramente possam  ser verificados por meio de estatística, o que 

nem sempre está disponível [25] e [26]. 

Assim, uma MPI representa uma combinação de informações factuais sobre o risco com base 

na percepção de risco dos tomadores de decisão que realizam sua categorização [8]. 

Na análise qualitativa de riscos em projetos, o objetivo é analisar os riscos de uma forma 

ainda preliminar, para definir um nível de prioridade, e posteriormente fazer um refinamento 

das estimativas e informações [7]. 

Para possibilitar a classificação de oportunidades na gestão de projetos, foi proposta a Matriz 

de Probabilidade e Impacto Dupla (MPID), que é duplicada no eixo dos impactos, visando 

estabelecer uma escala que comporte risco e oportunidades. A MPID proposta em [1] é 

apresentada na Figura 2, a seguir.  
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Fig. 2. Matriz de probabilidade e impacto dupla. Fonte [1] adaptado pelos autores. 

Porém, conforme pode-se observar, a escala de impacto não está em uma ordem crescente. 

Sendo assim, nesta pesquisa, propõe-se um ajuste na MPID para comportar a ocorrência de 

eventos, cujo impacto é negativo ou positivo. A matriz proposta pode ser observada também na 

Figura 3. 

 

Fig. 3. Matriz de probabilidade e impacto dupla na versão ajustada pelos autores. Fonte [1] e autores. 

As MPI's têm sido a base para métodos que empregam técnicas fuzzy para análise de riscos 

em projetos, como apresentado em [9], [15] e [16], pois, além de serem populares, são 

naturalmente uma base de regras de inferência usadas na construção de sistemas de inferência 

fuzzy, os quais serão discutidos a seguir.  

Markowski e Mannan [9] avaliaram o uso da teoria dos conjuntos fuzzy na elaboração de 

MPI's aplicadas ao risco de processos químicos, propondo as chamadas Matrizes de Risco Fuzzy 

(MRF). A lógica fuzzy pode trabalhar com incerteza e imprecisão e resolver problemas onde não 

há limites definidos e valores precisos [13]. A estimativa e previsão de riscos são áreas em que a 

sua aplicação vem sendo frequentemente pesquisada. 

Os Sistemas de Inferência Fuzzy (SIF) baseiam-se na teoria dos conjuntos fuzzy, nas regras 

fuzzy SE-ENTÃO e no processo de raciocínio fuzzy. Em um conjunto fuzzy, a inclusão de um 

elemento está associada a uma função de associação de um termo linguístico (alto, baixo, 

médio) à uma Função de Pertinência (FP), que atribui a cada objeto um grau de associação que 

varia entre 0 e 1 [13]. 

Considerando a MPID, apresentada na Figura 3, observa-se sua similaridade com uma base 

de regras de inferência fuzzy, pois é constituída de elementos com termos linguísticos bem 
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definidos, um universo de discurso para cada elemento e regras que relacionam antecedentes e 

consequentes. Esses elementos são apresentados no Quadro 1, a seguir.  

Quadro 1. Similaridade entre os elementos de uma MPDI e um sistema de inferência 

Elemento Valores Linguísticos Universo de discurso 

Probabilidade Muito baixa, baixa, média, alta e muito alta [0,1] 

Impacto Ameaça muito alta, ameaça alta, ameaça média, 

ameaça baixa e ameaça muito baixa  

[-1,0] 

Oportunidade muito baixa, oportunidade baixa, 

oportunidade média, oportunidade alta e 

oportunidade muito alta 

[0,1] 

Classe de risco Baixo, médio, alto [1,3] 
Fonte: Elaborado pelos autores com base no referencial pesquisado. 

Tendo como base os elementos do Quadro 1, os mesmos foram organizados num sistema de 

inferência (SIF) onde seriam implementadas regras de inferência baseadas na MPID para 

estimativa de riscos, possibilitando sua priorização por meio de valores contínuos, mas 

ponderados pelas regras oriundas da MPID. 

3 Materiais e Métodos 

Os experimentos foram realizados em computador com processador Intel© Core ™ i7- 

6500U @ 2.5 GHz e com 16 GB de memória RAM, Windows 10 (64 bits) com o emprego do 

software MATLAB, versão 16. 

O experimento computacional foi organizado da seguinte forma: primeiramente, foi aplicado 

um sistema de inferência fuzzy a uma base de dados, composta de valores referentes a 

probabilidade e impacto. Em seguida, repetiu-se o experimento para a mesma base, aplicando o 

sistema de inferência fuzzy neural na classificação de riscos em projetos. Os resultados obtidos 

foram comparados entre si e com os resultados, empregando uma MPID convencional. 

As regras foram extraídas de uma MPID com dez colunas e cinco linhas, conforme proposto 

em [1], sendo necessário estabelecer as seguintes premissas: 

a. Os dados de entrada não pressupõem qualquer erro oriundo da subjetividade do processo de 

estimativa, uma vez que se deseja medir o erro do instrumento e não da estimativa de 

probabilidade e impacto. O erro de estimativa é inerente ao processo [8]. 

b. Os dados de entrada de probabilidade e impacto são considerados no intervalo 0 – 1, 

considerando que o impacto pode ser normalizado por um número entre -1 e 1, procedimento 

similar ao adotado por [8]. 

c. Uma MPID é uma forma de representação do conhecimento do gerente do projeto sobre a 

forma com que os riscos devem ser priorizados [9] e [15]. Dado que o inverso de riscos são 

as oportunidades [3], a classificação segue o mesmo padrão, porém os riscos são valores 

menores que zero, e as oportunidades são maiores que zero, sendo que o impacto está em um 

domínio [-1,1] e a probabilidade em [0,1]. 

d. Os dados de probabilidade foram gerados de forma randômica em um intervalo [0,1]. Do 

mesmo modo, geraram-se os dados de impacto, porém em um intervalo [-1,1]. 

e. Inicialmente, calculou-se o valor de cada risco pelo produto de probabilidade e impacto e 

realizou-se a classificação de cada um em três categorias [1,2,3], tendo como base a matriz 

de probabilidade e impacto proposta em [1], porém, com os ajustes que serão apresentados 

mais adiante. 

f. Para definir o sistema de inferência fuzzy, foi adotado um sistema para cada padrão de matriz 

de risco estudada e seguiram-se as especificações de [6], usando sistema Mamdani e funções 

de pertinência gaussianas. 

g. As regras de inferência foram extraídas da MPID da Figura 3, chegando-se a um total de 

quarenta e cinco regras, Na Figura 5, são apresentados os valores linguísticos de cada regra 

tendo como antecedentes probabilidade [VHI, HI, MED, LO, V_LO] e impacto [N_VHI, 
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N_HI, N_MED, N_LO, NP_VLO, N_LO, P_MED, P_HI, P_VHI], e como consequente, a 

priorização [1,2,3]. Tendo em vista que as colunas N_VLO e P_VLO, possuíam a mesma 

base de classificação de risco foram unidas em uma mesma função gaussiana. 

 Em termos gerais, o experimento seguiu as seguintes etapas: 

a. Gerar uma matriz de dados randômicos. Na primeira coluna, os impactos 

normalizados estão no domínio [-1,1], os riscos, no intervalo [-1,0] e as 

oportunidades, em seu complemento [0,1]. Na segunda coluna, as probabilidades 

estão representadas no intervalo [0,1]. Os dados foram gerados em uma planilha do 

MS-Excel, disponível para consulta e download no seguinte link: 

https://github.com/DomingosN/Data_Set_CBSF 

b. Classificar cada um dos pares. Os intervalos entre cada coluna são de 0,2, e o 

intervalo de classificação é [1,2,3], conforme apresentado na Figura 5, abaixo. 

 
Fig. 4. Mapeamento de antecedentes e consequentes. Fonte: Autores. 

c. Aplicar o sistema inferência Fuzzy, que tem como base as relações mapeadas na 

Figura 5. As regras implementadas seguem a seguinte lógica: 

- REGRA 1 - Se Probabilidade = VLO e Impacto = N_VHI então Risco é MEDIO 

- REGRA 2 - Se Probabilidade = VLO e Impacto = N_HI então Risco é MEDIO 

- REGRA 3 - Se Probabilidade = VLO e Impacto = N_MED então Risco é BAIXO... 

- ...REGRA  - Se Probabilidade = VHI e Impacto = P_VHI então Risco é ALTO. 

d. Aplicar as funções de pertinência gaussianas, conforme demonstrado na Figura 6. 

 

 
Fig. 5. Esquema do sistema de inferência fuzzy. Fonte: Autores. 

e. A saída do sistema de inferência fuzzy é utilizada como alvo para uma rede neural 

artificial MultilayerPperceptron (MLP), que tem como entrada o cálculo de risco da 

base randômica, gerada na etapa 1 (Impacto X Probabilidade).  
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados  
 

 Na primeira etapa do processo, foram definidos os dados de entrada do modelo, um 

conjunto de 100 valores para probabilidades e impactos, e a sua classificação de acordo com a 

matriz de probabilidade e impacto dupla, que foi ajustada conforme descrito anteriormente; 

esses valores são apresentados na Figura7, abaixo. 

 

Fig. 6. Resultados para 100 valores de riscos classificados conforme uma MPID convencional. Fonte: Autores. 

Com base na Figura 7 e no seu mapa de contorno, observa-se que a classificação parece não 

refletir a variação da probabilidade no resultado da classificação, como seria esperado. Na 

Figura 8, observam-se os resultados da classificação e dos valores calculados para cada um dos 

riscos, sendo que os dados foram ordenados baseado no valor do risco. 

 

Fig. 7. Gráfico para comparar a correlação entre o valor calculado de risco e a classificação de risco com a matriz de 

impacto de dupla probabilidade. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Na Figura 8, nota-se que a classificação do risco, pela simples aplicação da matriz, não tem 

bons resultados, pois alguns valores que são classificados como 3 têm valores de risco menores 

que outros com classificação 1 ou 2. 

Para o segundo passo, elaborou-se um sistema de inferência fuzzy com regras baseadas na 

Figura 5. O resultado desse sistema de inferência pode ser visualizado por meio de sua 

superfície de resposta, apresentada, a seguir, na Figura 9. 

 
Fig. 8. Superfície de controle e mapa de contorno do sistema de inferência fuzzy. Fonte: Autores. 

Observando os gráficos da superfície de controle, verificam-se resultados que parecem 

aderentes à classificação esperada. Na Figura 10, os dados do risco calculado e da classificação 

com a MPID são confrontados com as saídas do sistema de inferência fuzzy. 

 

 

Fig. 9. Gráfico para comparar a correlação entre o valor calculado de risco e a classificação de risco com a matriz de 

impacto de dupla probabilidade e os resultados do sistema de inferência fuzzy baseado na MPID. Fonte: Autores. 

O sistema de inferência fuzzy parece ter diminuído as inconsistências entre a classificação 

com a matriz e a curva esperada de riscos. É importante observar que riscos maiores e 

oportunidades maiores têm uma classificação semelhante, ou seja, refletem o mesmo nível de 

prioridades, porém ainda há um certo nível de ruído na classificação fuzzy. Para eliminá-lo e 

obter resultados que permitam priorizar, com maior precisão, os riscos de acordo com sua 

probabilidade e impacto, foi realizada uma terceira etapa, que foi o treino de uma MLP usando 

os dados fuzzy como entrada e os dados de risco como alvo. O resultado é apresentado na Figura 

11. 
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Fig. 10. Superfície de controle e mapa de contorno da saída da MLP. Fonte: Autores. 

Da superfície gerada pelos dados de saída, observa-se que se obteve uma função que parece 

atender ao objetivo de fornecer um indicador para priorizar um determinado conjunto de riscos. 

Do mesmo modo, essa classificação foi comparada com os resultados anteriores, como pode-se 

observar nas Figuras 12 e 13. 

 

 
Fig. 11. Gráfico comparativo de todas as fases do experimento. Fonte: Autores. 

 

 

Fig. 12. Comparativo entre os resultados fuzzy e a versão tratada pela MLP. Fonte: Autores. 
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Os resultados mostram que o emprego da matriz de probabilidade e impacto, como base de 

regras de um sistema de inferência fuzzy, e do processamento dos resultados, com uma rede 

neural, resultaram em valores enquadrados em uma escala de priorização de riscos que é 

aderente ao modo de priorizar riscos de um gerente de projetos, usando uma MPID, mas com 

maior precisão. 

5 Conclusões 

Os experimentos realizados mostraram-se promissores no sentido de que foi possível gerar 

um modelo para a classificação automática de riscos e oportunidades em projetos, usando uma 

matriz de probabilidade e impacto que, por sua vez, é baseada no conhecimento humano, seja 

ele uma norma ou procedimento utilizado pela organização que executa o projeto, ou até mesmo 

a experiência de um gerente de projetos. Porém, em vez de se obter uma classificação discreta, 

resultante de uma matriz de probabilidade e impacto, obteve-se uma saída contínua, que é capaz 

de levar em consideração as preferências manifestadas em uma matriz de risco. 

A principal contribuição deste trabalho reside no fato de que, ao classificar riscos por meio 

de um ranqueamento contínuo com base em um sistema de inferência fuzzy neural, mostra-se 

que o uso de MPID ou MPI, como base de conhecimento, aliado a técnicas de lógica fuzzy, 

constitui um modelo que possibilita a tomada de decisões em situações complexas. 

Recomenda-se, como pesquisas futuras, extensões do modelo, empregando sistema neuro-

fuzzy e sua aplicação em problemas de decisão multiatributo. 
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Resumo. O método fuzzy do valor presente líquido modificado (VPLM Fuzzy), 
usado para a avaliação de projetos de investimento sob incerteza, prevê explici-
tamente o uso de custos de oportunidade associados aos fluxos de caixa inter-
mediários e elimina os principais problemas dos métodos tradicionais de orça-
mentação de capital. Baseado nos mesmos pressupostos que nortearam o desen-
volvimento desse método, o presente artigo apresenta uma solução unificada de 
orçamento de capital fuzzy, consistindo na taxa interna de retorno modificada 
fuzzy (TIRM Fuzzy), no índice de lucratividade modificado fuzzy (ILM Fuzzy) 
e no payback total modificado fuzzy (PBTM Fuzzy). Esses métodos são consis-
tentes com o método do VPLM, maximizam a riqueza dos acionistas e sempre 
conduzem às mesmas condições de aceitação ou rejeição de projetos. 

Palavras-chave: Métodos Modificados de Orçamento de Capital, Números 
Fuzzy Triangulares, Aritmética Intervalar 

1   Introdução 

As decisões de investimento devem considerar três diferentes dimensões: o retorno 
absoluto, o retorno relativo e a liquidez de um projeto. Não existe um método de 
avaliação que possa capturar todas essas dimensões ao mesmo tempo. 

Muitas soluções determinísticas ou fuzzy foram propostas nas últimas décadas 
para lidar com os problemas dos métodos de orçamentos de capital, mas a abordagem 
unificada proposta aqui se distingue por ser uma solução generalizada em relação ao 
retorno absoluto (VPLM) [1], ao retorno relativo (TIRM e ILM) e à liquidez (PBTM) 
dos projetos de investimento. Todos esses métodos levam a indicações consistentes de 
aceitação ou rejeição de projetos. A abordagem adota como base métodos 
determinísticos [2], que fornecem uma estrutura alternativa à análise do projeto de 
investimento quando as taxas de financiamento e de reinvestimento da empresa são 
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diferentes e os parâmetros incertos podem ser especificados como números fuzzy 
triangulares (NFTs). Os novos indicadores são a MIRR Fuzzy, o ILM Fuzzy e o PBTM 
Fuzzy. Devido à complexidade dos cálculos envolvidos, novas funções MS-Excel são 
desenvolvidas usando o Visual Basic for Applications (VBA). 

2   Métodos Modificados de Orçamento de Capital 

Os métodos convencionais de orçamento de capital têm algumas deficiências que 
podem levar a erros de interpretação nas decisões de investimento das empresas. 
Essas deficiências são decorrentes principalmente dos pressupostos implícitos 
incorporados nas abordagens tradicionais [3]. Por exemplo, no caso do método do 
valor presente líquido (VPL): 
 fluxos intermediários positivos são reinvestidos a uma taxa igual à taxa de 

desconto ajustada ao risco (TDAR), em vez da taxa de oportunidade de 
reinvestimento da empresa; 

 fluxos intermediários negativos são descontadas à TDAR, em vez da taxa de 
financiamento (custo médio ponderado de capital - CMPC) da empresa. 
Esses problemas têm sido amplamente investigados e alguns autores têm proposto 

modelos alternativos aos métodos convencionais, conhecidos como métodos 
modificados de orçamento de capital. Na prática, esses métodos são versões 
melhoradas dos métodos tradicionais do valor presente líquido (VPL) e da taxa interna 
de retorno (TIR), eliminando principalmente os problemas em relação às taxas de 
reinvestimento e de financiamento, e diferentes versões são conhecidas por diferentes 
nomes e siglas [2-8]. O primeiro é usado neste artigo, uma vez que é uma solução 
unificada e totalmente compatível com os métodos propostos em [3, 4]. 

De acordo com [2], a equação geral para o valor presente líquido modificado é: 
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onde, CFit é o fluxo positivo no final do período t, n é o horizonte de vida do projeto, 
ktr é a taxa de reinvestimento, ktdar é a taxa de desconto ajustada ao risco (TDAR), CFot 
é o fluxo negativo no final do período t, e kcmpc é a taxa de financiamento (CMPC).  

O numerador do primeiro termo, no lado direito da equação (1), é a soma de todos 
os fluxos de caixa positivos, capitalizados à taxa de reinvestimento até o último 
período (n) do projeto. Esta soma, denominada valor de terminal (VT), é descontada à 
taxa de desconto ajustada ao risco até o período zero. O segundo termo, no lado 
direito, é a soma de todos os fluxos de caixa negativos descontados à taxa de 
financiamento até o período zero do projeto. Essa soma é chamada de valor presente 
(VP). Assim, VT e VP podem ser escritos como: 
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A partir desses dois únicos valores (VT e VP), os indicadores determinísticos po-
dem ser estabelecidos e representados pelas equações (4) a (7), respectivamente: 
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Exemplo 1. Considere o problema [9], referente a um projeto de investimento para 
extração de petróleo. O projeto pode ser definido como uma saída de caixa de $1.600 
no ano zero, para a instalação de uma bomba maior em um poço de petróleo em ope-
ração. A nova bomba permite a extração adicional de $10.000 no ano 1. Como conse-
quência desta instalação, a capacidade do poço é parcialmente esgotada dentro deste 
ano. Como resultado, a produção diminui em $10.000 no ano 2. Os fluxos de caixa 
líquidos do projeto são –$1.600, $10.000 e –$10.000 nos anos 0, 1 e 2, respectiva-
mente. Admita que as taxas ktr, kcmpc e ktdar são de 25%, 23% e 23% ao ano, respecti-
vamente. Como ilustração, os procedimentos para calcular  o VPLM, a TIRM, o ILM e 
o PBTM foram aplicados ao projeto e os resultados são apresentados na Tabela 1: 

Tabela 1. Cálculo do VPLM, da TIRM, do ILM e do PBTM para o problema da bomba 

 Anos 

 0 1 2 

Fluxos de Caixa Líquidos –1.600,00 10.000,00 –10.000,00 

Fluxos de Caixa Positivos a 23% – 6.609,82  

Fluxos de Caixa Negativos a 25%   12.500,00 

Valor Presente: – 8.209,82 Valor Terminal: 12.500,00 

 
A Tabela 1 mostra que o fluxo de caixa de –$10.000,00 é descontado para o 

período zero, a uma taxa de financiamento de 23%, totalizando um valor presente 
(VP) de –$8.209,82. Por outro lado, o fluxo de caixa de $10.000 é capitalizado até o 
último período do projeto, com base na taxa de reinvestimento de 25%, totalizando 
um valor terminal (VT) de $12.500,00. Com os valores dos fluxos de caixa negativos 
e positivos concentrados nos períodos zero e dois, respectivamente, os índices 
modificados são calculados aplicando as equações 2 a 7: 

VPLM = 12.500/(1+0,23)2 – 8.209,82 = $52,46 TIRM = (12.500/8.209,82)1/2 -1 = 23,39% 

PBTM = 8.209,82 /[12.500/(1 + 0,23)2] x 2= 1,99 ILM = 12.500/(1 + 0,23)2/ 8.209,82 = 1,01 

Os critérios de decisão associados ao VPLM, à TIRM, ao ILM e ao PBTM são 
semelhantes aos dos métodos convencionais e estão resumidos na Tabela 2. 
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Tabela 2. Critérios de decisão dos métodos modificados 

Métodos 
Modificados 

Critérios de Decisão 
Aceitação Indiferença Rejeição 

VPLM VPLM > 0 VPLM = 0 VPLM < 0 
TIRM TIRM > ktdar TIRM = ktdar TIRM < ktdar 
ILM ILM > 1 ILM = 1 ILM < 1 

PBTM 
PBTM < Horizonte 

de vida 
PBTM = Horizonte 

de Vida 
PBTM > Horizonte 

de Vida 

 
As Tabelas 1 e 2 mostram que todos os indicadores levam à mesma condição de 

aceitação do projeto (VPLM > 0; TIRM > 23% (ktdar); ILM > 1 e PBTM < 2). 

3   Métodos Modificados em Condições de Incerteza 

É assumido nas equações (4) a (7) que os fluxos de caixa, a taxa de reinvestimento, a 
taxa de financiamento e a taxa de desconto ajustada ao risco são estabelecidos com 
precisão. No entanto, não é fácil determinar o valor preciso desses parâmetros, e 
variações imprevistas podem mesmo tornar impraticável um projeto inicialmente 
considerado como de alto retorno. 

Na modelagem tradicional de problemas de orçamento de capital, parâmetros 
incertos são geralmente representados por distribuições de probabilidade. Esta 
abordagem é apropriada para representar a natureza estatística das incertezas e o 
método de Monte Carlo é freqüentemente usado para cálculos práticos. No entanto, 
existem situações em que dados estatísticos não podem ser estabelecidos e parâmetros 
são determinados subjetivamente. Além disso, a incerteza nem sempre vem do caráter 
aleatório dos parâmetros. Por exemplo, na frase “este projeto proporcionará um alto 
retorno nos próximos 10 ou 15 anos”, diferentes interpretações para o termo “alto” e a 
incerteza sobre a vida útil do projeto podem ser uma fonte de ambiguidade e 
imprecisão. Em tais situações, a modelagem pode ser melhorada pelo uso de uma 
abordagem alternativa. Os conceitos da teoria fuzzy [10] são muito úteis para lidar 
com parâmetros incertos ou imprecisos sob a forma de variáveis linguísticas. 
Números fuzzy são especialmente úteis para a quantificação de informações 
imprecisas ou ambíguas. Vários autores investigaram o uso de números fuzzy nas 
decisões sob incerteza e uma ampla revisão da literatura pode ser obtida em [11, 12]. 

Suponha que os fluxos de caixa, as taxas de reinvestimento e de financiamento e a 
taxa de desconto ajustada ao risco de um projeto de investimento sob incerteza são 
representados por números fuzzy triangulares. Tais números fuzzy tomam a forma 
mostrada na Figura 1, onde também é mostrado um hipotético α-cut. 

 
Fig. 1. Número fuzzy triangular 
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Um número fuzzy L-R pode ser expresso como: 

 ],[  )()(  rl aaA   (8) 

onde, l(α) representa o segmento de linha à esquerda do número fuzzy e r(α), o 
segmento de linha à direita. 

A notação α-cut também é usada com muita frequência. Neste caso: 
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Assim, 
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A partir da equação (8), as notações matemáticas para os números fuzzy triangula-
res correspondentes aos fluxos de caixa (CFt), às taxas de reinvestimento (ktr) e de 
financiamento (kcmpc) e à taxa de desconto ajustada ao risco (ktdar) podem ser estabele-
cidas. 
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Para simplificar, o cálculo dos indicadores modificados com fluxos de caixa e ta-

xas de desconto fuzzy será dividido em seis etapas: 
 

Passo 1: Cálculo do Valor Terminal Fuzzy (VTα). 
O valor terminal fuzzy (VTα) é a soma de todos os fluxos de caixa líquidos positivos 
(CFi

α) capitalizados à taxa de reinvestimento fuzzy (krr
α): 
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Cada intervalo que define um número fuzzy satisfaz às seguintes condições: 
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Aplicando as condições estabelecidas em (17) na expressão (16): 
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onde:  
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Passo 2: Cálculo do Valor Presente Fuzzy (VPα). 
O valor presente fuzzy (VPα) é a soma de todos os fluxos de caixa líquidos negativos, 
descontados à taxa de financiamento fuzzy (kwacc

α): 
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Aplicando as condições estabelecidas em (17) na expressão (21): 
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onde:  
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Passo 3:  Cálculo do Valor Presente Líquido Modificado Fuzzy (VPLMα).  
Da equação (4), VPLMα pode ser representado como: 

 ],[ )()(  rl VPLMVPLMVPLM   (25) 

onde: 
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Passo 4:  Cálculo da Taxa Interna de Retorno Modificada Fuzzy (TIRMα).  
Da equação (5), TIRMα pode ser representada como: 

 ],[ )()(  rl TIRMTIRMTIRM   (28) 
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 1

/1

)(

)(
)( 














n

l

l
l

VP

VT
TIRM 


  (29) 

 1

/1

)(

)(
)( 














n

r

r
r

VP

VT
TIRM 


  (30) 

Passo 5:  Cálculo do Índice de Lucratividade Modificado Fuzzy (ILMα).  
Da equação (6), ILMα pode ser representado como: 

 ],[ )()(  rl ILMILMILM   (31) 
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Passo 6:  Cálculo do Payback Total Modificado Fuzzy (PBTMα).  
Da equação (7), PBTMα pode ser representado como: 

 ],[  )()(  rl PBTMPBTMPBTM   (34) 

onde: 
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Exemplo 2. Assuma que no exemplo 1 os fluxos de caixa, as taxas de reinvestimento, 
de financiamento e de desconto ajustada ao risco podem ser estabelecidas por um 
especialista como os seguintes números fuzzy triangulares: CF0

α = (-1600, -1600, -
1600), CF1

α = (9000, 10000, 11000), CF2
α = (-11000, -10000, -9000), krr

α = (23%, 
25%, 27%), kwacc

α = (21%, 23%, 25%) e kradr
α = (21%, 23%, 25%). Os indicadores 

fuzzy do VPLM, da TIRM, do ILM e do PBTM podem ser obtidos através das seguin-
tes etapas: 
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a) Cálculo dos valores dos fluxos de caixa fuzzy (CFn
α) 

Da equação (12), os fluxos de caixa fuzzy são expressos como: 
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Os valores de CF0 

α a CF2 
α são mostrados na Tabela 3, para diferentes valores de α, 

variando de 0 a 1. Observe que CF0 
α é o α-cut de um NFT, portanto é só um interva-

lo.   
 
b) Cálculo dos valores das taxas fuzzy (ktr

α, kcmpc
α e ktdar

α)  
Usando os mesmos procedimentos adotados acima para o cálculo dos fluxos de caixa 
fuzzy, diferentes valores de krr

α, Kwacc
α e kradr

α são calculados e mostrados na Tabela 4. 
 
c) Cálculo dos valores do Valor terminal Fuzzy (VT α) 
Das equações (19) e (20), VT l(α) e VT r(α) são estabelecidos como, para α = 0: 
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d) Cálculo dos valores do Valor Presente Fuzzy (VP α) 
Das equações (23) e (24), VP l(α) e VP r(α) são estabelecidos como, para α = 0: 
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Os valores de VT α e VP α são mostrados na Tabela 5 para diferentes valores de α.  
 
e) Cálculo dos valores do VPLM Fuzzy 
Das equações (26) e (27), VPLM l(α) e VPLM r(α) para α = 0 são estabelecidos como: 
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f) Cálculo dos valores da TIRM Fuzzy 
Das equações (29) e (30), TIRM l(α) e TIRM r(α) para α = 0 são estabelecidos como: 
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g) Cálculo dos valores do ILM Fuzzy 
Das equações (32) e (33), ILM l(α) e ILM r(α) para α = 0 são estabelecidos como: 
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h) Cálculo dos valores do PBTM Fuzzy 
Das equações (35) e (36), PBTM l(α) e PBTM r(α) para α = 0 são estabelecidos como: 

57.2  2 x
)25.01(

00.070,11
/15.113,9  x 

)1(
/

1.54  2x
)21.01(

00.970,13
/00.360,7   x 

)1(
/

2)(

)0(
)0()0(

2)0(

)0(
)0()0(































































n
k

VT
VPPBTM

n
k

VT
VPPBTM

nr
tdar

l
lr

nl
tdar

r
rl











 

Os valores do VPLMα, da TIRMα, do ILMα e do PBTMα são mostrados na Tabela 6 
para diferentes valores de α. Pode-se observar que os valores obtidos pelos métodos 
determinísticos têm pertinência máxima nas soluções obtidas pelos indicadores fuzzy, 
em destaque na Tabela 6.  

Tabela 3. Valores de CF0 
α, CF1 

α
 e CF2 

α 

 CF0
α CF 1

α CF 2
α 

α CF 0
l(α) CF 0

r(α) CF 1
l(α) CF 1

r(α) CF 2
l(α) CF 2

r(α) 
0 -1,600 -1,600 9,000 11,000 -11,000 -9,000 

0.1 -1,600 -1,600 9,100 10,900 -10,900 -9,100 
0.2 -1,600 -1,600 9,200 10,800 -10,800 -9,200 
0.3 -1,600 -1,600 9,300 10,700 -10,700 -9,300 
0.4 -1,600 -1,600 9,400 10,600 -10,600 -9,400 
0.5 -1,600 -1,600 9,500 10,500 -10,500 -9,500 
0.6 -1,600 -1,600 9,600 10,400 -10,400 -9,600 
0.7 -1,600 -1,600 9,700 10,300 -10,300 -9,700 
0.8 -1,600 -1,600 9,800 10,200 -10,200 -9,800 
0.9 -1,600 -1,600 9,900 10,100 -10,100 -9,900 
1.0 -1,600 -1,600 10,000 10,000 -10,000 -10,000 
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Tabela 4. Valores de krr
α, kwacc

α e kradr
α 

 ktr
α (%) kcmpc

α (%) ktdar
α (%) 

α ktr
l(α) ktr

r(α) kcmpc
l(α) kcmpc

r(α) ktdar
l(α) ktdar

r(α) 
0 23.0 27.0 21.0 25.0 21.0 25.0 

0.1 23.2 26.8 21.2 24.8 21.2 24.8 
0.2 23.4 26.6 21.4 24.6 21.4 24.6 
0.3 23.6 26.4 21.6 24.4 21.6 24.4 
0.4 23.8 26.2 21.8 24.2 21.8 24.2 
0.5 24.0 26.0 22.0 24.0 22.0 24.0 
0.6 24.2 25.8 22.2 23.8 22.2 23.8 
0.7 24.4 25.6 22.4 23.6 22.4 23.6 
0.8 24.6 25.4 22.6 23.4 22.6 23.4 
0.9 24.8 25.2 22.8 23.2 22.8 23.2 
1.0 25.0 25.0 23.0 23.0 23.0 23.0 

Tabela 5. Valores de VT α e VP α 

 VTα VPα 
α VTl(α) VTr(α) VPl(α) VPr(α) 
0 11,070.00 13,970.00 (9,113.15) (7,360.00) 

0.1 11,211.20 13,821.20 (9,020.30) (7,442.68) 
0.2 11,352.80 13,672.80 (8,928.02) (7,525.86) 
0.3 11,494.80 13,524.80 (8,836.30) (7,609.55) 
0.4 11,637.20 13,377.20 (8,745.15) (7,693.75) 
0.5 11,780.00 13,230.00 (8,654.56) (7,778.46) 
0.6 11,923.20 13,083.20 (8,564.52) (7,863.69) 
0.7 12,066.80 12,936.80 (8,475.03) (7,949.43) 
0.8 12,210.80 12,790.80 (8,386.08) (8,035.70) 
0.9 12,355.20 12,645.20 (8,297.68) (8.122.50) 
1.0 12,500.00 12,500.00 (8,209.82) (8,209.82) 

Tabela 6. Valores de VPLMα , TIRMα, ILMα, e PBTMα 

 VPLMα TIRMα ILMα PBTMα 

α VPLMl(α) VPLMr(α) TIRMl(α) TIRMl(α) ILMl(α) ILMl(α) PBTMl(α) PBTMl(α) 
0 (2,028.35) 2,181.70 10.2% 37.8% 0.78 1.30 1.54 2.57 

0.1 (1,822.11) 1,966.25 11.5% 36.3% 0.80 1.26 1.58 2.51 
0.2 (1,615.50) 1,751.40 12.8% 34.8% 0.82 1.23 1.62 2.44 
0.3 (1,408.49) 1,537.13 14.1% 33.3% 0.84 1.20 1.66 2.38 
0.4 (1,201.09) 1,323.43 15.4% 31.9% 0.86 1.17 1.71 2.32 
0.5 (993.26) 1,110.28 16.7% 30.4% 0.89 1.14 1.75 2.26 
0.6 (785.02) 897.68 18.0% 29.0% 0.91 1.11 1.80 2.20 
0.7 (576.33) 685.60 19.3% 27.6% 0.93 1.09 1.84 2.15 
0.8 (367.20) 474.05 20.7% 26.2% 0.96 1.06 1.89 2.09 
0.9 (157.61) 263.00 22.0% 24.8% 0.98 1.03 1.94 2.04 
1.0 52.46 52.46 23.4% 23.4% 1.01 1.01 1.99 1.99 

 
As representações gráficas dos indicadores são mostradas na Figura 2. A forma 

dos números fuzzy resultantes não é exatamente triangular, embora seja bastante se-
melhante.  As divergências entre as formas exata e aproximada foram estudadas por 
[13-15], que concluíram que não existe erro significativo entre as duas formas.  
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Fig. 2. Representação gráfica dos indicadores fuzzy 

 
As áreas vermelhas indicam que existe a possibilidade de o projeto não ser 

indicado como aceitável. De acordo com [13], esta possibilidade pode ser calculada 
dividindo-se a área negativa pela área total, que no caso do VPLM resulta em 47,0%. 

4   As Funções Financeiras Fuzzy 

Como o cálculo dos indicadores fuzzy, para um projeto de investimento com as 
variáveis representadas por NFTs, é bastante difícil e complexo, novas funções finan-
ceiras foram desenvolvidas em VBA do MS-Excel. As sintaxes e os códigos dessas 
funções estão disponíveis em [2]. 

Exemplo 3. Admita que os valores do Exemplo 2 estão inseridos nas células B2:D2, 
B3:D3 e B4:D4 de uma planilha MS-Excel; que as taxas de reinvestimento, de finan-
ciamento e de desconto ajustada ao risco estão inseridas nas células G3:I3, G4:I4 e 
G5:I5; que o grau de pertinência zero (α = 0) está inserido na célula G7; e que o tipo 
(no caso, left = 0) está inserido na célula G8. A Figura 3 mostra os assistentes de fun-
ção utilizados no cálculo do MVPL fuzzy e da MTIR fuzzy e os respectivos resultados. 

 
Fig. 3. Assistentes das funções financeiras MVPLFuzzy e MTIRFuzzy 
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5   Conclusões 

A utilização dos métodos modificados determinísticos do VPLM, da TIRM, do ILM e 
do PBTM em substituição aos métodos tradicionais permitiu eliminar o viés da 
metodologia da taxa de desconto ajustada ao risco e considerar as três diferentes 
dimensões das decisões de investimento: o retorno absoluto (VPLM), o retorno 
relativo (TIRM e ILM) e a liquidez de um projeto (PBTM). 

A associação de números fuzzy a esses métodos modificados provou ser 
apropriada para resolver problemas de avaliações de investimento. A abordagem 
unificada proposta é simples e faz menos suposições do que os modelos tradicionais 
para o tratamento da incerteza quanto ao comportamento das variáveis relacionadas, 
tornando-se muito útil para os tomadores de decisão. As funções fuzzy mostraram um 
bom desempenho e são fáceis de usar, o que é uma característica essencial para uso 
profissional. 
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RESUMO 

Existem diversos sistemas de negociação (trading systems) disponíveis no mercado, porém poucos -             
ou nenhum - utilizam lógica fuzzy em sua análise, embora esta técnica demonstra se encaixar               
perfeitamente na proposta (BELLMAN, 1970). Este estudo busca verificar a viabilidade da utilização             
de lógica fuzzy para aplicação no mercado financeiro com timeframes de M1 a M15, portanto               
intra-dia, no índice geral da bolsa de São Paulo (b3 IBOV), em técnicas de análise de mercado                 
bastante consagradas por operadores. Utilizando o ambiente de negociação e programação           
Metatrader5®, foi construído um modelo baseado no tripé Momento/Volume/Sinal e analisado o            
histórico do ativo por 15 meses em diversos TimeFrames. 

Palavras-chave: Lógica Fuzzy. Mercado Financeiro. Intra-dia. 

INTRODUÇÃO 

No mercado financeiro, as operações que são iniciadas e encerradas no mesmo dia recebem o nome de                 
intra-dia (intra-day). Devido à sua natureza volátil, os períodos de análise são medidos em minutos               
(não em dias/semanas/meses, como normalmente vemos em negociações com ações ou ativos            
agrícolas), logo, as análises e o plano de negociação devem ser criados a partir de informações muito                 
rápidas, sem tempo para uma reflexão ou mesmo validação dos dados de forma não automatizada.               
Não é raro utilizar o TimeFrame M1 (intervalos de 1m) para tomar decisões baseadas em diversos                
indicadores cujo valor está sendo atualizado de um em um minuto. Isso pode trazer consequências               
desastrosas caso um indicador seja negligenciado ou não tenha sua análise devidamente valorada.             
Existem análises utilizando lógica clássica (Se...Então), porém, conforme as variáveis aumentam, a            
complexidade e a manutenção dessas regras se tornam inviáveis. Este trabalho visa verificar a              
viabilidade de um trading system tradicional de contra-tendência (que busca detectar a exaustão de um               
movimento e operar na direção contrária ao mesmo) utilizando lógica fuzzy para a tomada de decisões,                
baseados em diversos indicadores, incluindo sua taxa de variação em relação ao tempo. 

METODOLOGIA 

Este trabalho utilizou o Metatrader5® para gerar o programa devido sua capacidade de automatizar              
operações no mercado financeiro através de programas que utilizam uma linguagem (MQL5) baseada             
em C++, que é a origem das linguagens mais utilizadas em desenvolvimento computacional. Foi              
criado um sistema teorizado pelo trabalho de Lima (2012), que nos entrega um indicador de compra e                 
venda (C&V). Foi realizada a análise de sua aplicação nos intervalos M1,M2,M3,M4,M5,M6,M10 e             
M15, no período de 02/jan/2017 a 07/mar/2018. A Figura 1 representa o fluxo de entradas,               
inferências e saídas do sistema de negociação proposto. 
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Figura 1: Diagrama do sistema para obtenção do indicador C&V 

MACD = Convergência e divergência de Médias Móveis; L. MACD = Linha Principal MACD; L. Sinal MACD                 
= Linha de Sinal MACD; M1 = Coeficiente angular da linha MACD; M2 = Coeficiente angular da linha de                   
Sinal MACD; D0-MACD = Distância ao eixo Zero da linha MACD; Alpha MACD = Coeficiente angular da                 
linha MACD; IFR = Indicador Força Relativa; Alpha OBV = Coeficiente angular do indicador              
On-Balance-Volume 

Diante do sistema descrito, foram criados os três sistemas de inferência fuzzy, todos com 5 variáveis                
linguísticas (MuitoBaixo, Baixo, Neutro, Alto e MuitoAlto), inclusive para sua taxa de variação obtida              
através do coeficiente de inclinação da equação da reta calculada pela regressão linear dos últimos três                
períodos do indicador. Para análise, utilizamos o Indicador C&V como um oscilador, variando de              
[0,100], no qual o intervalo [0,20] representa a zona para boa compra e sendo [80,100] o intervalo                 
para uma boa venda. A avaliação de sucesso ou fracasso foi o fechamento do próximo intervalo, se                 
seguiu a direção descrita pelo indicador C&V ou não. 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 M15 

Taxa de 
Sucesso 

0,74 0,67 0,63 0,55 0,50 0,51 0,49 0,50 

Ativações 5847 4014 3264 2683 2475 2039 2143 1830 

Tabela 1 - Resultados do sistema proposto no período de 02/jan/2017 a 07/mar/2018 

CONCLUSÕES 

Como um reflexo da operação tradicional com ações, os resultados se mostraram positivos, se              
considerarmos os intervalos menores. A Tabela 1 mostra a relação direta entre o tamanho do intervalo                
e a taxa de sucesso do sistema, o que, em si só, já enseja um trabalho mais amplo. Fica claro que o                      
sistema Fuzzy é mais apropriado do que análises binárias isoladas, tal qual a mente humana funciona                
(BELLMAN, 1970). 

[1] BELLMAN, R.E.; ZADEH, L.A. Decision-making in a fuzzy environment.          
Management Science, Providence, v.17, n.4, p.141- 64, Dec. 1970.  

[2] LIMA, Igor Ribeiro. Sistemas Inteligentes para Auxiliar na tomada de decisões no             
mercado de capitais. 2012. 193 f. Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2012. 
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Resumo As criptomoedas têm ganhado destaque em todo o mundo,
pessoas de todos os países tem investido no câmbio de sua moeda para
criptomoedas com a intenção de que elas valorizem e o investidor obte-
nha lucro. Para esses investidores, uma tarefa importante é acompanhar
e monitorar as quedas e valorizações de cada criptomoeda para saber o
melhor momento de comprar ou vender. Por não estarem associadas a
nenhum órgão governamental, a previsão do valor de mercado das cripto-
moedas é uma tarefa difícil. Uma das maneiras de se fazer essa previsão
é baseada na avaliação de dados com o padrão histórico de cada moeda.
Nesse cenário, este trabalho propõe o uso de algoritmos de inteligência
computacional, mais especificamente, sistemas fuzzy evolutivos para mo-
nitoração e avaliação do volume de saída de criptomoedas com base em
valores históricos. Foram utilizados 5 algoritmos para avaliação de cripto-
moedas e todos eles apresentaram bons resultados. Dentre os algoritmos
utilizados, o melhor resultado de tempo e acurácia foi o eNFN.

Palavras-chave: Criptomoedas; Sistemas Fuzzy; Sistemas Evolutivos;
Modelos Adaptativos; Fluxo Contínuo

1 Introdução

As criptomoedas, também denominadas moedas digitais, surgiram a partir de
2008, quando houve uma grande queda do índice Dow Jones conhecida como a
queda de subprime [1]. Desde então, essas moedas digitais vêm ganhando noto-
riedade e espaço. Para alguns, elas são vistas como uma ameaça ao monopólio
do poder central do governo e para outros uma potencial moeda secundária
[2]. As moedas digitais possuem um protocolo de funcionamento que possibilita
sua movimentação entre computadores e usuários sem qualquer interferência de
bancos ou centrais comerciais [3]. Esse mecanismo de funcionamento ocorre com
transferências de recursos de uma carteira para outra, que são registradas em
arquivos chamados de blocos. Estes blocos são gerados aproximadamente em até
10 minutos, variando de uma moeda para outra, por algoritmos que satisfaçam
as condições de tornar as transferências de moeda em processos irreversíveis e
criptografados [1].
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Atualmente o volume de trocas de uma criptomoeda supera o volume de um
câmbio de uma moeda normal, estatísticas mostram que o volume de transações
das criptomoedas superam o volume de transações com o dólar americano [1].
Em [4] podem ser observados gráficos atualizados onde o Bitcoin está sempre
com um volume de saída financeira superior ao dólar. Por não haver uma agên-
cia regulamentadora/fiscalizadora para estas moedas, a variação do seu valor
é consequência, principalmente, do aumento ou diminuição de sua procura, de
sua aceitação no mercado e do aumento no número de carteiras digitais. No
entanto, não há muitas maneiras de prever se o seu valor vai aumentar ou dimi-
nuir, principalmente por elas não estarem associadas com nenhum país ou órgão
governamental. Assim, fazer uma avaliação do histórico de cada moeda e avaliar
seus padrões são as únicas maneiras de saber quando investir ou resgatar seu
dinheiro.

Os sistemas fuzzy e suas variações são amplamente utilizados em atividades
nas quais é necessária capacidade de raciocínio semelhante à dos seres humanos.
O emprego da lógica fuzzy permite desenvolver sistemas baseados em regras
para solução de problemas em diversas áreas como tomada de decisão, previ-
são, controle e identificação de sistemas, detecção de falhas, para citar somente
algumas [5]. O aumento da disponibilidade de grandes conjuntos de dados e
a crescente necessidade de processamento destes dados motivam o desenvolvi-
mento de algoritmos incrementais capazes de processar dados em fluxo contínuo.
A dificuldade para processar esses grandes volumes de dados não estacionários
e variantes no tempo traz consigo novos desafios no desenvolvimento de novas
tecnologias/arquiteturas e algoritmos de aprendizado. Exemplos comuns de onde
são encontrados esses tipos de dados estão nas indústrias, onde o envelhecimento
e desgaste das máquinas podem gerar variações nos dados; em sistemas de co-
municações, nos quais as condições de transmissão geram contínuas variações;
na economia, onde os índices de bolsa variam com o tempo [6]. Com o crescente
interesse no desenvolvimento de novos métodos para resolução dos problemas
em sistemas que apresentam fluxos de dados que chegam continuamente, surgiu
uma nova área de pesquisa utilizando metodologias que possuem mecanismos
adaptativos e processamento de dados online, capazes de treinar e atualizar con-
tinuamente a estrutura e os parâmetros do modelo à medida que o fluxo de
dados sofre mudanças. Esses novos modelos de sistemas fuzzy são conhecidos
como sistemas fuzzy evolutivos (Evolving Fuzzy Systems, EFS) [5].

Neste contexto, este trabalho apresenta o uso de sistemas fuzzy evolutivos
para prever o volume de saída de criptomoedas com base em informações passa-
das. São avaliados 5 modelos fuzzy evolutivos: 1) Autonomous Learning Multiple-
Model (ALMMo) [7]; 2) Multivariable Gaussian Evolving Fuzzy System (eMG)
[6]; 3) Evolving Neo-Fuzzy Neuron (eNFN) [5]; 4) evolving Takagi-Sugeno (eTS)
[8] e; 5) eXtended Takagi-Sugeno (xTS) [9].

O restante do artigo é organizado como se segue: a Seção 2 detalha os mate-
riais e métodos; a Seção 3 apresenta e discute os resultados obtidos; a Seção 4
apresenta as considerações finais e propostas de continuidade.
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2 Materiais e Métodos

Esta seção detalha o conjunto de dados e os modelos fuzzy evolutivos utilizados
nos experimentos. Os métodos de avaliação dos resultados também são descritos
nessa seção.

2.1 Conjunto de Dados

Uma boa base de dados é muito importante para a execução dos experimentos e
validação de resultados. Assim, para esses experimentos foi selecionada uma base
de dados com os históricos de mercado de diferentes criptomoedas, disponível
pela plataforma Kaggle [10]. A base de dados contém 1000 criptomoedas, nas
quais o conjunto histórico dos dados foi obtido da CoinMarketCap [11]. De todas
as criptomoedas disponibilizadas, selecionou-se 15 por não conter dados incom-
pletos e para executar os experimentos com um número suficiente de dados. As
15 criptomoedas utilizadas são: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dash,
Bitcoin Gold, Litecoin, Moita, Cardano, Monero, Ethereum Classic, Neo, Xem,
Eos, Doge.

Os parâmetros das criptomoedas utilizados como entrada para os experimen-
tos são: 1) o seu valor de abertura equivalente em dólar; 2) o seu valor mais alto
alcançado no dia; 3) o seu valor mais baixo; 4) o valor de fechamento; 5) a quan-
tidade capitalizada no dia. A saída avaliada foi o volume de câmbio da moeda,
de maneira que a predição do volume de saída para o mercado indique que seja
boa ou uma ruim moeda para investimento. O conjunto de dados das 15 crip-
tomoedas totalizou 12.280 amostras. O conjunto de dados de cada criptomoeda
foi individualmente normalizado entre 0 e 1 para execução dos algoritmos.

2.2 Autonomous Learning Multi-Model - ALMMo

O Autonomous Learning Multi-Model, referenciado como ALMMo, é um modelo
cuja sua estrutura é composta de regras fuzzy do tipo AnYa. O sistema fuzzy de
ordem 0 do tipo AnYa foi apresentado inicialmente por [12] e [13]. Diferentemente
das estruturas mais comuns do tipo Mamdani e o tipo Takagi-Sugeno, onde o
conjunto de regras fuzzy são determinados por funções de pertinência escalar
parametrizadas. No AnYa as regras fuzzy são sintetizadas em um vetor, que
inclui os pontos focais das nuvens de dados nas quais as regras são baseadas.
Já as nuvens de dados são conjuntos de amostras de dados com propriedades
comuns agrupadas em torno dos pontos focais [12], [13].

No ALMMo, proposto em [7], a identificação de pontos focais das nuvens
de dados ocorre para estabelecer parâmetros locais de produção. Consequente-
mente, as amostras de dados são atribuídas aos pontos focais mais próximos para
formular a estrutura das nuvens de dados e a atribuição dos dados é como se
segue:

SE(j∗ = argmin
i=i,2,...,N

(||x− µi||))ENTÃO(Ξj∗ ← x), (1)
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onde x = [x1, x2, ..., xM ]T são amostras de dados no espaço Euclidiano como RM
e os índices indicam as instâncias de tempo em que as amostras de dados foram
observadas; argmin é o método que busca a nuvem de dados mais próxima desse
ponto; Ξi corresponde a i-ésima nuvem de dados e µ representa o centro daquela
nuvem; N é o número de nuvens de dados de amostras locais observadas em RM

e também corresponde ao mesmo número de regras.
No aprendizado do ALMMo, quando novas classes de amostras são apresen-

tados ao modelo, somente as regras correspondentes à classe desses novos dados
são atualizadas. Deste modo, como a chegada de novas amostras de dados, cha-
madas de xk+1, a média global µk (2) e a média escalar dos produtos xk (3) são
atualizados para µk+1 e xk+1.

µk =
k − 1

k
µk−1 +

1

k
xk; µ1 = x1 (2)

xk =
k − 1

k
xk−1 +

1

k
||xk||2;x1 = ||x1||2 (3)

Em seguida, as densidades unimodais D da amostra de dados xk+i e todos
os pontos focais identificados da i-ésima classe, pertencente à nuvem de dados
µK, i(i = 1, 2, ..., NK) são calculados por (4).

Dk(xi) =
1

1 + ||xi−µk||2
xk−||µk||2

(4)

Posteriormente, verifica se xK+1 irá gerar uma nova regra. Se a Condição
1 (5) for atendida, uma nova regra/nuvem de dados é adicionada em torno de
xK+1 e os parâmetros atualizados. Por outro lado, se a Condição 1 não for
satisfeita, o algoritmo continua procurando a nuvem de dados mais próxima de
xK+1. Antes de xK+1 ser atribuído à nuvem de dados mais próxima, a Condição
2 (6) é avaliada para ver se xK+1 está próximo da nuvem de dados ou não. Então,
Se a Condição 2 for satisfeita, os parâmetros das regras fuzzy/nuvem de dados
próximos são atualizados. Por fim, se nenhuma das condições forem satisfeitas,
uma nova regra/nuvem de dados é adicionada em torno de xK+1.

Condicão 1 : SE (Dk+1(xk+1) > max
i=i,2,...,Nk

(Dk+1(µk,i)))

OU (Dk+1(xk+1) < , in
i=i,2,...,Nk

(Dk+1(µk,i)))

ENTÃO (xk+1 é um novo ponto de foco).

(5)

Condicão 2 : SE (Dk+1,i(xk+1) ≥ 1
1+n2 )

ENTÃO (atualiza os dados mais próximos)
(6)

2.3 Multivariable Gaussian Evolving Fuzzy - eMG

Um sistema fuzzy evolutivo com uma nova abordagem do aprendizado partici-
pativo foi proposto em [6] e chamado de eMG (Multivariable Gaussian Evolving
Fuzzy). O eMG utiliza funções de pertinência tipo Gaussiana multivariável na
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representação dos grupos. A estrutura do agrupamento (número, centro e forma
dos grupos) é atualizada recursivamente a cada passo do algoritmo e os limiares
definidos automaticamente. O antecedente das regras é obtido pelo algoritmo
de agrupamento participativo evolutivo Gaussiano e os parâmetros dos conse-
quentes das regras fuzzy são atualizados por um algoritmo recursivo de mínimos
quadrados ponderados. O algoritmo do eMG permite a inclusão de uma nova
regra, a modificação dos parâmetros de uma regra existente, e ainda, a união de
dois grupos redundantes. A cada nova amostra apresentada ao eMG a estrutura
de grupo é atualizada por uma medida de compatibilidade e por um índice de
alerta calculados para cada um dos grupos.

A medida de compatibilidade (7) utiliza o quadrado de uma medida de dis-
tância normalizada entre a observação atual e os centros dos grupos (distância
M), que produz grupos elipsoidais cujos eixos não são necessariamente paralelos
aos eixos das variáveis de entrada.

pki = exp[−1

2
M(xk, cki )], (7)

onde a distância M pode ser calculada por

M(xk, cki ) = (xk − cki )(

k∑

i

)−1(xk − cki )T , (8)

onde
∑k
i é a matriz de dispersão que representa a forma dos grupos e é estimada

a cada iteração por

k+1∑

i

= (1− α(pki )1−λ
k
i )(

k∑

i

−α(pki )1−λ
k
i (xk − cki )(xk − cki )T ). (9)

As funções de pertinência Gaussianas multivariáveis que representam os gru-
pos são caracterizadas por um vetor central e uma matriz de dispersão, que re-
presenta a dispersão presente em cada variável de entrada. Outra característica
do algoritmo de agrupamento evolutivo do modelo eMG é o uso de um meca-
nismo de ajuste automático do valor de limiar de distância baseado na dimensão
do espaço de entrada, a fim de evitar a chamada maldição da dimensionalidade.
O limiar de compatibilidade pode ser encontrado por

T p = exp[−1

2
χ2
m,α], (10)

onde χ2
m,a é α intervalo de confiança unilateral superior de uma distribuição Qui-

Quadrado com m graus de liberdade, e m é a dimensão do espaço de entrada. O
limiar do índice de alerta é calculado por

Ta = 1− α

ω
, (11)

onde α nível de significância para calcular os limiares de compatibilidade e alerta,
ω é o tamanho da janela para monitorar a dinâmica da medida de compatibili-
dade. Um novo grupo é criado quando a medida de compatibilidade é menor que
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o limiar de compatibilidade para todos os grupos, e o índice de alerta é maior
que o limiar de alerta para o grupo com maior valor de compatibilidade.

A compatibilidade entre os grupos existentes é monitorada continuamente
visando a união de grupos redundantes. Se a compatibilidade entre dois grupos é
maior que o limiar de compatibilidade, isto é, se pki (ckj , c

k
i ) > Tp, então os grupos

são unidos. A compatibilidade entre dois grupos i e j é definida de maneira
similar a da compatibilidade de uma amostra a um grupo.

2.4 Evolving Neo-Fuzzy Neuron - eNFN

O Evolving Neo-Fuzzy Neuron (eNFN) [5] foi construído sob a estrutura da rede
Neo-Fuzzy Neuron (NFN [14]) e utiliza o erro de modelagem para evolução de sua
estrutura. O eNFN emprega modelos de Takagi-Sugeno de Ordem Zero com fun-
ções de pertinência triangulares e complementares que podem ser adicionadas,
excluídas e/ou ter seus parâmetros ajustados dependendo dos dados de entrada
e do erro de modelagem. Os parâmetros dos consequentes das regras são atua-
lizados utilizando um algoritmo do gradiente com taxa de aprendizagem ótima
[15].

O método para criação de funções de pertinência (regras fuzzy) usa informa-
ções sobre o erro de modelagem global e o erro local para decidir pela criação
de uma nova regra. O valor médio µ̂gt e a variância σ̂2

gt do erro global é recursi-
vamente calculado para a entrada xt por

µ̂gt = µ̂gt−1
− β(µ̂gt−1

− et), (12)

σ̂2
gt = (1− β)(σ̂2

gt−1
+ β(µ̂gt − et)2), (13)

onde et = yt − ŷt e β a taxa de aprendizagem. Similarmente, o valor médio µ̂b∗ti
do erro local correspondente à função de pertinência mais ativa (b∗i ) é recursiva-
mente computado para a entrada xti por µ̂b∗ti = µ̂b∗ti−1

− β(µ̂b∗ti−1
− et).

Se µ̂b∗ti > µ̂gt + σ̂2
gt e dist > τ , então, uma nova função de pertinência é criada

e inserida, onde dist é a distância entre o valor modal da função a ser criada e
suas funções adjacentes e τ é um limiar criado para evitar modelos complexos e
o overfitting.

O procedimento de poda (exclusão de regras) utiliza o conceito de idade da
regra [9]. A idade da regra é determinada por seu tempo de inatividade, isto é, o
intervalo temporal que uma função de pertinência fica sem ser ativada e é obtida
por idadej = t−ativaj , onde j é o índice da função de pertinência, ativa denota
a instância de tempo que a j-ésima regra foi ativada, e t é a instância de tempo
atual. Se a idade da regra com maior tempo de inatividade for maior que um
limiar definido como parâmetro do algoritmo a regra é excluída.

2.5 eTS

Uma abordagem para identificação on-line de modelos que se tornou um marco
no desenvolvimento de modelos evolutivos foi proposta em [8]. Este modelo, cha-
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mado de eTS (Evolving Takagi-Sugeno), é um modelo funcional do tipo Takagi-
Sugeno que atualiza continuamente de maneira recursiva a estrutura da base de
regras, adicionando novas regras com maior poder de sumarização e modificando
as regras e parâmetros existentes. As regras do eTS são do tipo

<i : SE x1 é Ai1 ... e xj é Aij ... e xn é Ain
ENTÃO yi = qi0 + qi1x1 + ...+ qijxj + ...+ qinxn,

(14)

e a saída é determinada como a média ponderada normalizada pela ativação das
funções de pertinência.

Um algoritmo de agrupamento recursivo não supervisionado é utilizado para
atualizar a base de regras a cada nova amostra apresentada ao modelo. O agru-
pamento é realizado no espaço de entrada/saída e a cada iteração os grupos
existentes são projetados nos eixos das variáveis de entrada gerando os conjun-
tos fuzzy do antecedente das regras. Cada grupo define o antecedente de uma
regra. O algoritmo atualiza a estrutura de grupos a cada iteração de forma que
cada amostra processada pode gerar um novo grupo ou simplesmente atualizar
os parâmetros de um grupo existente.

O eTS utiliza funções de pertinência Gaussianas nos conjuntos fuzzy do ante-
cedente das regras. O aprendizado do antecedente das regras é realizado empre-
gando uma versão incremental do algoritmo de agrupamento subtrativo chamado
de eClustering [16]. Nesse método de agrupamento, os pontos no espaço são can-
didatos a centro dos grupos. A capacidade de um ponto ser escolhido como centro
é determinada por uma função potencial. A função potencial de uma amostra
i é definida como uma medida da proximidade espacial do ponto si a todos os
outros por

Pi =
1

N

N∑

j=1

e−
4
r2
||si−sj ||2 , (15)

onde Pi é o potencial da i-ésima amostra, N o número de amostras, r o raio de
influência do grupo.

O valor do potencial de um ponto será alto se esse ponto é circundado por
um grande número de outros pontos e, dessa forma, é razoável que este seja
estabelecido como centro de um grupo. O potencial de todos os outros pontos
de dados é reduzido proporcionalmente ao potencial do ponto escolhido como
centro e inversamente proporcional à distância desse centro. O próximo centro
de grupo também é definido (após o processo de redução) como o ponto de maior
potencial. O procedimento se repete até que o potencial de todos os pontos de
dados seja reduzido abaixo de certo limiar. O potencial de cada nova amostra
Pt(st) em t é estimado recursivamente por

Pt(st) =
t− 1

(t− 1)(υt + 1) + σt − 2νt
, (16)

onde
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υt =

n+1∑

j=1

(stj)
2, σt =

t−1∑

l=1

n+1∑

j=1

(slj)
2, νt =

n+1∑

j=1

stjβtj , e βtj =

t−1∑

l=1

slj . (17)

Os parâmetros υt e νt são computados a partir de st, enquanto βtj e σt podem
ser computados recursivamente. O potencial do centro de cada um dos l grupos
(regras) Pt(s∗l ) em t é atualizado recursivamente por

Pt(s
∗
l ) =

(t− 1)Pt−1(s∗l )

t− 2 + Pt−1(s∗l ) + Pt−1(s∗l )
∑n+1
j=1 (dt(t−1)j)2

. (18)

Uma vez estimado o potencial da nova amostra e atualizado o potencial dos
centros dos grupos existentes, então: 1) caso o potencial da nova amostra seja
maior que o potencial de todos os grupos, a nova amostra é definida como o centro
de um grupo. Se a amostra estiver próxima o suficiente do centro de um grupo
existente, essa amostra substituirá o centro desse grupo. Senão, a amostra será
definida como o centro de um novo grupo; 2) caso o potencial da nova amostra
não seja maior que o potencial do centro de todos os grupos, os parâmetros
do consequente da regra relacionada ao grupo com menor distância Euclidiana
são atualizados. O aprendizado dos consequentes das regras é tratado como um
problema de mínimos quadrados. O vetor de parâmetros dos modelos lineares é
encontrado minimizando uma função objetivo global com RLS (Recursive Least
Square) ou minimizando uma função objetivo local para cada regra por wRLS
(weighted Recursive Least Square).

2.6 xTS

Uma versão estendida do eTS foi introduzida em [9] e denominada xTS (eXten-
ded Takagi-Sugeno). Neste modelo o raio de abrangência de cada grupo (zona
de influência - parâmetro r do eTS) é estimado recursivamente. Uma outra fun-
cionalidade introduzida neste modelo é um índice de idade, que é utilizado para
medir a qualidade dos grupos. O xTS também utiliza a população para me-
dir a qualidade dos grupos, porém nesse modelo a população de um grupo é
denominada como seu suporte e é obtida por

Sl ← Sl + 1; l = arg
R

min
l
||st − s∗l ||2, l = 1...R, (19)

onde Sl é o suporte do l-ésimo cluster. O suporte de um cluster descreve o número
de amostras que estão na sua zona de influência e indica poder de generalização
da regra. O suporte ou o suporte dividido pelo número de amostra é uma das
medidas adotadas para avaliar a qualidade de uma regra e pode ser utilizada
para ignorar (excluir) uma regra. Além disso, o xTS introduz um novo índice de
qualidade dos grupos, denominado idade. A idade de um grupo é definida como
o número de amostras já processadas menos o valor médio dos índices temporais
das amostras representadas pelo grupo
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IDADEj = t− 2Aj
t+ 1

, (20)

sendo Aj =
∑POPj

i=1 idxj o tempo acumulado de chegada e idxj o índice temporal
da j-ésima amostra. O tempo acumulado de chegada é calculado de forma similar
à população do grupo, porém utiliza o índice temporal da amostra

idxj = idxj + t; j = arg min
j
||st − s∗j ||2. (21)

Esse índice assume valores no intervalo (0, t]. Valores próximos de 0 indicam
que o grupo é novo, enquanto valores próximos de t sugerem um grupo antigo,
cujo centro deve ser substituído por novas amostras. O raio de abrangência de
cada cluster é estimado recursivamente baseado na densidade espacial local por

rtlj = ρr(t−1)lj + (1− ρ)σtlj ; rlj1 = 1, l = arg
N

min
i=1
||st − s∗l ||, (22)

onde ρ é uma constante que regula a compatibilidade entre a nova informação e
a antiga. σtlj é a dispersão local sobre o espaço dos dados de entrada obtida por
(23).

σtij =

√√√√ 1

Stl

Stl∑

l=1

||x∗i − xl||. (23)

O método de agrupamento utilizado no xTS é o mesmo descrito pelo eTS [8].
Os parâmetros do consequente são atualizados por mínimos quadrados recursi-
vos. No eTS os raios de abrangência dos agrupamentos são esféricos, enquanto
no xTS eles são elipsoidais e tem sua forma adaptada recursivamente pelas in-
formações espaciais de novas amostras de dados.

2.7 Avaliação de Desempenho

O desempenho dos modelos foi avaliado pelo erro e pelo custo computacional.
Duas medidas de erro foram empregadas o RMSE (Root Mean Squared Error
- Erro Médio Quadrático) (24) e o SQR (Soma dos Quadrados Residuais) (25)
que visa analisar o comportamento do erro dos algoritmos ao longo do tempo. O
custo computacional foi avaliado por meio do tempo médio (em segundos) para
o processamento das amostras do conjunto de dados calculado com base em 10
repetições de cada experimento.

RMSE =
1

N
(

N∑

t=1

(yt − ŷt))
1
2 , (24)

SQRk =

k∑

t=1

(yt − ŷt)2. (25)
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onde N é o número de amostras, ŷt é a saída desejada, yt é a saída estimada e o
k é o índice da amostra até o instante do cálculo. As simulações computacionais
foram executadas de forma on-line, isto é, durante a estimação dos parâmetros
e avaliação do desempenho os modelos evoluem sua estrutura.

3 Experimentos e Análise dos Resultados

Nesta seção são apresentados os experimentos e os resultados obtidos. Os experi-
mentos foram executados com modelos fornecidos pelos seus respectivos autores,
sendo as versões do ALMMo, eMG e eNFN implementadas em Matlab e as do
eTS e xTS em Java.

A Tabela 1 apresenta os resultados por meio do RMSE e tempo de proces-
samento. Apresenta-se também o Desvio Padrão (D.P.) referente ao tempo de
processamento1. Considerando o RMSE, nota-se que o melhor desempenho foi
obtido pelo eNFN, seguido pelo eMG. Os resultados obtidos pela eNFN e eMG
são comparáveis e superam os do ALMMo, eTS e xTS. O eNFN possui o menor
tempo de processamento, seguido pelo xTS, eTS, ALMMo e eMG. Percebe-se
claramente que o eNFN é dentre os algoritmos avaliados o que possui o menor
custo computacional.

Algoritmo RMSE Tempo (seg.) D.P.
(tempo)

ALMMo 0,02100 0,3473 0,01084
eMG 0,01480 0,6787 0,06482
eNFN 0,01006 0,0973 0,02053
eTS 0,02094 0,3029 0,01894
xTS 0,02100 0,2891 0,00870

Tabela 1. Resultados dos experimentos.

A Soma de Quadrados Residuais (SQR) visa analisar o comportamento do
erro ao longo do tempo e é ilustrada na Figura 1. Os resultados visualizados
na Figura 1 sugerem que o eNFN possui um desempenho superior aos demais
modelos. Percebe-se que os modelos eTS e xTS possuem um desempenho com-
parável ao eNFN até t = 7.000. Após esse período, o SQR do eNFN continua
estável e o do eTS e xTS tem um aumento considerável. A Figura 2 mostra o
valor desejado de saída e o estimado pelo eNFN.

1 Como os algoritmos utilizados não apresentam variações na saída estimada a cada
repetição e consequentemente possuem um desvio padrão nulo em função do erro
de previsão. Por outro lado, o tempo de processamento sobre interferências da fa-
tores externos a execução dos algoritmos como por exemplo o uso de memória por
outros aplicativos, aplicativos executados em segundo plano, processos do sistema
operacional, dentre outros.
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Figura 1. Soma dos quadrados residuais.

Figura 2. Volume de saída das criptomoedas.

4 Considerações Finais

Este trabalho apresenta o uso de sistemas fuzzy evolutivos na avaliação do volume
de saída de criptomoedas. Os experimentos foram realizados com 5 algoritmos
evolutivos e avaliou-se a acurácia o tempo de processamento, considerando avali-
ação prévia para utilizar esses algoritmos na análise de diferentes criptomoedas,
suas diferenças de valores e grande variação de uma para outra. Os algoritmos
apresentaram eficácia e desempenho satisfatórios, pois os tempos de execução
apresentados são muito inferiores à frequência máxima que se pode acompanhar
a evolução de criptomoedas, na faixa de 10 minutos. Ressalta-se, pela análise
dos resultados, que o eNFN obteve o melhor desempenho e um menor RSME,
de apenas 0,01006.

Cabe destacar que, no cenário comercial atual, as criptomoedas serão possí-
veis maneiras secundárias de monetização e câmbio. Seus métodos de criptogra-
fia até o presente momento se mostraram seguros. Dessa forma, as criptomoedas
pode futuramente se tornar moedas globais aceitas em qualquer país e/ou esta-
belecimento, sem exigir que um estrangeiro faça câmbio da moeda de seu país
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quando estiver visitando outro, permitindo a ele gastar apenas seu saldo de
criptomoedas.

Assim, com a constantes variações de valor dessas moedas virtuais, saber
quais são possíveis boas moedas para se investir adquire cada vez mais relevância
na economia mundial. Portanto, com a eficiência apresentada pelas abordagens
fuzzy aqui discutidas na avaliação de criptomoedas e suas características evolu-
tivas, é possível propor outras implementações em trabalhos futuros, de maneira
a avaliar e acompanhar todas as criptomoedas em suas variações durante o dia,
em tempo real.
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Abstract. Apresentamos neste trabalho uma revisão das caracteŕısticas
biológicas do HIV determinantes para o processo de reprodução do v́ırus
no organismo humano. Discorremos sobre o modelo de transferência de
Anderson (1986) da fase cĺınica assintomática para a fase cĺınica sin-
tomática de uma população soropositiva sem tratamento e propomos
um modelo de retorno da fase cĺınica sintomática para a fase cĺınica ass-
intomática para uma população soropositiva sob tratamento com antir-
retrovirais. Introduzimos os conceitos de integral e derivada de Choquet,
definidas em relação a uma medida fuzzy, e apresentamos dois teoremas
para a integral de Choquet de funções reais monótonas, a partir dos quais
essa integral pode ser vista como uma integral de Riemann. Representa-
mos ambos os modelos como um Problema de Valor Inicial com derivada
de Choquet, por meio dos quais atribúımos um sentido biológico às medi-
das fuzzy em questão. Por fim, sugerimos uma solução aproximada para
o modelo de retorno à fase assintomática via aproximação de Taylor.

Keywords: Medida fuzzy, Integral de Choquet, Cálculo de Choquet,
Problema de Valor Inicial, Dinâmica de população, HIV.

1 Introdução

O HIV (Vı́rus da Imunodeficiência Humana) integra a famı́lia dos retrov́ırus e
é responsável por ocasionar a AIDS (Śındrome da Imunodeficiência Adquirida)
no organismo humano. Reconhecida no ińıcio dos anos 80 no EUA, a AIDS
tornou-se uma epidemia mundial de grandes proporções. Em 2014, um relatório
emitido por especialistas das Nações Unidas declarava que 19 das 35 milhões
de pessoas convivendo com o HIV ao redor de todo mundo não tinha conhe-
cimento da situação de serem soropositivas [12]. Desde 1996, o uso de antir-
retrovirais (ARVs) como tratamento contra o HIV e a AIDS tem aumentado a
qualidade e prolongado a expectativa de vida de milhões de pessoas em locais
onde há disponibilidade dos medicamentos [5]. A combinação de um ou mais
ARVs é recomendada pela Organização Mundial da Saúde como medida pro-
filática de mutação do v́ırus, caracteŕıstica intŕınseca do HIV que o difere de
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outros retrov́ırus. O HIV age principalmente ao infectar uma classe de células
do sistema imunológico denominadas linfócitos T do tipo CD4+. O processo de
reprodução do v́ırus no organismo envolve muitos estágios, cada um dos quais
pode ser interrompido por um tipo de ARV. Ao entrar em contato com os re-
ceptores CD4+, o HIV rompe o envelope proteico que envolve o RNA viral,
iniciando o processo de infecção dos linfócitos.

Herz et al. [4] propuseram dois modelos para dinâmica intracelular envol-
vendo células T CD4+ e carga viral em pacientes submetidos a tratamento.
Nestes modelos, os autores consideraram a existência de um retardo intracelular
produzido por efeito farmacológico, isto é, definido a partir do intervalo de tempo
entre a infecção celular e a produção de novas part́ıculas virais. Tal retardo é
explicado pelo modo de funcionamento dos ARVs, que atuam bloqueando os
processos intermediários entre o contato do HIV com os linfócitos e a liberação
de v́ırus livres por estes na corrente sangúınea.

Na ausência do tratamento, o processo de reprodução viral no organismo
humano provoca, ao longo do tempo, uma diminuição drástica na concentração
de células T CD4+. Entre a infecção pelo v́ırus e a manifestação dos sintomas,
são estabelecidas duas fases cĺınicas. Ao entrar em contato com o HIV, o or-
ganismo humano está sujeito à fase latente do v́ırus, na qual a concentração
viral no sangue é controlada pelo próprio sistema imunológico, denominada fase
assintomática. Abaixo de um limiar de concentração celular (dado por 200/µL),
os sintomas de imunodeficiência passam a se manifestar, dando ińıcio à fase
cĺınica sintomática. Essa fase ocorre após um tempo médio de 10 anos, como
ilustrado na Fig. 2, conforme estabelecido por [1].

Por outro lado, o tratamento por meio de ARVs, quando iniciado, pode pos-
sibilitar a mesma expectativa de vida ao paciente soropositivo que uma pessoa
da mesma idade HIV-negativo [12]. Nessas condições, se aos primeiros sintomas
da AIDS os indiv́ıduos sintomáticos aderirem ao tratamento de forma adequada,
isto é, se a adesão ao tratamento for de 95% a 100%, em geral de três a seis
meses, os indiv́ıduos poderão ter grande recuperação do ponto de vista cĺınico, a
ponto de se tornarem assintomáticos [6]. Segundo Jafelice [6], é de grande inte-
resse dos especialistas da área médica quantificar a taxa de retorno à classe dos
indiv́ıduos assintomáticos.

Neste trabalho fizemos o estudo de duas dinâmicas, de transferência e re-
torno, para as fases sintomática e assintomática, na ausência e na presença de
tratamento com ARV, respectivamente. Propusemos uma leitura de um modelo
já conhecido de transferência (Anderson, 1986) por meio do Cálculo de Choquet
[11], através do qual a integral de uma função é definida em relação a uma me-
dida fuzzy. Propusemos um modelo de retorno à fase assintomática para uma
população soropositiva em tratamento, considerando a carga de medicação e a
eficiência do tratamento. Neste último, definimos a taxa de retorno considerando
um retardo, consistindo no intervalo de tempo necessário para o efeito da me-
dicação. Para o mesmo caso, a variação da população assintomática é escrita
como uma equação com Derivada de Choquet [7], na qual a medida fuzzy as-
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sume sentido biológico, cuja derivada é interpretada como taxa de transferência
e retorno.

2 Cálculo de Choquet

Nesta seção, apresentaremos os conceitos utilizados para o Cálculo de -
Choquet com o objetivo de interpretá-los na modelagem matemática da dinâmica
de indiv́ıduos soropositivos nas fases cĺınicas sintomática e assintomática.

Sejam Ω 6= ∅ um conjunto e A uma σ-álgebra de subconjuntos de Ω.

Definição 1 [2] Uma medida fuzzy (medida não-aditiva ou capacidade) µ no
espaço (Ω,A) é uma função de conjuntos µ : A → [0,∞) tal que

1. µ(∅) = 0;
2. µ(A) ≤ µ(B) se A ⊂ B;

A tripla (Ω,A, µ) é chamada espaço de medida fuzzy.

Definição 2 [9] Seja (Ω,A, µ) um espaço de medida fuzzy com µ(Ω) < ∞. A
integral de Choquet de uma função mensurável g : Ω → R com relação a µ é
dada por

(C)

∫

Ω

gdµ =

∫ ∞

0

µ(ω : g(ω) > t)dt+

∫ 0

−∞
µ(ω : g(ω) > t)− µ(Ω)dt, (2.1)

e, para A ∈ A,

(C)

∫

A

gdµ =

∫ ∞

0

µ((ω : g(ω) > t)∩A)dt +

∫ 0

−∞
µ((ω : g(ω) > t)∩A)−µ(A)dt.

(2.2)

Quando Ω = R e A = [0, t], a integral de Choquet de g : R+ → R+ é dada
por

(C)

∫

[0,t]

gdµ =

∫ ∞

0

µ({τ |g(τ) ≥ r} ∩ [0, t])dr, (2.3)

uma vez que a integral imprópria na reta real negativa da Definição 2 anula-se,
neste caso.

Definição 3 [11] Seja m : R+ → R+ uma função crescente e cont́ınua com
m(0) = 0. Uma medida fuzzy µm é uma medida de Lebesgue distorcida se

µm(·) = m(λ(·)), (2.4)

onde µm([a, b]) = m(λ([a, b])) = m(b− a) sempre que [a, b] ⊂ R.
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O Teorema 1 utiliza como hipótese que, para t fixo, µ([τ, t]) = h(τ) é difer-

enciável em τ , isto é, h′(τ) =
∂

∂τ
µ([τ, t]) = µ′([τ, t]). Dessa forma, enunciamos o

seguinte:

Teorema 1 [11] Seja g : R+ → R+ crescente. Então a integral de Choquet de
g em relação a uma medida fuzzy µ é dada por:

(C)

∫

[0,t]

gdµ = −
∫ t

0

µ′([τ, t])g(τ)dτ. (2.5)

Em particular, se µ = µm, então

(C)

∫

[0,t]

gdµm =

∫ t

0

m′(t− τ)g(τ)dτ. (2.6)

Por outro lado, o Teorema 2 assume que para 0 ≤ τ ≤ t, µ([0, τ ]) = g(τ) é

diferenciável e, portanto, g′(τ) =
∂

∂τ
µ([0, τ ]).

Teorema 2 [11] Seja g : R+ → R+ decrescente. Então a integral de Choquet de
g em relação a uma medida fuzzy µ é dada por:

(C)

∫

[0,t]

gdµ =

∫ t

0

µ′([0, τ ])g(τ)dτ. (2.7)

Em particular, se µ = µm, então

(C)

∫

[0,t]

gdµm =

∫ t

0

m′(τ)g(τ)dτ. (2.8)

Definição 4 [7] Dada uma função cont́ınua f : R → R, considere a seguinte
equação integral de Choquet em relação a µm:

f(t) = f(0) + (C)

∫

[0,t]

gdµm. (2.9)

A derivada de Choquet f em relação à medida fuzzy µm é definida
pela solução g da Equação (2.9), denotada por

df

dµm
(t) = g(t). (2.10)

Nesse caso, dizemos que f é diferenciável em relação a µm ou µm-diferenci-
ável.
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3 Dinâmica de transferência HIV

Um longo processo biológico é registrado entre o momento em que o organ-
ismo humano entra em contato com o HIV e a manifestação da AIDS. A ex-
posição e infecção é seguida por um peŕıodo latente, variável de indiv́ıduo para
indiv́ıduo, antes da manifestação dos sintomas decorrentes da AIDS [6]. Este
peŕıodo é ilustrado na Fig. 1 como um intervalo de tempo de aproximadamente
10 anos.

Embora existam muitas categorias cĺınicas para o diagnóstico, quando a con-
tagem das células T CD4+ chega a 200/µL ou abaixo, o paciente é caracterizado
por ter AIDS. Em pacientes saudáveis, os ńıveis sangúıneos das células T CD4+
giram em torno de 1000/µL e são rapidamente reabastecidas pelo organismo. As
razões para a queda na contagem de células T no organismo portador do HIV
ainda são desconhecidas, bem como as razões para esse intervalo de tempo entre
o contato com o HIV e o aparecimento dos sintomas da AIDS, já que apenas
uma fração delas (10−4 ou 10−5) é infectada em algum momento [8].

Fig. 1. Esquema da história natural do HIV ([6],[10]).

Os modelos apresentados abaixo são para peŕıodos relativamente curtos, de
modo que não estamos considerando a dinâmica vital, ou seja, não há morte
ou nascimento na população total. Assim, se x = x(t) é a fração de indiv́ıduos
assintomáticos e y = y(t) é a fração de indiv́ıduos sintomáticos no instante t,
temos x(t) + y(t) = 1, t ≥ 0.
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Fig. 2. Diagrama compartimental: λ(t) é taxa de transferência para fase cĺınica sin-
tomática e ω(t) é taxa de retorno à fase cĺınica assintomática.

3.1 Dinâmica de transferência sem tratamento

Consideremos uma população soropositiva sem tratamento com ARVs (ω = 0
na Fig. 2). Anderson (1986) estabeleceu que a taxa de conversão (λ) da infecção
para a manifestação da AIDS no organismo, em função do tempo, na história
natural do HIV, seria a transferência da fase assintomática para sintomática.

Note que
1

λ
é o tempo médio com que os indiv́ıduos permanecem assin-

tomáticos.
Representando a fração de indiv́ıduos infectados por x, mas que ainda não

desenvolveram a AIDS, e a fração de indiv́ıduos infectados que já desenvolveram
a doença por y dessa população sem tratamento, Anderson (1986) propôs o
modelo 




dx(t)

dt
= −λ(t)x(t)

dy(t)

dt
= λ(t)x(t),

(3.11)

cujas condições iniciais são dadas por x(0) = 1 e y(0) = 0. Assim, assumimos que
no instante inicial a fração de infectados é máxima e a fração de sintomáticos é
nula.

Como x(t) = 1− y(t), a dinâmica da população sintomática é dada por




dy(t)

dt
= λ(t)(1− y(t))

y(0) = 0,

(3.12)

cuja solução pode ser escrita na forma

y(t) = y(0) +

∫ t

0

λ(τ)(1− y(τ))dτ. (3.13)

ou seja,

y(t) =

∫ t

0

λ(τ)(1− y(τ))dτ. (3.14)

Note que

d

dt
(A(y(t))) =

d

dt
(1− y(t)) = −y′(t) = −λ(t)x(t) < 0, (3.15)
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e, portanto, pelas condições do Teorema 2, temos

(C)

∫

[0,t]

(1− y) dµm =

∫ t

0

m′(τ)(1− y(τ))dτ. (3.16)

Fazendo m′(τ) = λ(τ) para τ ∈ [0, t] na Equação (3.14), vale, portanto, que

y(t) = (C)

∫

[0,t]

1− y dµm, (3.17)

onde
1

m′
é o tempo médio de permanência de um paciente na fase assintomática.

De acordo com a Definição 3, o Problema de Valor Inicial (3.12) pode ser
escrito como 




dy

dµm
(t) = 1− y(t)

y(0) = 0.

(3.18)

Aplicando o método da separação de variáveis, podemos encontrar a solução
do PVI 3.18, a partir da qual podemos escrever

y′(t) = m′(t)(1− y(t)), (3.19)

ou seja,
y′(t)

1− y(t)
= m′(t), e, portanto,

y(t) = 1− 1

em(t)
= 1− e−m(t), t > 0. (3.20)

Dessa forma, a dinâmica de crescimento da população sintomática é descrita
em termos da função de distorção m da medida fuzzy µm. Note que como m(t) >
0 quando t > 0, a população de pacientes em estágio sintomático só cresce com
o tempo, como era esperado. Mais ainda, se m(t) → ∞ segue que y(t) → 1
e, consequentemente, x(t) → 0. Essa solução sugere que pacientes soropositivos
sem tratamento necessariamente migram para o estágio sintomático após um
peŕıodo de tempo suficientemente grande.

3.2 Dinâmica de transferência com tratamento

Considerando o ciclo de reprodução do HIV no organismo humano, o efeito
do tratamento por ARVs é representado em modelos matemáticos em estudos
anteriores por um retardo intracelular [4]. Este retardo é dado pelo intervalo
de tempo entre o momento da infecção dos linfócitos T e a produção de v́ırus
livres liberados na corrente sangúınea. Em [5], este modelo foi estudado com este
retardo dependente das caracteŕısticas de cada paciente, incluindo fatores como
frequência e adesão ao tratamento.

Consideremos, agora, uma população soropositiva em tratamento com ARVs
(λ = 0 na Fig. 2). Apresentamos nesta subseção um modelo de retorno dessa
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população da fase cĺınica sintomática para a fase assintomática. Neste caso, con-
sideramos que o medicamento passa a ter efeito no organismo após um peŕıodo
de tempo τ > 0.

Assim como no caso sem tratamento, vale que x(t) + y(t) = 1, t ≥ 0, onde x
e y são as frações da população em cada uma das fases cĺınicas. Denotamos por
r a dosagem do medicamento do tratamento por ARV e por β a efetividade do
tratamento no organismo.

Assim, sugerimos o seguinte modelo:





dx(t)

dt
= ω(t− τ)y(t− τ)

dy(t)

dt
= −ω(t− τ)y(t− τ),

(3.21)

onde ω(t− τ) = β(t− τ)r(t− τ) é a taxa de retorno da fase cĺınica sintomática
para a fase cĺınica assintomática no instante t em virtude do efeito dos ARVs
no organismo. Neste modelo estamos admitindo que a taxa de retorno na data
t é determinada pela população sintomática que iniciou o tratamento na data
t − τ . Com isso, a Equação (3.21) descreve a dinâmica da população soropos-
itiva quando t ≥ τ , já que estamos assumindo que os indiv́ıduos iniciaram o
tratamento no instante t = 0.

Substituindo y(t) = 1− x(t) na Equação (3.21), temos que

dx(t)

dt
= ω(t− τ)(1− x(t− τ)). (3.22)

Integrando ambos os lados da Equação (3.22),

∫ t

τ

dx(s)

ds
ds =

∫ t

τ

ω(s− τ)(1− x(s− τ))ds, (3.23)

ou seja,

x(t)− x(τ) =

∫ t

τ

ω(s− τ)(1− x(s− τ))ds, (3.24)

de onde temos que

x(t) = x(τ) +

∫ t

τ

ω(s− τ)(1− x(s− τ))ds (3.25)

= x(τ) +

∫ t−τ

0

ω(u)(1− x(u))du. (3.26)

Tome uma aplicação z : [0,∞) → [0, 1] dada por x(t) = z(t − τ) quando
t ≥ τ . Então a Equação (3.26) pode ser escrita como

z(t− τ) = z(0) +

∫ t−τ

0

ω(u)(1− x(u))du. (3.27)
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De acordo com o Teorema 2, a Equação (3.27) é equivalente à equação integral

z(t− τ) = z(0) + (C)

∫

[0,t−τ ]
(1− x) dµm, (3.28)

que pode ser reescrita como

z(s) = z(0) + (C)

∫

[0,s]

(1− x) dµm, (3.29)

onde a função de distorção da medida fuzzy µm é tal que m′(u) = ω(u).

Como 1−x(s) = 1− z(s− τ), a Equação (3.29) pode ser escrita na forma de
equação com derivada de Choquet, a saber,





dz

dµm
(s) = 1− z(s− τ),

z(0) = x(τ),

(3.30)

onde x(τ) é conhecida e m : R+ → R+ é a função de distorção da medida fuzzy
µm tal que m′(s) = β(s)r(s) = ω(s), s ≥ 0.

Note que a derivada de Choquet, para o caso da Equação (3.30), vale para
s ≥ 0. Isso implica que a dinâmica de retorno passa a existir a partir do momento
t = τ , quando, por hipótese, o efeito da medicação passa a ser não nulo. Mais
ainda, para s ≤ τ , é esperado que as parcelas x e y da população em questão
permaneçam constantes, ou seja, não há mudanças nas fases cĺınicas.

3.3 Solução aproximada para a dinâmica de transferência com
tratamento

Da Equação (3.22), temos que a população soropositiva assintomática x =
x(t) em tratamento pode ser descrita por

dx(t)

dt
= ω(t− τ)(1− x(t− τ)). (3.31)

Nesta subseção vamos encontrar uma aproximação para a solução x = x(t)
da Equação (3.31). A expansão de Taylor de x em torno de t é dada por

x(t+ h) = x(t) + x′(t)h+
x′′(t)h2

2!
+
x′′′(t)h3

3!
+ . . . (3.32)

A aproximação de primeira ordem dada por

x(t− τ) ≈ x(t)− x′(t)τ (3.33)

substitúıda na Equação (3.31) resulta em
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x′(t) ≈ ω(t− τ)(1− (x(t)− x′(t)τ)) (3.34)

= ω(t− τ)(1− x(t) + x′(t)τ) (3.35)

= ω(t− τ)− ω(t− τ)x(t) + ω(t− τ)x′(t)τ, (3.36)

de forma que

x′(1− ω(t− τ)τ) = ω(t− τ)− ω(t− τ)x(t) (3.37)

ou seja,

x′(t) =
ω(t− τ)(1− x(t))

1− ω(t− τ)τ
. (3.38)

Assumiremos para o peŕıodo de tratamento que a dose de medicamentos e a
efetividade do tratamento se mantém constante, isto é, que β, r são constantes,
de forma que ω = constante na Equação 3.38. Logo podemos reescrevê-la como

x′(t) =
ω(1− x(t))

1− ωτ . (3.39)

Supondo x(τ) dado e aplicando o método de separação de variáveis e inte-
grando a Equação (3.39) em ambos os lados, temos

x(t) = (x(τ)− 1)e−
ω

1−τω (t−τ) + 1. (3.40)

Supondo que ωτ < 1, a solução aproximada (3.40) qualitativamente tem o
mesmo comportamento que a solução da Equação (3.30), uma vez que x(t)→ 1
quando t→∞. Este resultado sugere que os indiv́ıduos tornam-se assintomáticos
após um peŕıodo de tempo suficientemente grande de tratamento.

4 Conclusão

Neste trabalho fizemos um estudo de dois modelos de transferência de uma
população soropositiva para as fases cĺınicas sintomática e assintomática do
ponto de vista do Cálculo de Choquet. Em cada um dos casos, utilizamos a
monotonicidade das populações em cada um dos estágios cĺınicos para asso-
ciar a solução das equações diferenciais às integrais de Choquet das populações.
Em ambas as dinâmicas de transferência, a integral de Choquet foi definida em
relação a uma função decrescente, equivalente à integral clássica acrescida da
função de distorção da medida fuzzy.

O uso de antirretrovirais no tratamento contra a AIDS pode ser representado
na modelagem como um retardo intracelular [4], correspondente ao intervalo de
tempo entre a infecção dos linfócitos T CD4+ e a produção de part́ıculas virais
por essas células. Este retartdo é consequência do efeito farmacológico dos ARVs
no organismo. Jafelice ([5], [6]) estudou um desses modelos ao tratar o retardo
como parâmetro dependente das caracteŕısticas de cada paciente. Baseando-se
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nessas ideias e considerando uma população soropositiva em tratamento, pro-
pusemos um modelo de retorno da fase cĺınica sintomática para assintomática
com retardo, representando o tempo necessário para o efeito da medicação no
organismo.

Para o caso sem tratamento, escrevemos a variação da população sintomática
por meio de uma derivada de Choquet, na qual a derivada da função de distorção
da medida fuzzy representa a taxa de transferência. Já na modelagem com trata-
mento, a função de distorção da medida fuzzy é dada pela multiplicação da dose
de medicação pela eficácia do tratamento, cuja derivada representa a taxa de
retorno à fase assintomática. Para o primeiro caso, a integral de Choquet da
população sintomática é definida no intervalo [0, t], uma vez que se espera que
a transferência para a fase cĺınica sintomática pode ter ińıcio quando t > 0. Por
outro lado, o tratamento anti-HIV sugere que o retorno à fase assintomática é
posśıvel somente após o tempo de ińıcio do efeito da medicação, ou seja, quando
t ≥ τ . Parece pertinente, portanto, que a integral de Choquet da população
assintomática neste caso seja definida no intervalo [0, t− τ ].

Destacamos que as soluções encontradas para as dinâmicas com e sem trata-
mento permitem que seja feitas, em estudos futuros, simulações para as cur-
vas de indiv́ıduos sintomáticos e assintomáticos. Para o caso sem tratamento, o
tempo médio que os indiv́ıduos permanecem assintomaticos pode ser consider-
ado em valores em torno de 10 anos, peŕıodo de latência médio em um adulto
soropositivo. Para o caso com tratamento, algumas considerações parecem per-
tinentes. Além das diferentes definições de efetividade encontradas na literatura,
a ausência de dados do tratamento por ARVs e as perdas de seguimento impli-
cam em grandes diferenças nos ı́ndices de recuperação dos indiv́ıduos [3]. Para o
caso da dinâmica com tratamento proposta neste trabalho, a efetividade como
taxa de resposta ao tratamento pode stribuir diferentes valores para ω, ainda
que denominada taxa de retorno da fase cĺınica sintomática para a fase cĺınica
assintomática.
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Abstract. Apresentamos neste trabalho soluções numéricas para um
problema de valor inicial fuzzy, com aplicação em alguns modelos epi-
demiológicos considerando dinâmica vital, como por exemplo, os mod-
elos SI, SIS e SIR. As simulações numéricas são realizadas através do
método de Euler envolvendo operações entre números fuzzy interativos.
Tais operações são definidas a partir de uma famı́lia de distribuições
de possibilidade conjunta parametrizada Jγ em que γ está intimamente
ligado com a incerteza do modelo em questão.

Keywords: Epidemiologia, Distribuição de Possibilidade Conjunta, Números
Fuzzy Interativos, Problema de Valor Inicial Fuzzy.

1 Introdução

Em epidemiologia, os modelos matemáticos são de fundamental importância
para o entendimento da dinâmica e a evolução de uma certa doença. Os mo-
delos matemáticos para doenças de trasmissão direta são geralmente dados por
sistemas de equações diferenciais ordinárias (EDO) ou parciais (EDP) [1]. Aqui
destacamos alguns modelos que são frequentemente estudados, como por exem-
plo, os modelos SI, SIS e SIR [1], todos eles compostos por EDO’s, em que S,
I e R significam Suscet́ıveis, Infectados e Recuperados, respectivamente. Cada
indiv́ıduo da população é classificado em um desses compartimentos e o “encon-
tro” entre essas subpopulações é modelada através da lei de ação de massas, isto
é, o indiv́ıduo infectado transmite a doença com a mesma taxa de contágio para
os suscet́ıveis, em outras palavras, a população é homogênea.

No modelo SI a população é separada em apenas dois compartimentos, susce-
t́ıveis e infectados. O indiv́ıduo suscet́ıvel que se torna infectado permanece nesse
estado, não havendo possibilidade de retornar ao compartimento dos sucet́ıveis.
Um exemplo de doença que se comporta dessa forma é a AIDS [2].
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Já no modelo tipo SIS o indiv́ıduo infectado pode retornar ao suscet́ıvel. No
entanto, os indiv́ıduos que se recuperam não apresentam imunidade permanente
a infecção. Doença de Chagas é um exemplo que pode ser descrito dessa forma
[3].

O modelo SIR é dividido em três compartimentos, suscet́ıveis, infectados e
recuperados. O indiv́ıduo suscet́ıvel, após contrair uma certa doença, é movido
para o compartimento dos infectados que por sua vez, após o tempo de recu-
peração, é removido para o compartimento dos recuperados, deixando de ser
suscet́ıvel à doença novamente. Por exemplo, a caxumba é uma doença do tipo
SIR [4].

Em todos esses modelos, o número de indiv́ıduos S,I e R no estágio inicial é
incerto, assim como os parâmetros utilizados. Por exemplo, a taxa de infecção
da doença não é a mesma para todos, tendo em vista que existem indiv́ıduos
com uma maior predisposição (genética ou adquirida) para contrair uma doença
do que outros [5]. Os modelos clássicos não levam em conta esse fato.

Os problemas de valores iniciais fuzzy (PVIF) modelam equações diferenciais
que possuem condições iniciais e/ou parâmetros incertos modelados por números
fuzzy [6]. Entretanto, a maioria dos PVIFs não consideram, explicitamente, in-
teratividade em seus modelos. Por exemplo, as soluções numéricas para PVIFs
dados em [7] consideram diferenças de Hukuhara generalizada (interativas) e ao
mesmo tempo somas tradicionais (não interativas) entre números fuzzy.

Nos modelos epidemiológicos, essa interatividade pode depender de quaisquer
restrições do fenômeno biológico em questão. Na teoria de equações diferenciais
fuzzy essa restrição pode ser descrita por processos fuzzy autocorrelacionados
[8]. Matematicamente, essa interatividade é descrita através do conceito de dis-
tribuição de possibilidade conjunta [9].

Aqui consideramos apenas o caso em que as condições iniciais são incertas e
dadas por números fuzzy interativos. As soluções fornecidas são dadas numeri-
camente através do método de Euler adaptado para números fuzzy interativos.
Em cada iteração do método, operações aritméticas entre números fuzzy são
realizadas. Tais operações são dadas através do prinćıpio de extensão sup − J ,
para uma distribuição de possibilidade conjunta J especificamente escolhida.

Esse trabalho esta organizado da seguinte forma. Na Seção 2 apresentamos
alguns conceitos matemáticos que vamos utilizar. Na Seção 3 propomos soluções
numéricas para um sistema de PVIFs com condições iniciais fuzzy interativas.
Por fim, na Seção 4 aplicamos o método que propomos em alguns modelos epi-
demiológicos.

2 Preliminares

Nessa seção apresentamos alguns conceitos da teoria fuzzy que vamos utilizar.

Definição 1 [10] Um subconjunto fuzzy A de um universo X é caracterizado
por uma função de pertinência µA : X → [0, 1] em que µA(x) indica o grau com
que x ∈ X pertence a A.
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Todo subconjunto clássico A em X pode ser visto como um subconjunto
fuzzy através de sua função caracteŕıstica, isto é, pela função χA : X → {0, 1}.
Podemos dizer então que um conjunto clássico é em particular um conjunto
fuzzy. Denotamos por F(X) a famı́lia de todos os subconjuntos fuzzy de X. Para
facilitar a notação escrevemos as funções de pertinência µA(x) simplesmente por
A(x) para todo x ∈ X. Dizemos que um conjunto fuzzy A está contido no
conjunto fuzzy B, se A(x) ≤ B(x) para todo x ∈ X.

Seja A um subconjunto fuzzy de X. Para cada α ∈ (0, 1], os α−ńıveis de A
são definidos pelos conjuntos [A]α = {x ∈ X : A(x) ≥ α}. Se X for um espaço
topológico então o 0−ńıvel é dado por [A]0 = suppA, isto é, o fecho do suporte
do subconjunto fuzzy A definido por suppA = {x ∈ X : A(x) > 0}.

Os números fuzzy são subconjuntos fuzzy de R cujos α−ńıveis são intervalos
limitados, fechados e não vazios para todo α ∈ [0, 1], e são denotados por [A]α =
[a−α , a

+
α ], ∀α ∈ [0, 1] [6]. Os números fuzzy triangulares são exemplos de números

fuzzy e são denotados por (a; b; c) com a ≤ b ≤ c [6]. Denotamos a classe dos
números fuzzy por RF .

Uma t-norma é um operador t : [0, 1]2 → [0, 1] associativo, comutativo e
monotônico, que satisfaz t(x, 1) = x para todo x ∈ [0, 1]. Como t é associativo,
denotaremos por simplicidade x t y t z ao invés de t(x, t(y, z)). Os operadores
mı́nimo (∧) e produto (·) são exemplos de t-normas.

Definição 2 [11] Sejam A e B números fuzzy. A distância de Pompeiu-Hausdorff
D∞ : RF × RF → [0,+∞) é dada por

D∞(A,B) =
∨

α∈[0,1]
max{|a−α − b−α |, |a+α − b+α |}, ∀A,B ∈ RF .

E mais, a norma de um número fuzzy A ∈ RF é definida por ||A||F = D∞(A, 0) =
|a−0 | ∨ |a+0 |, onde o śımbolo 0 representa a função caracteŕıstica do número real
0. Em RF a distância de Pompeiu-Hausdorff é uma métrica. Ainda, o espaço
métrico (RF , D∞) é completo.

O diâmetro de um número fuzzy A é dado por diam(A) = |a+0 − a−0 |.
Uma relação fuzzy R entre dois universos X e Y é dada pela função de

pertinência R : X × Y → [0, 1], sendo R(x, y) ∈ [0, 1] o grau em que x ∈ X
e y ∈ Y estão relacionados segundo a relação R. Uma relação fuzzy n-ária em
U = X1 × ...×Xn nada mais é que um subconjunto fuzzy do universo U .

A projeção de uma relação fuzzy n-ária R ∈ F(X1×X2× ...×Xn) sobre Xi,
com 1 ≤ i ≤ n, é o conjunto fuzzy Πi

R de Xi dada pela função de pertinência

Πi
R(xi) =

∨

x1,...,xi−1,xi+1,...,xn∈R
R(x1, ..., xn),

sendo que o śımbolo
∨

representa o supremo. Por definição, segue que
∨ ∅ = 0.

Uma relação fuzzy J ∈ F(Rn) é dita uma distribuição de possibilidade con-
junta entre os números fuzzy A1, ..., An ∈ RF se

Ai(xi) = Πi
J(xi) =

∨

x1,...,xi−1,xi+1,...,xn∈R
J(x1, ..., xn), (2.1)
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para todo xi ∈ R e ∀i = 1, ..., n.
Seja t uma t-norma. A relação fuzzy Jt ∈ F(Rn) dada por

Jt(x1, ..., xn) = A1(x1) t ... t An(xn),

é dita distribuição de possibilidade conjunta baseada na t-norma t entre os
números fuzzy A1, ..., An ∈ RF . Através dessa definição, podemos determinar
uma classe de distribuição de possibilidade conjunta entre os números fuzzy
A1, ..., An ∈ RF . Particularmente, se a distribuição de possibilidade conjunta J
for baseada na t-norma do mı́nimo, ou seja,

J∧(x1, ..., xn) = A1(x1) ∧ ... ∧An(xn), (2.2)

então os números fuzzy A1, ..., An são ditos não interativos. Caso contrário, isto
é, J 6= J∧, então A1, ..., An são ditos interativos.

Desse modo, a noção de interatividade entre números fuzzy é modelada
através de uma distribuição de possibilidade conjunta previamente determinada.
Note também que a Equação (2.1) garante que J(x1, ..., xn) ≤ Ai(xi), para todo
i = 1, ..., n, e portanto J(x1, ..., xn) ≤ J∧(x1, ..., xn). Isso siginfica que toda dis-
tribuição de possibilidade conjunta J está contida na distribuição baseada na
t-norma do mı́nimo entre os números fuzzy A1, ..., An. Intuitivamente, a útlima
observação sugere que o “grau” de interatividade entre dois ou mais números
fuzzy é proporcional a área em que a conjunta J considerada se anula.

É posśıvel estabelecer uma relação de interatividade entre números fuzzy que
não seja baseada em uma t-norma. Carlsson et al. [12] introduziram o conceito
de correlação linear, isto é, dois números fuzzy são ditos completamente correla-
cionados se suas funções de pertinência podem ser “conectadas” através de uma
reta. Matematicamente, dois números fuzzy A e B são completamente correla-
cionados se existem q, r ∈ R com q 6= 0, tal que a correspondente distribuição
de possibilidade conjunta J = J{q,r} é dada por

J(x1, x2) = J{q,r}(x1, x2) = A(x1)χ{qu+r=v}(x1, x2)
= B(x2)χ{qu+r=v}(x1, x2)

, (2.3)

para todo x1, x2 ∈ R, sendo χ{qu+r=v} a função caracteŕıstica do conjunto
{(u, qu+ r) : ∀u ∈ R}.

Perceba que a distribuição J{q,r} é identicamente nula, exceto no pontos que
estão sobre a reta qu + r. De acordo com a interpretação feita anteriormente,
isso significa que os números fuzzy A e B são altamente interativos, por isso a
denominação “completamente correlacionados”.

A distribuição J{q,r} é restritiva, uma vez que não podemos utilizá-la quando
A e B forem números fuzzy de diferentes tipos (triangular, trapezoidal, gaus-
siana, sigmóide...) [6].

Em particular, não podemos correlacionar, através de (2.3), os números fuzzy
presentes nos modelos epidemiológicos em questão. Isso porque os números fuzzy
envolvidos em cada iteração do método de Euler não são, em geral, completa-
mente correlacionados (ver Equações (4.15), (4.17) e (4.19)). Sendo assim, bus-
camos outras distribuições de possibilidade conjunta, tal como a apresentada em
[13,14].

Quinto Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy (V CBSF)

4–6 de Julho de 2018, Fortaleza – CE, Brasil.

338



Definição 3 (Prinćıpio de Extensão Sup-J [9]) Sejam J ∈ F(Rn) uma dis-
tribuição de possibilidade conjunta de A1, ..., An ∈ RF e f : Rn → R. A extensão
sup-J da função f aplicada em (A1, ..., An) é definida por

fJ(A1, ..., An)(y) =
∨

(x1,...,xn)∈f−1(y)

J(x1, ..., xn),

sendo f−1(y) = {(x1, ..., xn) ∈ Rn : f(x1, ..., xn) = y}.

Através da Definição 3, é posśıvel obter uma aritmética interativa entre
números fuzzy. Por exemplo, podemos definir a soma interativa entre A1 e A2

do seguinte modo

(A1 +J A2)(y) =
∨

x1+x2=y

J(x1, x2), (2.4)

em que f(x1, x2) = x1 + x2 e J é uma distribuição de possibilidade conjunta
de A1 e A2 arbitrária. De maneira similar, podemos definir quaisquer outras
operações aritméticas ⊗ tomando a função f(x1, x2) = x1 ⊗ x2.

A aritmética tradicional entre números fuzzy é dada através do prinćıpio
de extensão de Zadeh, que pode ser escrita na forma (2.4) tomando-se J = J∧.
Portanto, a aritmética tradicional considera (implicitamente) não interatividade,
sendo assim os resultados, a partir dela, produzem soluções com o maior diâmetro
posśıvel [6].

Nosso principal interesse é obter soluções numéricas que envolvem operações
aritméticas entre números fuzzy com interatividade e, ainda mais, ter um certo
tipo de controle sobre o diâmetro dessas soluções. Para isso, consideramos uma
distribuição conveniente que, além de ser definida para quaisquer números fuzzy,
possibilita o controle do diâmetro.

Em [13,14] foi definida famı́lias de distribuições de possibilidade conjun-
tas parametrizada Jγ , γ ∈ [0, 1], que permitem o controle do diâmetro da
operação aritmética resultante. Mais ainda, tanto o “grau” de interatividade
entre os números fuzzy envolvidos quanto a norma da operação resultante são
crescentes em relação ao parâmetro γ, isto é, se 0 ≤ γ1 ≤ γ2 ≤ 1 então
||A1 ⊗J0 A2|| ≤ ||A1 ⊗Jγ1 A2|| ≤ ||A1 ⊗Jγ2 A2|| ≤ ||A1 ⊗J1 A2|| [13].

A construção dessa famı́lia Jγ , definida em [13], está descrita a seguir. Dados
A1, A2 ∈ RF , considere as funções auxiliares gi∧, gi∨ e vi definidas por

gi∧(z, α) =
∧

w∈[A3−i]α

|w + z| , gi∨(z, α) =
∨

w∈[A3−i]α

|w + z| (2.5)

e
vi(z, α, γ) = (1− γ)gi∧(z, α) + γgi∨(z, α), (2.6)

para todo z ∈ R, α ∈ [0, 1], γ ∈ [0, 1] e i ∈ {1, 2}.
Observe que a função vi(z, α, γ), em z, assume valores cada vez maiores a

medida que γ aumenta em [0, 1].
Considere também os conjuntos Riα e Li(z, α, γ) definidos por
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Riα =

{
{a−iα , a

+
iα
} se α ∈ [0, 1)

[Ai]
1 se α = 1

e

Li(z, α, γ) = [A3−i]
α ∩ [−vi(z, α, γ)− z, vi(z, α, γ)− z].

Note também que, para cada z, o intervalo Li(z, α, γ) aumenta quando γ
assume valores cada vez mais próximos de 1, devido a função vi(z, α, γ) ser
crescente em γ.

Finalmente, a função de pertinência de Jγ , para cada γ ∈ [0, 1], é definida
por

Jγ(x1, x2) =

{
A1(x1) ∧A2(x2), se (x1, x2) ∈ P (γ)

0 , caso contrário
(2.7)

com

P (γ) =
2⋃

i=1

⋃

α∈[0,1]
P i(γ, α)

e P i(γ, α) sendo definido para todo i ∈ {1, 2}, γ ∈ [0, 1] e α ∈ [0, 1], por

P i(γ, α) = {(x1, x2) : xi ∈ Riα e x3−i ∈ Li(xi, α, γ)}.

Por construção, a distribuição de possibilidade conjunta (2.7) não possui
restrições, isto é, pode ser constrúıda para qualquer par de números fuzzy, dife-
rentemente da distribuição conjunta bivariada J{q,r} (Equação (2.3)).

Observação 1 É importante observar que o número de pares (x1, x2) em que
Jγ não se anula é tanto maior quanto maior for γ ∈ [0, 1]. Isso porque a função
vi(z, α, γ) é crescente em relação a γ, implicando em intervalos Li(z, α, γ) cada
vez maiores. Portanto, quanto menor o valor de γ, maior o conjunto onde Jγ se
anula, e consequentemente, maior a interatividade entre A1 e A2. Ressaltamos
também que para γ = 1 temos o maior domı́nio posśıvel em que Jγ não se anula.
Nesse caso, J1 = J∧, isto é, A1 e A2 são não interativos, concordando com as
observações feitas acima.

Baseando-nos na distribuição de possibilidade conjunta dada por (2.7) pode-
mos construir aritméticas fuzzy interativas através do prinćıpio de extensão
sup − J [9]. A norma da soma interativa pode ser ajustada pelo parâmetro
γ, sendo que a menor e a maior norma posśıveis são dadas por γ = 0 e γ = 1,
respectivamente [13].

Vale lembrar que apesar do diâmetro de um número fuzzy ser limitado por
duas vezes sua norma, a abordagem apresentada em [13] não produziu bons
resultados com respeito ao diâmetro de soluções numéricas de PVIF. A fim de
tornar a norma e o diâmetro equivalentes, Sussner et al. [14] proporam conjuntas
baseadas nas definições de [13] em conjunto com operações de translações.
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Definição 4 [14] Seja A ∈ RF . O número fuzzy A transladado por c ∈ R, é o
conjunto fuzzy Ã definido por

Ã(x) = A(x+ c), ∀x ∈ R. (2.8)

A partir da Definição 4 é posśıvel construir uma famı́lia de distribuições de
possibilidade conjunta, conforme o Teorema 1.

Teorema 1 [14] Dados A1, A2 ∈ RF e c = (c1, c2) ∈ R2, considere as translações
Ã1, Ã2 ∈ RF tais que Ã1(x) = A1(x+ c1) e Ã2(x) = A2(x+ c2), ∀x ∈ R.

Seja γ ∈ [0, 1] e J̃γ uma distribuição de possibilidade conjunta entre Ã1, Ã2 ∈
RF . A relação fuzzy Jcγ definida por

Jcγ(x1, x2) = J̃γ(x1 − c1, x2 − c2), ∀(x1, x2) ∈ R2 (2.9)

é uma distribuição de possibilidade conjunta entre A1 e A2.

É posśıvel ter um controle do diâmetro das operações definidas via extensão
sup − Jcγ , com Jcγ dada em (2.9), através do parâmetro γ ∈ [0, 1], isto porque,
temos a seguinte relação [13,14]:

γ ≤ β ⇔ A1 +c
γ A2 ⊆ A1 +c

β A2 ⇔ diam(A1 +c
γ A2) ≤ diam(A1 +c

β A2) (2.10)

Em outras palavras, o diâmetro da soma via extensão sup − Jcγ está rela-
cionado com o parâmetro de ajuste γ, de modo que o diâmetro da soma é tanto
menor quanto menor for o valor de γ.

3 Solução numérica para PVIF com condições iniciais
fuzzy interativas

Primeiro vamos apresentar soluções numéricas para PVIs clássicos, através
do método de Euler. Em seguida, fornecemos as soluções numéricas fuzzy, adap-
tando as operações aritméticas utilizadas no método já existente para aritmética
de números fuzzy interativos via prinćıpio de extensão sup− J de acordo com a
distribuição dada por (2.9).

3.1 Solução numérica para PVI clássico

Sejam yi : R → Rn, com i = 1, ..., n, funções que dependem da variável
tempo t. Considere o seguinte problema de valor inicial (PVI) para uma edo de
primeira ordem com condição inicial

{
dyi
dt = fi(t, y1, y2, ..., yn)

y(t0) = y0 ∈ Rn
, (3.11)

sendo fi uma função que depende de y1, y2, ..., yn e t, para cada i = 1, ..., n.
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O método de Euler consiste em determinar soluções numéricas para EDO’s
descritas por (3.11). O algoritmo de tal método condição inicial (t0, y0) é

yk+1
i = yki + hfi(t

k, yk1 , ..., y
k
n), (3.12)

para 0 ≤ k ≤ N − 1, sendo N o número de partições que o intervalo de tempo
considerado é dividido e h o tamanho dos subintervalos [tk, tk+1].

3.2 Solução numérica para PVIF

Os modelos epidemiológicos SI, SIS e SIR, são formados por sistemas de
EDOs do tipo (3.11), sendo que em nosso caso particular a condição inicial ŷ0 é
um número fuzzy. Sendo assim, tanto a operação “+” presente em (3.12) quanto
as operações envolvidas na função f(t, y) devem ser adaptadas para números
fuzzy interativos. Portanto, a solução numérica é dada por

ŷk+1
i = ŷki +c

γ hf(tk, ŷk1 , ..., ŷ
k
n), (3.13)

sendo ŷki ∈ RF , ∀i = 1, ..., n e +c
γ a soma interativa via sup − J , com J = Jcγ

dada em (2.9), que por simplicidade de notacão sera escrita por +γ .
Na próxima seção, aplicaremos esse método nos modelos epidemiológicos em

questão.

4 Aplicações aos modelos epidemiológicos

Nas Subseções 4.1, 4.2 e 4.3 apresentamos as soluções numéricas fuzzy para
os modelos SI, SIS e SIR, respectivamente. Do ponto de vista epidemiológico,
maior interatividade implica em mais restrições do fenômeno biológico e por
conseguinte menos “encontros” entre os indiv́ıduos. Matematicamente, maior
interatividade está associada a menores valores de γ. Aqui, consideramos esse
fato e portanto as condições iniciais S0, I0 e R0 são dadas por números fuzzy
interativos em todos os modelos a seguir.

4.1 Modelo SI

O modelo SI é dado pelo seguinte sistema de EDOs [1]

{
dS
dt = −βSI + (η − µ)S, S(0) = S0

dI
dt = βSI − µI, I(0) = I0

, (4.14)

sendo η, µ e β números reais que representam as taxas de natalidade, mortalidade
e de infecção da doença, respectivamente.

Desse modo a solução numérica fuzzy para (4.14), proposta em (3.13), é dada
por [2] {

Sk+1 = Sk +γ h(−βSk ∗γ Ik +γ (η − µ)Sk)

Ik+1 = Ik +γ h(βSk ∗γ Ik −γ µIk)
. (4.15)
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Na Figura 1(a) apresentamos a solução determińıstica de (4.14) que coincide
com a solução dada em (4.15) considerando as condições iniciais S0 = (5; 5; 5)
e I0 = (1; 1; 1). Podemos ver também nas Figuras 1(b), 1(c) e 1(d) as soluções
numéricas fuzzy com condições iniciais S0 = (4, 5; 5; 5, 5) e I0 = (0, 5; 1; 1, 5),
para γ = 0, γ = 0.5 e γ = 1, respectivamente.

(a) Solução determińıstica do sis-
tema (4.14).

(b) Solução numérica fuzzy para
(4.14), com γ = 0.

(c) Solução numérica fuzzy para
(4.14), com γ = 0.5.

(d) Solução numérica fuzzy para
(4.14), com γ = 1.

Fig. 1. Soluções determińıstica e fuzzy do sistema (4.14) com parâmetros h = 0, 125,
β = 0, 01, η = 2.10−5 e µ = 1.10−5. Em cada subfigura, as populações dos suscet́ıveis
estão à esquerda e infectados à direita.

Pode-se notar, principalmente nas Figuras 1(b) e 1(c), que a população de
suscet́ıveis decai enquanto a população de infectados cresce, assim como ocorre
no caso clássico (ver Figura 1(a)). Ainda mais, o diâmetro da solução fuzzy
aumenta conforme o valor de γ aumenta, sendo que para γ = 0 e γ = 1 as
soluções fuzzy possuem, respectivamente, o menor e maior diâmetro posśıvel,
corroborando com os resultados teóricos (ver equivalência (2.10)).

4.2 Modelo SIS

O modelo SIS é dado pelo seguinte sistema de EDOs [1]

{
dS
dt = −βSI + σI + (η − µ)S, S(0) = S0

dI
dt = βSI + (−µ− σ)I, I(0) = I0

, (4.16)

sendo η, µ, β, σ ∈ R as taxas de natalidade, mortalidade, infecção da doença, e
retorno dos infecciosos, respectivamente.

Desse modo a solução numérica fuzzy para (4.16) é dada por
{
Sk+1 = Sk +γ h(−βS ∗γ I +γ σI +γ (η − µ)S)

Ik+1 = Ik +γ h(βS ∗γ I +γ (−µ− σ)I)
. (4.17)
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Na Figura 2(a) apresentamos a solução determińıstica de (4.16) que coincide
com a solução dada em (4.17) considerando as condições iniciais S0 = (10; 10; 10)
e I0 = (2; 2; 2). Podemos ver também nas Figuras 2(b), 2(c) e 2(d) as soluções
numéricas fuzzy com condições iniciais S0 = (9; 10; 11) e I0 = (1; 2; 3), para
γ = 0, γ = 0.5 e γ = 1, respectivamente.

(a) Solução determińıstica do sis-
tema (4.16).

(b) Solução numérica fuzzy para
(4.16), com γ = 0.

(c) Solução numérica fuzzy para
(4.16), com γ = 0.5.

(d) Solução numérica fuzzy para
(4.16), com γ = 1.

Fig. 2. Soluções determińıstica e fuzzy do sistema (4.16) com parâmetros h = 0, 125,
β = 0, 01, σ = 7.10−4, η = 2.10−5 e µ = 1.10−5. Em cada subfigura, as populações dos
suscet́ıveis estão à esquerda e infectados à direita.

Os comentários feitos no final da Subseção (4.1) se aplicam aqui de maneira
similar.

4.3 Modelo SIR

O modelo SIR é dado pelo seguinte sistema de EDOs [1]





dS
dt = −βSI + (η − µ)S, S(0) = S0

dI
dt = βSI − (µ+ ν)I, I(0) = I0
dR
dt = νI − µR, R(0) = R0

, (4.18)

sendo η, µ, ν, β ∈ R as taxas de natalidade, mortalidade, recuperação e de
infecção da doença, respectivamente.

Desse modo a solução numérica fuzzy para (4.18) é dada por [4]





Sk+1 = Sk +γ h(−βSk ∗γ Ik +γ (η − µ)Sk)

Ik+1 = Ik +γ h(βSk ∗γ Ik −γ (µ+ ν)Ik)

Rk+1 = Rk +γ h(νIk −γ µRk)

. (4.19)
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Na Figura 3(a) apresentamos a solução determińıstica de (4.18) que coincide
com a solução dada em (4.19) considerando as condições iniciais S0 = (80; 80; 80),
I0 = (4; 5; 6) e R0 = (0; 0; 0). Podemos ver também nas Figuras 3(b), 3(c) e 3(d)
as soluções numéricas fuzzy com condições iniciais S0 = (75; 80; 85), I0 = (4; 5; 6)
e R0 = (0; 0; 0), para γ = 0, γ = 0.5 e γ = 1, respectivamente.

(a) Solução determińıstica do sis-
tema (4.18).

(b) Solução numérica fuzzy para
(4.18), com γ = 0.

(c) Solução numérica fuzzy para
(4.18), com γ = 0.5.

(d) Solução numérica fuzzy para
(4.18), com γ = 1.

Fig. 3. Soluções determińıstica e fuzzy do sistema (4.16) com parâmetros h = 0, 125,
ν = 1

3
, β = 0, 01, η = 2.10−5 e µ = 1.10−5. Em cada subfigura, estão representadas as

populações dos suscet́ıveis, infectados e recuperados, respectivamente.

Pode-se notar, principalmente nas Figuras 3(b) e 3(c), que a população de
suscet́ıveis decai rapidamente e estabiliza no final da simulação. A população de
infectados apresenta um rápido crescimento no ińıcio, atinge um valor máximo
e descresce de maneira abrupta. Os recuperados apresentam um crescimento
rápido e estabilizam no final da simulação. Perceba que o mesmo comporta-
mento ocorre no caso clássico (ver Figura 3(a)). Os comentários feitos no final
da Subseção (4.1), com respeito ao diâmetro, se aplicam aqui de maneira similar.

5 Conclusão

Nesse trabalho consideramos alguns modelos epidemiológicos com condições
iniciais incertas modeladas por números fuzzy.

A partir do parâmetro γ, que caracteriza a distribuição de possibilidade con-
junta para as variáveis de estado S,I e R, é posśıvel “controlar” a interatividade
entre eles. Epidemiologicamente, quanto mais próximo de 1 for o valor de γ,
menor é a restrição biológica e portanto maior é o encontro entre os indiv́ıduos.

As soluções numéricas apresentadas nas Figuras 1(b), 2(b) e 3(b) fornecem
uma aproximação mais precisa da evolução temporal das populações em relação
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à doença, dentre os posśıveis valores de γ ∈ [0, 1]. Enquanto que nas Figuras
1(d), 2(d) e 3(d) é posśıvel perceber que o diâmetro da solução numérica fuzzy
aumenta rapidamente, comprovando que para maiores valores de γ a incerteza
sobre a dinâmica populacional aumenta.

Apresentamos soluções numéricas para estes modelos, via método de Euler
adaptado para uma aritmética fuzzy. As simulações computacionais corrobo-
raram os resultados teóricos (ver equivalência (2.10)), pois observamos que o
diâmetro das soluções numéricas está atrelado aos valores de γ ∈ [0, 1].

Por fim, diferentemente do PVIF em que a derivada é fuzzy interativa, obtida
por diferença interativa [6], aqui trabalhamos com métodos numéricos para PVIF
em que apenas as condições iniciais são consideradas números fuzzy interativos
para os sistemas (4.14), (4.16) e (4.18). Nas fórmulas (4.15), (4.17) e (4.19)
podeŕıamos entrar com algum parâmetro fuzzy (taxa de infecção β por exemplo)
e fazer as simulações normalmente.
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Resumo A posição angular do volante garante controle lateral de um
véıculo enquanto ele trafega em uma via. Antever os valores dessa va-
riável pode sugerir uma boa forma de se analisar a dinâmica envolvida
nesses sistemas e dos condutores, além de criar mecanismos para se obter
controle autônomo de véıculos. Este trabalho tem como objetivo realizar
a predição da posição angular do volante de um véıculo, utilizando uma
técnica de inteligência computacional evolutiva baseada em uma abor-
dagem com fuzzy adaptativo. Para isso, será empregado a plataforma de
modelagem conhecido como Fuzzy set Based evolving Modeling (FBeM)
como forma de gerar um modelo evolutivo a partir do fluxo online de
dados provenientes de um banco de dados coletado pelos sensores embar-
cados no véıculo. Os resultados apresentados pelo FBeM se mostraram
satisfatórios para diversos casos, inclusive obtendo resultados melhores
do que técnicas a ele comparadas.

Palavras-chave: Sistemas Evolutivos, Computação Granular, Fluxo de da-
dos, Predição de Série Temporal, Posição Angular.

1 Introdução

A utilização de véıculos inteligentes, ou seja, véıculos equipados com algum sis-
tema automatizado de condução, é tida como uma alternativa para trazer mais
eficiência nos transportes, melhorar a mobilidade nos grandes centros e aumentar
a segurança dos condutores e pedestres em uma via. Devido a esse potencial, é
uma área de estudos proeminente, sendo largamente pesquisada tanto pela aca-
demia, quanto pela indústria [1], [2], [3]. A condução de forma segura e eficiente
desses véıculos depende, entre outras coisas, da utilização de bons sistemas de
automação e controle. O grau de autonomia de um véıculo inteligente foi inter-
nacionalmente estabelecido pela Sociedade dos Engenheiros Automotivos (SAE)
em 5 ńıveis [4], no qual os véıculos de ńıvel 3, 4 ou 5 são capazes de realizar seu
controle de navegação com ou sem a intervenção humana.
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Normalmente, a dinâmica envolvida na navegação de véıculos inteligentes são
incertas, não-lineares e não-estacionárias. Predizer esse comportamento pode ser
benéfico por evitar situações inesperadas e assim, possibilitar que o sistema possa
se antever na tomada de decisão. A posição angular do volante de um véıculo
interfere diretamente nos seus ângulos de esterçamento e deriva. Portanto, co-
nhecer a posição angular do volante é fundamental para realizar seu controle
lateral.

Atualmente os sistemas inteligentes evolutivos são um dos principais temas
pesquisados na modelagem de dados online [5], [6], [7], [8]. Diversos trabalhos
que envolvam sistemas evolutivos, ou seja, sistemas que sejam capazes de alterar,
crescer, atualizar e contrair suas estruturas quando necessário, foram desenvol-
vidos nos últimos anos [5], [9], [10], [11]. Este tipo de abordagem é adequada
para lidar com situações onde não seja posśıvel prever algum acontecimento,
realizando a integração de novas informações e modelos existentes que podem
incrementalmente se adaptar às informações que estão por vir. Nesse sentido,
o termo evolutivo pode ser tratado como o desenvolvimento gradual da base
de regras fuzzy e os parâmetros dos conjuntos fuzzy e funções locais [7]. Para
isso, esse sistema deve ser capaz de aprender continuamente a partir do fluxo
de dados; não armazenar amostras anteriores; não depender prioritariamente do
conhecimento estrutural; auto-adaptar sua estrutura quando necessário; e ser
independente da propriedade estat́ıstica dos dados [12], [13].

É utilizado neste trabalho uma abordagem fuzzy evolutiva para predizer a
posição angular do volante de um véıculo. Além dos resultados apresentados,
outra utilidade posśıvel para este tipo de aplicação é no desenvolvimento de sen-
sores virtuais, que fundem informação de software a fim de prover estimativas
online de variáveis não-medidas, parâmetros do modelo ou corrigir atrasos em
medições [14]. A utilização de sensores virtuais possui, entre outras vantagens,
bom desempenho com não-linearidades complexas do sistema, a redução de cus-
tos operacionais e operação em ambientes hostis [15]. Neste contexto, é utilizado
a plataforma de modelagem conhecido como Fuzzy set Based evolving Modeling
(FBeM)[13] para modelagem do fluxo de dados de forma que seja capaz de predi-
zer a série temporal descrita a partir de informações prévias do ângulo do volante
do véıculo. Essa abordagem tem a caracteŕıstica de ajustar as informações de
processos não-estacionários em modelos baseados em regras, e ao mesmo tempo,
fornecer aproximações que descrevem o comportamento do processo [16], [17].

Este trabalho foi organizado da seguinte maneira: A Seção II introduz o am-
biente FBeM; a Seção III apresenta os conceitos de predição de séries temporais
e as aplicações dadas nesse trabalho; os resultados da predição da série temporal
com o FBeM desempenhando o papel de preditor evolutivo é mostrado na Seção
IV; e a Seção V mostra as conclusões do trabalho e sugestões para trabalhos
futuros.
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2 Fuzzy set Based evolving Modeling (FBeM)

Fuzzy set Based evolving Modeling (FBeM) é uma plataforma para modelagem de
fluxo de dados que, assim como as demais aplicações que se baseiam em conceitos
fuzzy, lida bem com as incertezas e imprecisões dos dados coletados [18], [6].
Para isso, o FBeM faz uso de conceitos abstráıdos da computação granular com
o objetivo de fornecer informações úteis e soluções aproximadas para problemas
do mundo real [19], [20], [21]. Nesse contexto, um grânulo define um subconjunto
de um conjunto universo. Os responsáveis pela criação e adaptação dos grânulos
no modelo evolutivo são os dados provenientes do fluxo online, que também são
utilizados para guiar a adaptação dos parâmetros e encontrar a granulariade
apropriada para o modelo [22]. A criação de grânulos γi a partir de dados de
dois conjuntos fuzzy Aij e Bi pode ser visualizado na Figura 1. Vale notar a maior
granularidade do modelo em relação à granularidade dos dados. Isto é utilizado
para fornecer uma representação mais efetiva [22].

Figura 1. Aproximação de dados por granulação.

Fonte: [22]

Os modelos criados nessa aplicação são baseados em um conjunto de regras
SE-ENTÃO criadas incrementalmente a partir de um conjunto de dados do sis-
tema. Assim, com a chegada de novas informações provindas do fluxo online,
novos grânulos e regras são criadas e os parâmetros do controlador são adapta-
dos [23].

O conjunto de regras Ri que rege a operação dos grânulos γi FBeM tem a
forma:

Ri : SE (x1 é Ai1) E...E (xj é Aij) E...E (xn é Ain)

ENTÃO (y é Bi) E y = pi(x1, ..., xn). (1)
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Nesta expressão, Aij = (lij , λ
i
j , Λ

i
j , L

i
j) e Bi = (ui, υi, Υ i, U ij) são funções de

pertinência trapezoidais, pi é uma função de aproximação local e Ri, i = 1, ..., c
é uma descrição granular do sistema [24]. Nota-se também que o termo (y é Bi)
refere-se a um consequente lingúıstico, já o termo y = pi(x1, ..., xn) refere-se
a um consequente funcional. Sendo assim, FBeM combina a interpretabilidade
proveniente da parte lingúıstica do consequente e a precisão do termo funcional
em uma mesma aplicação [25].

A função local pi é adaptada por amostras acomodadas dentro do grânulo γi.
O algoritmo de Mı́nimos Quadrados Recursivos (MQR) é utilizado para calcular
o coeficiente aij [22]. Assim:

pi(xi, ..., xn) = ai0 +

n∑

j=1

aijxj . (2)

O valor de sáıda singular dado pelo FBeM é encontrado então a partir da
seguinte expressão:

y =

∑c
i=1min(Ai1(x1), ..., Ain(xn))pi(xi, ..., xn)∑c

i=1min(Ai1(x1), ..., Ain(xn))
. (3)

A sáıda granular é dada pela casca convexa do conjunto de sáıda fuzzy Bi∗,
no qual i∗ são os ı́ndices dos grânulos ativados por uma amostra dos dados. A
casca convexa do conjunto trapezoidal fuzzy Bi, ..., Bc é dado por:

cc(Bi, ..., Bc) = (min(u1, ..., uc),min(v1, ..., vc),max(Υ 1, ..., Υ c),

max(U1, ..., U c)), (4)

a sáıda granular dada por Bi∗ melhora a tomada de decisão e aprimora a acei-
tabilidade do modelo [7].

2.1 Procedimento de Adaptação do Modelo FBeM

A estrutura dos modelos evolutivos desenvolvidos por FBeM e seus parâmetros
são adaptados recursivamente a partir do fluxo de informações online. Assim,
FBeM atualiza os grânulos de informação e as regras fuzzy à medida que o
comportamento do processo se altera. Esse mecanismo cria novos grânulos e
regras na estrutura do FBeM ou os parâmetros dos grânulos já existentes são
adaptados. O processo de aprendizagem do FBeM se baseia na observação de
pares (x, y) de uma função objetivo f . A partir dessas observações o algoritmo
expande ou contrai as dimensões dos conjuntos Aij e Bi para incluir novos dados,

e, simultaneamente, refina o coeficiente da função local pi para aumentar precisão
[13].
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2.2 Criação de grânulos

A estrutura adaptável do FBeM se contrai e expande a partir de uma região de
expansão Eij que pertence ao conjunto fuzzy Aij . Essa região é responsável por
mostrar se a amostra em questão pertece ou não a um grânulo. Caso a amostra
seja condicionada fora de Ei, será então necessária a adição de um novo grânulo
γc+1 ao conjunto de regras fuzzy em questão [26]. Algebricamente, Eij pode ser
visto da seguinte forma:

Eij = [mp(Aij)−
ρ

2
,mp(Aij) +

ρ

2
], (5)

no qual mp(Aij) = (λij +Λij)/2 é o ponto médio do conjunto Aij e ρ representa o
maior largura posśıvel que o conjunto em questão pode expandir. Portanto, se x
estiver fora da região expanśıvel Eij , então um novo grânulo será constrúıdo nos

conjuntos Ac+1
j e Bc+1 [7] com a seguinte forma:

Ac+1
j = (lc+1

j , λc+1
j , Λc+1

j , Lc+1
j ) = (xj , xj , xj , xj), (6)

Bc+1 = (uc+1, υc+1, Υ c+1, U c+1) = (y, y, y, y). (7)

Os coeficientes da função local pc+1 é dado por:

ac+1
0 = y; ac+1

j = 0, j 6= 0. (8)

2.3 Adaptação de grânulos

A adaptação de um grânulo γi consiste em expandir o suporte [lij , L
i
j ] e [ui, U i],

e atualizar o centro [λij , Λ
i
j ] e [υij , Υ

i
j ] dos conjuntos fuzzy. Dentre os grânulos

γi aptos a se expandirem para incluir uma amostra, aquele que tenha a maior
similaridade de acordo com a Equação 8 é escolhido [27], [28], [29].

S(x, γi) = 1 − 1

6n

n∑

j=1

(|xj − lij | + +2|xj − λij | + 2|xj − Λij | + |xj − Lij |) (9)

Essa medida quantifica o grau que os dados de entrada combinam com
o conhecimento atual. Caso os trapezóides sejam idêntidos, a Equação 8 retorna
o valor 1 e este valor decresce linearmente quando os as informações se distan-
ciam [22]. O procedimento de adaptação dos grânulos depende então da posição
relativa de xj . As condições para expansão do suporte de Aij são:

SE xj ∈ [Lij − ρ, lij ] ENTÃO lij(novo) = xj ,

SE xj ∈ [Lij , l
i
j + ρ] ENTÃO Lij(novo) = xj .(10)
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Já os parâmetros centrais são atualizados recursivamente a partir de:

λij(novo) =
(wi − 1)λij + xj

wi
, (11)

Λij(novo) =
(wi − 1)Λij + xj

wi
, (12)

onde wi representa o número de vezes que o grânulo γi foi escolhido para ser
adaptado. A adaptação do conjunto fuzzy Bi é feito de modo similar utilizando
para isso os dados de sáıda y. Os coeficientes aij da função local pi são adaptados
usando-se o algoritmo de Mı́nimos Quadrados Recursivos, como demostrado por
[13].

2.4 Remoção de grânulos

Um grânulo de informação também pode ser removido do modelo do sistema caso
ele se mostre inconsistente com o que é esperado como resposta. Normalmente,
opta-se pela exclusão dos grânulos que se mostram mais inativos. Como mostrado
em [30], o fator de atividade do grânulo γi pode ser definido por:

Θi = 2(−ψ(h−h
i
a)). (13)

Na equação 12, a constante ψ é a taxa de decaimento, h é o passo de
tempo atual, e hia define o último tempo que o grânulo γi foi processado.

O tempo que o fator Θi gasta para ser reduzido pela metade é conhecido
como meia-vida é defido por 1/ψ. Nesse caso, é importante observar se a taxa
de exclusão dos grânulos é condizente com o que é proposto para solução do
problema. Caso seja esperado uma aplicação onde seja necessária a memorização
de eventos isolados, é interessante manter as regras e os grânulos existindo para
sempre. Porém, aplicações onde são necessárias estruturas mais compactas devem
ter menor tolerância a inatividade dos grânulos [13].

3 Predição de Série Temporal

A predição de série temporais é baseado na ideia de observar o comportamento
de um fenômeno no passado para estimar seus valores futuros. Analisar as infor-
mações produzidas por esse eventos pode ser muito pertinente para se entender
o processo em si e criar abstrações sobre seu comportamento. A predição do
comportamento futuro de um processo também pode ser importante para se en-
contrar formas de controlar seu comportamento no futuro. Na literatura, existem
diversas técnicas tradicionais destinadas à predição de dados [31]. Existem tam-
bém aplicações de inteligência computacional utilizando sistemas fuzzy, neuro-
fuzzy e redes neurais artificiais clássicas, que possuem vantagem de aproximar
dinâmicas mais complexas de modo mais fácil em relação à técnicas estat́ısticas
tradicionais por serem naturalmente não-lineares [13].
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3.1 Aplicação na Predição da Posição Angular do Volante

Nesta aplicação pretende-se predizer os valores do ângulo do volante de um véı-
culo conduzido por um condutor humano. Os dados utilizados foram extráıdos
de um dataset contendo informações provenientes de um véıculo instrumentado
com diversos sensores e conduzido por mais de 100 condutores por uma rota
estabelecida no ambiente urbano de Istambul, Turquia [32]. Dentre os inúmeros
dados fornecidos, foi analisada a posição angular do volante do véıculo conduzido
por 3 condutores diferentes escolhidos arbitrariamente entre os que estão conti-
dos na base de dados original, com diferentes idades, sendo dois homens e uma
mulher. Esses dados foram adquiridos por meio do barramento CAN do véıculo
com uma taxa de amostragem de 32Hz e serão utilizados como valores de entra-
das no FBeM. Cada conjunto de dados para um condutor é formado por 2400
amostras com o objetivo de criar o modelo estrutural, ajustar os parâmetros do
FBeM e permitir que seja capaz de predizer os valores futuros.

O desempenho do algoritmo foi avaliado utilizando-se a raiz do erro
médio quadrático (REMQ) das aproximações singulares realizadas, a média do
número de regras criadas na estrutura do modelo e o tempo de processamento
(CPU) em segundos. O REMQ pode ser calculado por:

REMQ =

√√√√ 1

n

n∑

h=1

((y)[h] − p[h])2, (14)

sendo n o número máximo de amostras analisadas, y[h] é o valor real da
posição angular para a observação h e p[h] o valor real da sáıda encontrada pelo
FBeM com respeito a observação h.

4 Resultados

O objetivo do FBeM nessa aplicação é fornecer a predição do ângulo de esterça-
mento do volante um passo à frente, y[h+1], em relação à medida atual, utilizando
as últimas 5 observações x[h−4], x[h−3], x[h−2], x[h−1], x[h]. Como forma de com-
paração o desempenho dessa aplicação, comparou-se os resultados com o método
de Adaptive-Network based Fuzzy Inference System (ANFIS) [33]. Este é um sis-
tema de inferência Fuzzy implementado no âmbito de redes adaptativas que, une
a capacidade de processar variáveis lingúısticas de um sistema de inferência à
capacidade e adaptação e aprendizagem das redes neurais.

Os parâmetros do FBeM utilizados para predizer o movimento dos 3
condutores foram ρ = 0.01, hr = 1/ψ = 48 e η = 2. Estes parâmetros definem o
máximo que o conjunto em questão pode expandir, a taxa que controla a quanti-
dade de grânulos e a taxa de exclusão dos grânulos, respectivamente. Neste caso,
como o valor de ρ é baixo, mostra-se que os grânulos do modelo não precisam
se expandir muito. Caso esse valor se aproximasse de 1, menos grânulos seriam
utilizados para cobrir todo conjunto de dados e FBeM não lidaria bem com as
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não-estacionaridades desses dados. O valor de hr, por sua vez, indica que se uma
tendência não aparece em 48 amostras, ela é removida do modelo.

Tabela 1. Resumo dos resultados para predição da posição angular do volante para
os três condutores.

Condutor 1 Condutor 2 Condutor 3
Regras REMQ CPU Regras REMQ CPU Regras REMQ CPU

FBeM 16 0.0251 1.6747 19 0.0257 1.9055 16 0.0268 1.7344

ANFIS 12 0.20716 3.0204 12 2.4337 3.1487 11 0.3705 3.0542

A Tabela 1 resume a performance do FBeM para predição do ângulo de
esterçamento do volante para os três condutores avaliados. Para avaliar o desem-
penho do algoritmo, foi utilizado um computador equipado com um processadore
core i7 2GHz de 4ª geração com 16GB de RAM.

A Tabela 1 mostra que os valores de REMQ para todos condutores são
relativamente mais baixos que aqueles conseguidos com a ANFIS. Além disso,
o tempo de processamento e o número de regras é bem próximo entre os três
condutores, evidenciando que mesmo que cada um possua um comportamento
particular e esteja em condições diferentes de trânsito, o FBeM é igualmente
preciso em todos os casos. Neste caso, observou-se um número menor de regras
criadas pelo ANFIS, indicando que o processo de fuzzificação desse método nesta
aplicação é melhor que o FBeM.

As predições singulares para o condutor 1, bem como a evolução dos
valores de erro podem ser visualizadas na figura 2. Para encontrar os valores
presentes nessas figuras, foram feitos testes emṕıricos, variando-se os parâme-
tros do FBeM de forma que o menor valor posśıvel de erro fosse alcançado,
porém sem que o número de regras extrapolasse 20 e o tempo de processamento
ultrapassasse de 2 segundos. Nota-se a convergência dos valores de erro, com o
aumento do número de amostras da posição angular no gráfico intermediário. O
último gráfico na figura 2, enfatiza a predição da posição angular para o intervalo
de amostras entre 1305 e 1356, como mostrado pelo sinal de zoom. Destaca-se,
como mostrado em [22], que enquanto a predição singular tenta combinar o valor
da posição angular do volante, seu correspondente granular tenta envelopar os
dados passados pelo atual. Sendo assim, a predição granular estabelece os limites
dos valores da predição, como evidenciado no gráfico.

Apesar de ser indicado por [13] que os valores de ρ[0] = 0.5 para ga-
rantir estabilidade estrutural e plasticidade, foram encontrados valores menores
de REMQ quando utilizado um valor de granularidade inicial menor (ρ = 0.01),
como indicado anteriormente. Utilizar valores próximos ao indicado em [13] tam-
bém mostra que o modelo acaba fazendo suposições iniciais e deixa de adaptar
seu modelo de acordo com o fluxo de dados, como pode ser visto na Figura 3.
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Figura 2. Predição para o condutor 1.

Figura 3. Variação do número de regras com ρ[0] = 0.7.
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5 Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho teve como objetivo avaliar a plataforma de modelagem FBeM como
preditor da posição angular do volante de um véıculo equipado com sensores em-
barcados. Por suas caracteŕısticas, FBeM foi capaz de modelar acertadamente o
fluxo de dados fuzzy utilizados aqui. Comparando-se à outra técnica que também
utiliza conceitos fuzzy, FBeM obteve melhores resultados em termos de tempo
de processamento e valores médios de erros inferiores. Foi mostrado também a
precisão das predições singulares e granulares realizadas por FBeM. Como futu-
ros trabalhos, espera-se tornar o FBeM capaz de realizar o controle lateral de
um véıculo autonomamente a partir do fluxo de dados provenientes de seus sen-
sores e analisar a aplicação dessa técnica em sensores virtuais. Para isso outros
parâmetros, como, posição e orientação do véıculo também devem ser avaliados.
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Resumo Linearização por realimentação é uma importante abordagem
de controle não linear, mas tem limitações quanto à robustez à variação de
parâmetros e dinâmica não modelada. A ausência de robustez deteriora o
desempenho e pode causar instabilidade da malha de controle. Este artigo
avalia o desempenho de um controlador granular evolutivo robusto. Este
controlador foi implementado em um sistema de controle de ńıvel de
um tanque de laboratório. Os resultados mostram que o desempenho do
controlador granular evolutivo robusto é superior àquele derivado pela
linearização por realimentação clássica.

Palavras-Chave: Linearização por realimentação, controle granular, sis-
temas fuzzy evolutivos

1 Introdução

A linearização por realimentação exata clássica (CFL) é um método de linea-
rização de uma classe de sistemas não lineares que tem o propósito de cancelar
exatamente as não linearidades do sistema [1]. Este método exige um modelo
preciso do sistema em estudo [2]. Porém, frequentemente os modelos utiliza-
dos são aproximados e seus parâmetros imprecisos, o que pode resultar em um
comportamento dinâmico inesperado ou instável [3].

Essa caracteŕıstica da CFL vem sendo estudada com profundidade nos úl-
timos anos e muito vem sendo feito para obter mecanismos que aumentem a
robutez da malha de controle. Por exemplo [4] sugere uma técnica de lineariza-
ção que inclui o ponto de operação para proporcionar uma associação direta das
não linearidades com o comportamento dinâmico do sistema. Outra abordagem,
denominada inversão dinâmica robusta (Robust Multi Inversion - RMI ) é desen-
volvida em [5] baseando-se na técnica de modelo de referência (Model Reference
Adaptive Control - MRAC ) para gerar um sinal de compensação que busca mi-
tigar os efeitos dos erros de modelagem. O desempenho da abordagem sugerida
em [5] foi refinado em [6] utilizando desigualdade de matrizes (Linear Matrix

Fifth Brazilian Conference on Fuzzy Systems (V CBSF)

July 4 - 6, 2018, Fortaleza – Brazil.

359



Inequalies - LMIs) e um algoritmo de busca para determinar o ganho de inte-
gração. Abordagem adaptativas de CFL do tipo Fuzzy Model Reference Learning
Control (FMRLC) e Indirect Adaptive Fuzzy Control (IAFC) foram propostas
em [7]. Recentemente, [8] analisou a dinâmica interna que ocorre em modelos
locais que resultam diretamente da estrutura do modelo não linear escolhido na
identificação. Esses modelos locais são linearizados por realimentação de estados
e submetidos a uma malha feedforward para atenuar os efeitos da imprecisão
de modelagem no sistema linearizado. Por sua vez, [9] sugere o método granu-
lar Evolving Robust Feedback Linearization (gERF), baseado em aprendizagem
granular evolutiva.

Este trabalho avalia experimentalmente o método de controle sugerido em
[10], aqui denominado Linearização por Realimentação Granular Evolutiva Fuzzy.
Essa metodologia surgiu de uma modificação daquela proposta em [9], a qual
apresentou resultados de simulação promissores. Para tal, a metodologia de con-
trole foi implementada em um sistema de tanques de laboratório com caracteŕıs-
ticas industrias descrito em [11]. Dois experimentos foram realizados. O primeiro
tem o objetivo de avaliar o desempenho do controlador gERF com o CFL quando
o modelo descreve razoavelmente bem a dinâmica do tanque. O segundo expe-
rimento avalia o desempenho dos métodos quando o modelo difere do tanque
real. No segundo caso, a válvula de sáıda do tanque foi propositalmente alterada
para reduzir a vazão de sáıda de ĺıquido do tanque, criando assim uma diferença
significativa entre o modelo e o processo real. Os resultados experimentais são
avaliados usando os ı́ndices de desempenho utilizados em de controle de proces-
sos [12]: ITAE (Integral of time-weighted absolute error), IAE (Integral of the
absolute magnitude of the error), ITSE (Integral of time multiplied by square
error), ISE (Integral of the square of the error), IVU (Integral of time-weighted
variability of the signal control) e IVE (Integral of time-weighted variability of
the error). Os resultados mostram que método gERF supera a linearização por
realimentação exata.

2 Preliminares

2.1 Linearização por Realimentação Exata (CFL)

Considere a classe de sistemas não lineares descrita por:

ẋ = f(x) + g(x)u e y = h(x) (1)

em que x ∈ Rn é o estado, f(x): D → Rn e g(x): D → Rn são campos vetoriais
suaves e D é um conjunto aberto de Rn. A sáıda y é um mapeamento suave h(x):
Rn → R, e u ∈ R é o sinal de controle, uma função não linear dependente de
um sinal de controle linear v tal que:

u(x,v) = α(x) + β(x)v(z). (2)
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As funções α(x) e β(x) são funções suaves definidas em D. Observadas algumas
propriedades [1], existe um difeomorfismo:

z = φ(x) =
[
h(x) Lfh(x) . . . Lr−1

f h(x)
]T

, (3)

que associado com a lei de controle (2) possibilita reescrever o sistema (1) em
malha fechada como um sistema linearizado em z. O sistema linearizado é com-
posto por uma cadeia de integradores e tem a seguinte forma:

ż = Az +Bv, (4)

em que A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×1 e o par (A, B) é controlável. Assume-se que um
sinal de controle v:

v = Kz (5)

com K ∈ R1×n pode ser determinado de modo a garantir a estabilidade do
sistema. Se g(x) possui inversa em D e há um perfeito conhecimento do modelo
não linear, as funções α(x) e β(x) na lei de controle (2) podem ser calculadas
usando [1]:

α(x) = − 1

LgL
(r−1)
f h

Lr
fh(x) e β(x) =

1

LgL
(r−1)
f h

(6)

em que r é o grau relativo do sistema.

2.2 Algoritmo de Aprendizagem Participativa (ePL)

Sistemas evolutivos são sistemas adaptativos com capacidade de aprender
a estrutura e os parâmetros do modelo simultaneamente. Sistemas evolutivos
são algoritmos incrementais que constroem modelos criando regras concorrente-
mente com o processamento dos dados de entrada, adaptando os parâmetros dos
antecedentes e consequentes simultaneamente [13]. O ePL foi proposto em [14]
e adota regras funcionais da forma:

SE x(k) é Ai
1 ENTÃO yi(k + 1) = fi(x(k))

O ePL é um algoritmo de agrupamento adaptativo em que cada grupo de
dados corresponde a uma regra. Esse difere de algoritmos similares da literatura
no procedimento de agrupamento que induz a estrutura de grupo. Além de com-
putacionalmente mais simples, o ePL admite que o centro de grupo pode ser
um ponto que não necessariamente corresponde a um dado de entrada, sendo,
portanto, mais representativo do grupo. Os parâmetros do ePL são a taxa de
aprendizagem ϕ ∈ [0,1], o ı́ndice de alerta η ∈ [0,1], o grau de compatibilidade
λ ∈ [0,1], limiar do ı́ndice de alerta τ ∈ [0,1] e o raio de funções de pertinência
Gaussianas r. As funções de pertinência são:
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µi(x) = e−r‖x(k)−vi‖2

, (7)

em que vi é centro do i−ésimo grupo (ou ponto focal) i = 1, . . . ,c(k), e c(k) é o
número de grupos no passo k. Por causa de sua natureza não supervisionada e
auto adaptativa, o ePL pode criar novos grupos (grânulos), atualizar os centros
dos grupos já existentes, ou eliminar grupos redundantes em cada passo k. O
ı́ndice de alerta monitora o número de grupos [14], [15]. Quando vi é o centro do
agrupamento mais compat́ıvel com um dado de entrada x(k), ele é atualizado
usando:

vi(k + 1) = vi(k) + ϕ(ρi(k))1−ai(k)(x(k) − vi) (8)

em que ϕ é a taxa de aprendizagem do ePL e:

ρi(k) = 1− ‖x(k)− vi(k)‖
n

(9)

‖ · ‖ é uma norma, n é a dimensão do espaço de entrada e

i = argmax
j

{ρj(k)}. (10)

Por sua vez, o ı́ndice de alerta ai(k) é atualizado usando:

ai(k + 1) = ai(k) + η(1− ρi(k + 1)− ai(k)) (11)

O valor de η controla a taxa de mudança do ı́ndice de alerta: quanto mais
próximo η for a 1, mais senśıvel será às variações de compatibilidade [14], [15],
[16]. No ePL, cada grupo corresponde a uma regra e um modelo local linear
ajustado com o algoritmo de quadrados mı́nimos recursivos. Se o grau de ativação
da regra j é µ̄j então a sáıda do modelo é:

y(k) =

∑c(k)
j=1 µ̄jyj

∑c(k)
j=1 µ̄j

. (12)

em que yj é a sáıda da j-ésima regra.

3 Linearização por Realimentação Granular Evolutiva
Fuzzy (gERF)

3.1 Formulação do Problema

O sistema (1) pode ser reescrito no espaço de estado se as funções não lineares
f(x) e g(x) forem tais que [17, pág. 506]:

f(x) = Ax−Bγ(x)α(x) e g(x) = Bγ(x), (13)
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em que γ(x) e α(x) descrevem as não linearidades do sistema. Se essas não
linearidades não são perfeitamente conhecidas, então elas podem ser reescritas
como:

γ(x) = γn(x) +∆γ(x) e α(x) = αn(x) +∆α(x) (14)

em que γn(x) e αn(x) são os valores nominais das não linearidades e ∆γ(x) e
∆α(x) descrevem as incertezas aditivas na modelagem do sistema. Substituindo
(14) em (13) e fazendo algumas operações algébricas obtém-se:

ẋ = Ax+Bγn(x)[u−αn(x)]−B[γn(x)∆α(x)+∆γ(x)(αn(x)+∆α(x)−u)] (15)

Para o sistema não linear incerto (15), o sinal de controle (u) é definido conforme
lei de controle (2), tal que:

u(x,v) = αn(x) + γn(x)
−1v (16)

em que γn(x)
−1 = βn(x). Ao levar (16) em (15) com aux́ılio do difeomorfismo

(3), obtém-se o sistema linearizado incerto:

ż = Acz +Bcv +Bc∆S (17)

em que ∆s = −[γn(x)∆α(x) + ∆γ(x)(αn(x) + ∆α(x) − u)] descreve o erro na
modelagem do sistema e Ac e Bc são as matrizes canônicas de Brunovsky.

3.2 Controlador Granular Evolutivo Fuzzy

Este trabalho aplica o algoritmo ePL para estimar as incertezas que causam
divergência do comportamento e do desempenho entre o sistema real e o mo-
delo nominal do sistema. Para tal, sugere-se uma nova metodologia de controle
que induz o algoritmo denominado Linearização por Realimentação Granular
Evolutiva Robusta fuzzy (gERF), Figura 1.

Os detalhes do gERF são apresentados a seguir. A partir de (6) é posśıvel
obter expressões para α(x) e β(x) do modelo nominal do sistema. Essas ex-
pressões são utilizadas para determinar α e β utilizando tanto os estados reais
(xr) quanto os do modelo do sistema (xm). Desse modo, pode-se escrever o
seguinte:

∆a = α(xr)− α(xn) (18)

∆b = β(xr)− β(xn)

em que ∆a e ∆b descrevem uma aproximação da diferença entre α e β reais dos
respectivos valores nominais. Definindo xm − xr = e(x), isto é, e(x) é o erro nos
estados do sistema, obtém-se as expressões para ∆α(e(x)) e ∆β(e(x)):

∆α(e(x)) = p+ qe(x) (19)

∆β(e(x)) = r + se(x)
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α(xr) + β(xr)v(z)
Sistema
Real

û + u

K

v(z) yr

φ(x̂)

xr
+

x̂z

x0−

ModelogERF

α(xr), β(xr)

+

uc

e

v(z) +xm

−
ym

Fig. 1. Sistema de controle gERF.

em que p, q, r e s são coeficientes a serem estimados. As expressões em (19)
são usadas nos consequentes das regras constrúıdas pelo algoritmo ePL. Este,
por sua vez, usa o algoritmo dos quadrados mı́nimos recursivo para estimar os
coeficientes p, q, r e s em tempo real. Portanto, os valores de∆β(e(x)) e∆α(e(x))
são determinados usando regras do tipo:

SE e(k) é Ai
1 E ∆a(k) é Ai

2 E ∆b(k) é Ai
3

ENTÃO ∆αi(k) = ∆α E ∆βi(k) = ∆β

∆α(k) =

∑c(k)
i=1 µi (pi + qie(k))∑c(k)

i=1 µi

(20)

∆β(k) =

∑c(k)
i=1 µi (ri + sie(k))∑c(k)

i=1 µi

(21)

Uma vez determinados os valores (∆α(k),∆β(k)), pode-se calcular o sinal de
controle uc(k) usando:

uc(k) = ∆α(k) +∆β(k)v(z) (22)

O algoritmo 1 resume os passos do gERF.
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Algoritmo 1: Controlador gERF.

Entrada: e(k), xm(k), vz(k), αxr (k) e βxr (k)

Sáıda: uc(k)

ińıcio
Definir parâmetros r, ϕ, η, λ, τ ;
Ler entrada de dados;
Calcular ∆a e ∆b por (6) e (18);

Definir novo vetor de dados x(k) =
[
e(k) ∆a(k) ∆b(k)

]T
;

Inicializar centros v1 = x(1); v2 = x(2);
repita

Ler entrada de dados;
Calcular ∆a e ∆b por (6) e (18);

Definir novo vetor de dados x(k) =
[
e(k) ∆a(k) ∆b(k)

]T
;

Calcular ρi(k) por (9);
Calcular ai(k) por (11);
se ai(k) ≥ τ , ∀ j ∈ {1, . . . , c(k)} então

set: vi(c(k) + 1) = x(k);
set: ai(c(k) + 1) = 0;

senão
Atualizar vi(k + 1) por (8);
Atualizar ai(k + 1) por (11);

fim
Calcular compatibilidade entre centros;
ρvi(k) = 1−∑p

j=1 |vi(k)− vj(k)|;
se ρvi(k) ≥ λ, ∀ i ∈ {1, . . . , c(k)} então

Excluir vi;
Fazer c(k + 1) = c(k)− 1;

senão
Manter a estrutura de grupo;

fim
Atualizar base de regras;

Calcular grau de ativação: µi = e−r‖x(k)−vi‖2 ;
Calcular ∆α e ∆β usando (20) e (21);
Calcular uc por (22);

até i = ∞;

fim

4 Resultado Experimental

O desempenho do controlador gERF foi avaliado experimentalmente utilizando-
o em um sistema de controle de ńıvel de um tanque não linear. O sistema é
composto por quatro tanques com capacidade nominal de 200 litros, dois reser-
vatórios com capacidade nominal de 400 litros, e duas bombas hidráulicas trifási-
cas de 1.0 cv, que são acionadas por dois inversores de frequência WEG CFW09,
conforme mostra a Figura 2. Por sua vez, o controle do sistema é realizado via
microcomputador, sendo a aquisição dos dados realizada por um PLC Siemens
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Fig. 2. Sistema de tanques interativos. Fig. 3. Sólido não linear.

S7-300. O microcomputador e o PLC estão conectados a um roteador por meio
de suas interfaces de rede Ethernet o que possibilita o uso de linguagens de
alto ńıvel, tais como: Python, C/C++, Pascal ou LabView. Esse trabalho tem
por objetivo controlar o ńıvel da coluna de água no Tanque - T3, o qual possui
a não linearidade apresentada na Figura 3, que é descrita e modelada por [6],
instalada no interior. O tanque em estudo apresenta comportamento dinâmico
descrito por:

ḣ =
23.15u− 14.32h− 1021.5

A(h)
(23)

em que h ∈ [0,80] é o ńıvel da coluna de água em (cm), u ∈ [0,100] é o sinal de
controle em (%), A(h) é a área de seção transversal do tanque em (cm2), dado
por:

A(h) = 1556.82−1349.20 cos(2.5π(0.01(h−8)−0.4)) exp

(−(0.01(h− 8)− 0.4)2

0.065

)
.

(24)

O modelo (23) pode ser reescrito na forma discreta no tempo:

h(k + 1) = h(k) + T

(
23.15u(k)− 14.32h(k)− 1021.5

A(h(k))

)
(25)

em que T é o peŕıodo de amostragem e k = 1, 2,.... . Conforme apresentado
por Oliveira et.al [10], o sistema (25) pode ser linearizado via linearização por
realimentação de estados, o que resulta em:
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φ(h(k)) = h(k) α(h(k)) =
14.32h(k) + 1021.5

23.15
β(h(k)) =

A(h(k))

23.15
.

(26)
Assumindo que a malha de controle linear seja dada pela alocação de polos em

malha fechada, tem-se que v = −Kφ(h(k)), em queK é o ganho da realimentação
de estados.

Dois testes foram realizados. O primeiro verifica o comportamento e desem-
penho do sistema usando a linearização por realimentação exata clássica (CFL)
e granular evolving robust feedback (gERF). O segundo teste repete o mesmo
procedimento realizado no primeiro, porém sujeito a uma alteração no sistema
(23) provocada pela redução da válvula de sáıda do tanque a 60% da abertura
total da válvula. Essa redução na válvula de sáıda, equivale a reescrever o modelo
(23) como:

ḣ =
23.15u− 14.32h− (1021.5 + 0.1A(h))

A(h)
(27)

Todos os testes foram realizados adotando os seguintes parâmetros: K =
0.04, T = 1s e que ambos os casos utilizou-se a linearização por realimentação
apresentada em (26). Os parâmetros do ePL foram: ϕ = 0.001, η = 0.0001,
τ = 0.0001, λ = 0.7 e r = 0.25· Os resultados obtidos são apresentados nas
Figuras 4 e 5.
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)
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Fig. 4. Nı́vel e sinal de controle do tanque real com gERF e CFL.

Conforme pode-se verificar na Figura 4, o sistema foi submetido à sequên-
cia de degraus, dada por: h0 = [23, 31, 29.5, 32.5, 31, 34, 28, 34, 31, 23] represen-
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tada graficamente pela linha pontilhada na cor preta. Já a linha continua ver-
melha descreve a resposta do sistema para a topologia CFL, enquanto a linha
continua verde apresenta a resposta do sistema para a topologia do gERF. O
mesmo padrão de cores é utilizado para apresentar o sinal de controle de cada
topologia. Analisando o gráfico da Figura 4 pode-se verificar que para ambas as
topologias o sistema apresentou o comportamento dinâmico esperado, possibi-
litando a convergência para o ponto de operação desejado. Além disso, nota-se
um comportamento muito semelhante na resposta do sistema para as topologias
em estudo.
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Fig. 5. Nı́vel e sinal de controle do tanque com variação de parâmetro.

Por sua vez, quando analisamos o gráfico da Figura 5 verifica-se para a se-
quência de degraus h0 = [16, 23, 30, 37, 44, 37, 30, 23, 16], que a topologia CFL
estabilizou o sistema em um ńıvel diferente do ponto de operação desejado,
enquanto a topologia gERF levou o ńıvel para o ponto de operação desejado,
apesar de apresentar um sobressinal máximo da ordem de 16%. Além disso, vale
ressaltar que a alteração na posição da válvula de sáıda do tanque — T3 resulta
na mudança do parâmetro independente do modelo dinâmico (23), tal que esse
parâmetro seja modificado em aproximadamente ±2.7% a ±21% de acordo com
o ponto de operação. Pode-se verificar também que o sinal de controle de com-
pensação, ∆u, descrito pela linha cont́ınua azul tende a atuar a fim de mitigar
os efeitos causados pelo fechamento da válvula de sáıda do tanque.

Para avaliar e comparar quantitativamente o desempenho das metodologias
de controle CFL e gERF, as respostas do sistema foram usadas para calcular os
ı́ndices de desempenho clássicos como: ITAE (Integral of time-weighted absolute
error), IAE (Integral of the absolute magnitude of the error), ITSE (Integral
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of time multiplied by square error), ISE (Integral of the square of the error),
IVU (Integral of time-weighted variability of the signal control) e IVE (Inte-
gral of time-weighted variability of the error). Assim, fazendo uso da equação:

P% =
(

Indicemetodo

IndicegERF
− 1

)
× 100% pode-se obter o desempenho relativo norma-

lizado em relação ao gERF, P%. Esse parâmetro quando positivo indica que a
topologia gERF apresentou desempenho superior a topologia CFL, por outro
lado quando o parâmetro for negativo, tem-se a indicação que o gERF apresen-
tou desempenho inferior ao CFL. Os resultados obtidos encontram-se dispońıveis
nas Tabelas 1 e 2. A partir da análise dos dados das Tabelas 1 e 2 verifica-se
que o controlador analisado neste trabalho, apresentou desempenho superior ao
CFL, exceto quanto ao ı́ndice IVU. Este ı́ndice avalia a variabilidade do sinal de
controle e assim espera-se que o controlador gERF apresente uma variabilidade
um pouco superior à do CFL visto que o gERF topologia proposta melhora o
desempenho dinâmico do sistema.

Tab. 1. Índices de desempenho CFL e
gERF nominal.

Índice CFL gERF P (%)

IAE 2029.58 1871.53 8.44
IV E 0.97 0.93 4.3
ISE 5679.73 5261.09 7.95
IV U 3.14 3.17 -0.94
ITAE 1014.79 935.76 8.44
ITSE 2839.86 2630.54 7.95

Tab. 2. Índices de desempenho CFL e
gERF com variação na válvula.

Índice CFL gERF P (%)

IAE 21.7 × 103 4.55 × 103 376.5
IV E 1.57 1.49 5.36
ISE 81.5 × 103 15.06 × 103 441.14
IV U 5.88 6.29 -6.51
ITAE 10.58 × 103 2.27 × 103 376.5
ITSE 40.77 × 103 7.5 × 103 441.14

5 Conclusão

Este trabalho apresentou os resultados de testes experimentais com o método
de controle granular evolutivo gERF. O método granular evolutivo traduz-se em
um controlador adaptativo obtido por um procedimento para simultaneamente
determinar o número de regras e estimar seus parâmetros do consequentes. A
ideia é usar os valores estimados das não linearidades para cancelar os efeitos da
incerteza no sistema real. Os testes do sistema de controle de ńıvel do tanque
mostram que o método gERF supera a CFL. Contudo, pesquisas adicionais são
necessárias para generalizar a abordagem e desenvolver um framework anaĺıtico
para subsidiar os resultados experimentais.
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Resumo Este trabalho tem como objetivo apresentar uma plataforma
de código aberto, chamada de OpenFZ, projetada e desenvolvida para
trabalhar em sistemas embarcados como um servidor de requisições fuzzy
a partir de implementações de máquinas de inferência Mamdani ou Su-
geno. Uma descrição detalhada da arquitetura será apresentada bem
como resultados de funcionamento em tempo real para uma planta de
controle de nível. Para os resultados de tempo real o sistema foi embar-
cado um processador Intel Quark SoC X1000 de 400 MHz utilizado no
kit de desenvolvimento Intel Galileo.

Keywords: Logica Fuzzy, Sistemas Embarcados, Intel Galileo

1 Introdução

Avanços importantes nas últimas décadas em redes de comunicação com e sem
fio, deram origem ao novo paradigma de sistemas de controle interconectados
(Networked Control System ou NCS). Dentro deste paradigma, sinais de sensores
e atuadores são trocados entre várias partes de um único sistema ou entre muitos
subsistemas através de redes de comunicação. Essa nova abordagem de controle
abre espaço para que novas implementações de modelos de controle tradicionais
sejam portados para o NCS. Em geral, o NCS permite desenvolver um controle
de forma distribuída, onde as etapas de controles podem ser interconectadas por
alguma rede de comunicação, permitindo então desenvolver um sistema modular
de configuração e manutenção remota [16,7] e é dentro deste contexto que é
inserida a plataforma proposta neste artigo, a plataforma.

O OpenFZ é uma plataforma de código aberto para gerenciamento de Má-
quinas de Inferência Fuzzy (MIF), desenvolvida em C voltada para sistemas
embarcados que permitem a utilização de sistemas operacionais como Linux,
Windows e outros [12,9]. Sistemas embarcados com máquina de inferência fuzzy
podem ser encontrados nos trabalhos apresentados em [6,3,18,4]. Todavia nestes
trabalhos e na grande maioria dos trabalhos apresentados na literatura não é
proposta uma plataforma embarcada com funcionalidades limitadas apenas as
MIF mas com outras habilidades associadas ao gerenciamento de múltiplas MIFs
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em um sistema NCS. Em muitos casos, em ambientes do tipo NCS, são neces-
sários vários hardwares com MIFs embarcadas como os trabalhos apresentados
em [2,1].

Assim, esse trabalho propõe minimizar problemas que envolvem a utilização
de vários dispositivos baseados em lógica fuzzy para ambientes do tipo NCS.
Com a implementação de todas as MIFs centralizadas em um único dispositivo,
os outros módulos se concentram apenas na aquisição e distribuição dos dados.
Ou seja, a plataforma OpenFZ terá o papel de gerenciar, instanciar e executar
as MIFs enquanto que os outros componentes deverão coletar e gerar dados para
o OpenFZ.

2 Descrição do OpenFZ

O OpenFZ tem como base uma arquitetura cliente-servidor, no qual o servidor
é embarcado em hardware dedicado que gerencia N clientes. Para cada n-ésimo
cliente conectado ao servidor existe uma instância chamada de MFIS-n (Máquina
Fuzzy de Inferência associada ao Servidor). A Figura 1 detalha a estrutura geral
do OpenFZ para dois MFIS onde, cada n-ésima MFIS está associada a uma
planta de controle, chamadas aqui de Polo 1 e Polo 2. Cada n-ésimo cliente é
um hardware independente associado a uma planta a ser controlada, que coleta
os dados dos sensores e os envia através de um protocolo de comunicação de
sua n-ésima instância da MFIS para módulo OpenFZ. Essa arquitetura permite
separar as responsabilidades, a MFIS é uma máquina pré configurada que é
agnóstica ao processo da planta, portanto, toda a lógica de controle, ganhos e
travas de segurança devem ser implementados no cliente. Essa arquitetura pode
ser escalada horizontalmente, (ver Figura 1), e é neste cenário que entra a figura
do OpenFZ onde é preciso um módulo gerenciador para manter e acessar as
máquinas de forma mais simples.

O processo completo pode ser separado em duas partes, a central de controle
que contempla um aplicativo daemon chamado de o openfzd, que concentra o
core da aplicação e todas as MFIS por ele gerenciada e o conjunto de clientes N
chamados neste trabalho de Polos, ou seja, cada n-ésimo cliente é o Polo n. O
openfzd é executado como um processo em background e gerencia todas ins-
tâncias das MFIS do OpenFZ controlando seu ciclo de vida. A Figura 2 detalha
o ciclo de vida das MFIS no OpenFZ.

Além de controlar o ciclo de vida das MFIS, o openfzd configura os parâ-
metros de cada n-ésima MFIS como as funções de pertinência de entrada e de
saída, as regras e os métodos associados as operações nas regras (AND, OR, ...),
os métodos de implicação (mínimo, produto,...), métodos de agregação (máximo,
soma, ...) e métodos de defuzificação (centroide, primeiro máximo, ...) bem como
se máquina de inferência será Mamdani ou Sugeno. Os dados de configuração
são enviados para as MFIS por um módulo chamado de openfz-cli que é
também ilustrado na Figura 2.

O openfz-cli (o termo CLI vem de Command-Line Interface) é uma
a aplicação front-end para o openfzd que pode receber comandos de vários
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Figura 1. Ilustração da estrutura geral do OpenFZ para dois MFIS, onde cada n-ésimo
MFIS está associado a uma planta de controle.

operadores “simultaneamente”. Seguindo o fluxo exemplificado na figura 2 o
openfz-cli dispara um comando loadfis MFIS1.fis para openfzd que
está associado à uma tarefa chamada Spawn, cujo papel é instanciar uma nova
MFIS baseada em um arquivo de configuração .fis. O arquivo .fis segue
o mesmo formato do toolbox de lógica fuzzy do software Matlab [15], permi-
tindo que projetos desta forma que projetos realizados no Matlab possam ser
diretamente embarcados no OpenFZ.

Cada n-ésima MFIS é uma nova instância de um componente de software
também chamado de openfz, que possui um conjunto de sub-rotinas, dentre
elas, deve conter a função chamada de runtime que é análoga à função main
de um código em linguagem C por exemplo. A função runtime é obrigatória, e
é ela que será carregada na thread associada à essa nova instância. Essa aborda-
gem possibilita a reutilização do OpenFZ para módulos customizados por outros
desenvolvedores, já que se trata de uma plataforma de código aberto.

Ainda na Figura 2 a área demarcada e nomeada de runtime é a abstração
do que realmente acontece em tempo de execução de cada n-ésima MFIS, já que
o carregamento (load (boot)) e o desligamento (clean up (shutdown))
de cada MFIS só acontece uma vez. O Código 1.1 abaixo ilustra um exemplo de
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Figura 2. Detalhamento do ciclo de vida das MFIS na plataforma OpenFZ.

runtime para um dado cliente usando um protocolo de comunicação TCP/IP
no qual, após a conexão a MFIS fica presa num loop de três passos.

Listing 1.1. Exemplo de runtime para um dado cliente usando um protocolo de
comunicação TCP/IP.

while module run :
sock_c l i en t = accept_connect ion ( )
while socke t connected :

input = recv ( sock_c l i en t ) //Passo 1
output = eva l_ f i s ( input ) // Passo 2
send ( sock_cl i ent , output ) // Passo 3

end
end

A Figura 3 mostra uma visão expandida do OpenFZ que abrange bem mais
que gerência de MFIS. Esse trabalho não contempla toda a arquitetura descrita
nela, já que é código aberto mostra apenas uma predição de trabalhos futuros e
também de um desenvolvimento colaborativo, para que o OpenFZ posso conver-
gir para uma central de controle integrada, abrindo portas para a integração de
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diversos módulos para diversas áreas. Ou seja, além do módulo fuzzy (chamado
na figura de mod_fiz) podem ser integrados módulos associados a redes neurais
artificiais (chamado na figura de mod_rna) e algoritmos genéticos (chamado na
figura de mod_ga). Em relação a comunicação de entre o servidor e os clientes,
módulos com outros protocolos de comunicação podem ser integrados como SPI
(chamado na figura de mod_SPI) e CAN (chamado na figura de mod_CAN).

Figura 3. Visão expandida do módulo OpenFZ com outros módulos associados.

3 Resultados de Validação da Plataforma OpenFZ

Objetivando validar a plataforma OpenFZ foi desenvolvido um protótipo for-
mado por dois sistemas de controle, chamados de Polo 1 e Polo 2 (ver Figura 1)
conectados ao OpenFZ através do protocolo TCP/IP. A Figura 4 detalha a es-
trutura e os componentes do protótipo desenvolvido onde a plataforma OpenFZ
foi embarcada em um processador Intel Quark SOC x1000 de 32 bits com 400
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MHz de clock utilizando o kit Intel Galileo Gen 1 e sistema operacional Yocto
Standard, versão 3.8.7 [8,17]. O Polo 1 é uma planta didática de controle de nível
da empresa Quanser [11] e o Polo 2 é um planta simulada que esta sendo exe-
cutada na plataforma Matlab/Simulink [14] em um computador externo. Mas
detalhes desta planta simulada pode se encontrado em [5].

Figura 4. Estrutura do protótipo desenvolvido para validar o OpenFZ.

Na figura 4 a região marcada de azul é o kit Intel Galileo, nela estão rodando
os processos do OpenFz com suas instâncias de MFIS e os clientes responsáveis
pelo controle. Na prática os N clientes são executados em outros hardwares
associados aos N Polos, todavia para ter um maior controle nos dados medidos
os clientes também foram executados processador Intel associado ao kit Galileo.
É importante observar que neste protótipo os dois clientes Polo 1 (planta didática
da Quanser [11]) e o Polo 2 (planta simulada [5]) são processos independentes
e se comunicam através do protocolo TCP/IP seguindo a estrutura apresentada
na Figura 1. O processo demarcado por MQTT é um gateway (broker) por onde
trafegam todos os dados destinados ao sistema supervisor (monitor), desta forma
não sobrecarregamos o controle caso haja alguma indisponibilidade do cliente
durante os testes. O MQTT é um protocolo de conectividade para machine-to-
machine (M2M) e Internet of Things e neste projeto ele está sendo utilizado
para gerenciar a captura dos dados para análise e geração dos resultados [10].

O processo de validação foi dividido em três partes, na primeira foi validado
o módulo associado a máquina de inferência fuzzy chamado de mod_fis, na
segunda foram realizados testes associados ao tempo de execução do sistema e
finalmente na terceira parte foram realizados teste com o sistema sendo execu-
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tado em tempo real no controle das plantas associadas aos Polo 1 e Polo 2. Os
resultados destes partes são apresentados nas próximas subseções.

3.1 Validação do módulo mod_fis

Nesta validação foi implementado uma MFIS com duas entradas, E e ED e um
saída. A Figura 5 ilustram as funções de pertinência utilizadas na fuizzificação
das variáveis de entrada (E, ED) e saída. Para ambas variáveis de entrada foram
criadas sete funções de pertinência (tipo trapezoidal nos extremos e triangular
no restante). Os termos lingüísticos associados as funções de pertinência são
Grande Negativo (GN), Médio Negativo (MN), Pequeno Negativo (PN), Zero
(ZZ), Pequeno Positivo (PP), Médio Positivo (MP) e Grande Positivo (GP).
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Figura 5. Funções de pertinência da variáveis de entrada (E e ED) e saída.

A tabela 1 detalha o conjunto de regras fuzzy utilizadas no processo de
inferência Mamdani, afim de relacionar as variáveis de entrada (E e ED) com a
saída. Todas as associações entre entrada e saída utilizam o conector "E".

Tabela 1. Conjunto de regras utilizadas para validar o módulo mod_fis.

PPPPPPPed (n)
e (n) GN MN PN ZZ PP MP GP

GN GN GN MN MN PN PN ZZ
MN GN MN MN PN PN ZZ PP
PN MN MN PN PN ZZ PP PP
Z MN PN PN ZZ PP PP MP
PP PN PN ZZ PP PP MP MP
MP PN ZZ PP PP MP MP GP
GP ZZ PP PP MP MP GP GP
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As Figura 6 mostra o mapeamento entre entrada e saída para o módulo
mod_fis proposto e uma implementação de referência com Fuzzy Matlab To-
olbox (License number 1080073) [15]. Estas curvas foram obtida utilizando a
operação de mínimo na etapa de implicação, máximo na etapa de agregação e o
método da centróide na etapa de defuzzificação. O erro quadrático médio (Mean
Square Error) entre do Fuzzy Matlab Toolbox e a implementação embarcada foi
de 5, 6425× 10−4.
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Figura 6. Mapeamento entrada e saída do gerado pelo sistema OpenFZ (figura a es-
querda) e pelo Matlab Fuzzy Logic Toolbox (figura a direita)

3.2 Validação do tempo de processamento

Objetivando validar a proposta do OpenFZ, quanto ao tempo de execução, foram
realizados teste em sistemas fictícios para a aplicação cliente. Os testes foram
feitos em loopback [13] para eliminar o overhead de rede. A Figura 7 apresenta
os tempos de execução de uma instância de MFIS durante a aquisição, execução
e resposta (ver Código 1.1) com 9, 25, 49, 100, 200, 400 e 800 regras fuzzy. Os
resultados são apresentados com e sem comunicação com o broker, objetivando
verificar seu impacto no sistema.

As informações apresentadas, na Figura 7, mostram que o tempo execução
para uma instância da MFIS cresce de forma não linear, todavia são valores
estão dentro dos limites para várias aplicações de tempo real voltados para área
de automação industrial. Verifica-se, por exemplo, que para problemas com me-
nos de 100 regras, grande maioria dos casos na industria, o tempo de execução
de uma instância é menor que 10ms. Visualizando casos com mais instâncias,
30 instâncias por exemplo, e supondo uma divisão igualitária entre elas pode-se
chegar a valores de 300ms para executar todas as MFIS e este valor é satisfató-
rio para várias aplicações como controle plantas de temperatura, nível e outras
aplicações.
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Figura 7. Tempo de processamento de uma instância da MFIS para várias quantidades
de regas fuzzy.

3.3 Testes em tempo real do OpenFZ

Nesta seção são apresentados os resultados do OpenFZ funcionado em tempo
real no controle das plantas (Polo 1 e Polo 2) já descritas na Seção 3 e Figura
4. As Figuras 8 e 9 foram extraídas do módulo supervisor ilustrado na Figura
4 (chamado de Monitor) e apresentam os resultados de controle da planta di-
dática da empresa Quanser. Esta planta é caracterizada pelo controle de nível
de dois tanques em cascata, no qual o sistema atua em uma bomba localizada
no primeiro tanque. Mais detalhes sobre esta planta podem ser encontradas em
[11]. Nos testes foram utilizadas duas instâncias da MFIS no OpenFZ, uma para
controlar a planta didática e outra para controlar um planta semelhante, porém
simulada em um computador através ambiente Matlab/Simulink [14].

As MFIS utilizaram as configurações apresentadas na Seção 3.1 e ilustradas
na Figura 5 e Tabela 1. A variável E representa o erro entre o sinal de referência
(setpoint) e o valor do nível em tempo real e ED representa a derivada, no
tempo, da variável E. As variáveis Input1 e Input2, detalhadas nas Figuras 8 e 9,
representam os níveis do primeiro tanque e do segundo tanque, respectivamente.
Já variável Setpoint refere-se ao valor de referência do nível e a variável Error
refere-se uma das variáveis e entrada do sistema.

Os resultados ilustrados nas Figuras 8 e 9 mostram que valor dos níveis dos
tanques, Input1 e Input2, seguem os sinal de referência, Setpoint. Caracterizando
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Figura 8. Resultados do controle em tempo real da planta de nível associado ao kit
didático da empresa Quanser [11]. As variáveis Input1 e Input2 refere-se ao níveis do
primeiro tanque e do segundo tanque, respectivamente e a variável Setpoint refere-se
ao valor de referência.

desta forma, um funcionamento adequado e consistente. Estes dados validam
o funcionando da plataforma proposta (OpenFZ) para aplicações e condições
práticas em ambientes industriais.

4 Conclusões

Este trabalho apresentou uma plataforma de código aberto, chamada de OpenFZ,
desenvolvida para trabalhar em sistemas embarcados como um servidor de re-
quisições fuzzy a partir de implementações de máquinas de inferência Mamdani
ou Sugeno. Uma descrição detalhada da arquitetura foi apresentada bem como
resultados associados ao seu funcionamento em tempo real para uma plantas de
controle de nível. Para os resultados de tempo real o sistema foi embarcado um
processador Intel Quark SoC X1000 de 400 MHz utilizado no kit de desenvolvi-
mento Intel Galileo. Os resultados mostram que a proposta é viáveis para várias
aplicações, cujas restrições de tempo são a partir de centenas de milissegundos,
o que satisfaz as necessidades operacionais de várias aplicações na indústria de
automação, robótica, entre outras.
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Figura 9. Resultados associado controle em tempo real da planta de nível associado ao
kit didático da empresa Quanser [11]. As variáveis Input1 e Input2 refere-se ao níveis
do primeiro tanque e do segundo tanque, respectivamente. A variável Setpoint refere-se
ao valor de referência do nível e a variável Error refere-se uma das variáveis e entrada
do sistema, chamada na Seção 3.1 de E.
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Resumo Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento
de um hardware dedicado de um sistema baseado em lógica Fuzzy para
um Field Programmable Gate Array (FPGA). O sistema proposto utiliza
uma máquina de inferência Takagi-Sugeno e sua implementação utilizou
pipeline e uma estratégia híbrida com partes em ponto-fixo e outras
ponto flutuante. Objetivando validar o hardware proposto, o trabalho
apresenta resultados através de simulação em precisão de bit para várias
resoluções em tamanho de bit. Além dos resultados de validação são
apresentadas informações sobre a ocupação e throughput do hardware
proposto. O hardware utilizou como alvo um FPGA Xilinx Virtex 6
xc6vlx240t-1ff1156.

Keywords: Takagi-Sugeno, Fuzzy, Hardware, FPGA

1 Introdução

Sistemas baseados em Lógica Fuzzy, também conhecida como lógica nebulosa,
têm sido utilizados em diversas aplicações industriais e comerciais como robótica,
automação, controle, problemas de classificação e outros. Uma das grandes van-
tagens é a possibilidade de trabalhar com informações imprecisas, diferentemente
de outros tipos de lógica. Sistemas inteligentes com base em regras de produção
podem facilmente utilizar a lógica fuzzy no processo de inferência, sendo cha-
mado na literatura de Sistemas Fuzzy (SF) [1]. Entre os processos de inferência
existentes, os mais utilizados são o Mamdani e o Takagi-Sugeno, no quais, di-
ferenciam apenas na etapa final do processo de inferência. Ambas técnicas são
aplicadas em diversas aplicações [2,3]. Em outra via têm crescido o interesse da
academia e da industria no desenvolvimento de sistemas de hardware dedica-
dos para implementar os sistemas fuzzy. O interesse aumentou devido algumas
demandas como a possibilidade de sistemas de controle rápidos para aplica-
ções emergentes como Internet Tátil e/ou aplicações voltadas para Internet das
Coisas, Internet-of-Things (IoT), onde questões associadas a baixo consumo e
miniaturização são fundamentais e também para sistemas com elevada demanda
de dados [4,5,6].
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O desenvolvimento de sistemas de hardware dedicados podem tanto acele-
rar a técnica levando considerações de paralelização como também permitem
realizar mais operações com menos pulsos de clocks permitindo trabalhar em
baixa potência. Os trabalhos apresentados em [7,8,9] propõem implementações
de SF em FPGA nos quais mostram as possibilidade associadas a acelerar o pro-
cesso de inferência fuzzy que um alto grau de paralelização. Todavia, a maioria
dos trabalhos estudados na literatura possuem como alvo o método de inferên-
cia Mamdani. Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma nova
proposta de hardware para um sistema Fuzzy do tipo Takagi-Sugeno. Diferen-
temente a vários trabalhos apresentados, este projeto apresenta uma plataforma
híbrida utilizando representação em ponto fixo e ponto flutuante objetivando
maximizar o paralelização do hardware proposto. Além do formato híbrido, uma
estratégia com pipeline entre as operações fundamentais e realizada, objetivando
a redução do tempo crítico e o aumento do throughput. Tomando como base to-
dos os trabalhos descritos em [8] (em torno de 100), nenhum implementa um
sistema Fuzzy Takagi-Sugeno com 16 bits, 2 duas entradas, 7 funções de perti-
nência para cada entrada, 49 regras e um throughput em torno de 10MHz o que
quantifica importância da estratégia proposta neste trabalho.

Resultados de validação do sistema para vários parâmetros em termos de
quantidade de bits da parte fracionária e inteira são apresentados e comparados
com uma implementação em ponto flutuante executada um processador de usos
geral. Além dos resultados de validação são apresentados resultados de síntese
também para várias quantidades bits, mostrando a performance do sistema em
relação ao seu throughput.

2 Descrição Geral da Proposta

A Takagi-Sugeno - Fuzzy Inference Machine (TS-FIM) [1], é formado basica-
mente por três etapas chamadas de fuzificação, operação das regras e função de
saída ou defuzificação. Na fuzificação cada i-ésimo sinal de entrada xi(n) é apli-
cado a um conjunto de Fi funções de pertinência, cuja saída pode ser expressa
como

fi,j = µi,j(xi(n)) para j = 0, . . . , Fi (1)

onde, µi,j(·) é a j-ésima função de pertinência da i-ésima entrada. Existem vários
tipos de funções de pertinência utilizadas na literatura e neste trabalho foram
utilizadas funções trapezoidais e triangulares [1]. A etapa de fuzificação, para
o caso do sistema proposto que possui duas entradas, x0(n) e x1(n), gera um
conjunto de F0 + F1 sinais fuzificados (f0,j e f1,j) e estes sinais são processados
por um conjunto de F0F1 regras na etapa de operação. O sinal gerado de cada
g-ésima regra pode ser expresso como

og = min(f0,l, f1,k) para g = 0, . . . , F0F1 − 1, (2)

onde g = F0l+ k para (l, k) = (0, 0), (0, 1), . . . , (F0 − 1, F1 − 2), (F0 − 1, F1 − 1).
Finalmente a saída (defuzificação) da TS-FIM, chamada aqui de v(n), pode ser
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expressa como

v(n) =

∑F0F1−1
g=1 og × (Agx0(n) +Bgx1(n) + Cg)

∑F0F1−1
g=0 og

, (3)

onde Ag, Bg e Cg são parâmetros definidos durante o projeto [1]. Assim pode-se
dizer que a cada n-ésimo instante TS-FIM recebe como entrada x0(n) e x1(n) e
gera como saída v(n), ou seja,

v(n) = TSFIM (x0(n), x1(n)) (4)

onde, TSFIM (·) é uma função que representa a TS-FIM.
A Figura 1 apresenta a estrutura geral do hardware proposto no qual é for-

mado por três módulos principais chamados aqui de Membership Function Mo-
dule (MFM), Operation Module (OM) e Output Function Module (OFM). O
hardware foi desenvolvido em sua maior parte utilizando um formato em ponto
fixo para as variáveis, no qual, para uma dada variável qualquer, x(n), no n-ésimo
instante, a notações x[uV.N](n) e x[sV.N](n) indicam que a variável é formada
por V bits dos quais N bits são destinados a parte fracionária e os símbolos "s"e
"u"indicam que a variável possui ou não sinal, respectivamente. Para o caso das
variáveis com sinal, tipo s, o número de bits destinados a parte inteira será de
V−N− 1 e para variáveis sem sinal, tipo u, tem-se V−N para a parte inteira.

Figura 1. Visão Geral da Arquitetura Proposta.

Os módulos MFM, OM e OFM são intercalados por bancos de registradores,
chamados aqui por R, geram um pipeline entre os módulos principais objetivando
uma redução do tempo crítico um aumento no throughput do sistema.

3 Membership Function Module (MFM)

O módulo MFM é o primeiro módulo associado a TS-FIM e ele corresponde
ao processo de fuzificação apresentado em [1]. O sistema foi desenvolvido para
trabalhar com duas variáveis de entrada, x0[sV.N](n) e x1[sV.N](n), e cada i-
ésima variável é associada um módulo que agrupa Fi funções de pertinência,
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chamado aqui de Membership Function Group (MFG). As variáveis de entrada
foram projetas para trabalhar normalizadas entre −1 e 1, ou seja, V = N+1. A
Figura 3 apresenta o MFG-i associado a i-ésima entrada xi[sV.N](n) onde cada
módulo MF-ij implementa a j-ésima função de pertinência associada a i-ésima
entrada, µi,j(xi(n)), em cada n-ésimo instante. Em cada n-ésimo instante todas
as F0+F1 funções de impertinência são executadas de forma paralela e na saída
de cada MF-ij é gerado um sinal de N bits do tipo u e sem a parte inteira,
chamado de fi,j [uN.N](n). Para ambas variáveis, x0[sV.N](n) e x1[sV.N](n), fo-
ram desenvolvidas sete funções de pertinência (tipo trapezoidal nos extremos e
triangular no restante). A Figura 2 apresenta as funções de pertinência imple-
mentadas no MFM. Os termos linguísticos associados as funções de pertinência
são Grande Negativo (GN), Médio Negativo (MN), Pequeno Negativo (PN), Zero
(ZZ), Pequeno Positivo (PP), Médio Positivo (MP) e Grande Positivo (GP).

−1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x0[sV.N](n), x1[sV.N](n)

F
u
n
çõ
es

d
e
p
er
ti
n
ên
ci
a

GN MN GPPN ZZ PP MP

Figura 2. Funções de pertinência das variável de entrada x0[sV.N](n) e x1[sV.N](n).

Cada j-ésima função de pertinência associada a i-ésima entrada foi imple-
mentada diretamente em hardware baseadas nas seguintes expressões

µRTi,j (xi[sV.N](n)) =





0 se xi[sV.N](n) > di,j [sW.T]
GRTi,j (n) se ci,j [sW.T] ≤ xi[sV.N](n) ≤ di,j [sW.T]
1 se xi[sV.N](n) < ci,j [sW.T]

(5)

onde µRTi,j (·) é a função trapezoidal da direita, ci,j [sW.T e di,j [sW.T] são cons-
tantes (ci,j [sW.T < di,j [sW.T]) e

GRTij (n) =
di,j [W.T]− xi[sV.N](n)
di,j [W.T]− ci,j [W.T]

(6)

no qual W e T são os números da bits da parte inteira e fracionária relativos
as constantes da j-ésima função de ativação associada a i-ésima entrada. Para a
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trapezoidal da esquerda tem-se

µLTi,j (xi[sV.N](n)) =





0 se xi[sV.N](n) < ei,j [sW.T]
GLTi,j (n) se ei,j [sW.T] ≤ xi[sV.N](n) ≤ fi,j [sW.T]
1 se xi[sV.N](n) > fi,j [sW.T]

(7)

onde µLTi,j (·) é a função trapezoidal da esquerda, ei,j [sW.T e fi,j [sW.T] são cons-
tantes (ei,j [sW.T < fi,j [sW.T]) e

GLTij (n) =
xi[sV.N](n)− ei,j [W.T]
fi,j [W.T]− ei,j [W.T]

. (8)

Finalmente, para a função de pertinência triangular tem-se

µTi,j(xi[sV.N](n)) =




µLTi,j (xi[sV.N](n)) se xi[sV.N](n) < mi,j [sW.T]

µRTi,j (xi[sV.N](n)) se xi[sV.N](n) ≥ mi,j [sW.T]
, (9)

onde mi,j [sW.T] é o ponto central triângulo, ou seja, mi,j [sW.T] = ci,j [sW.T] =
fi,j [sW.T]. Os valores de W e T irão definir a resolução das funções de ativação.
Na implementação proposta neste trabalho, o valor de W é sempre expresso
como W = 2 × T + 1. A utilização de funções de pertinência não lineares pode
ser realizada com a aplicação de Lookup Talbes (LUTs) na implementação.

[uN.N](n)fi, −1Fi

MF-i0
[uN.N](n)fi,0

MF-i( − 1)Fi

[sV.N](n)xi

⋮ ⋮

MFG-i

Figura 3. Arquitetura do módulo MFG-i associado a i-ésima entrada, xi[sV.N](n).

Apesar desta implementação utilizar apenas duas entradas (x0[sV.N](n) e
x1[sV.N](n)) e sete funções de pertinência para cada entrada, isto pode ser fa-
cilmente estendido para mais entradas e funções, dado que toda implementação
é realizada de forma paralela.

4 Operation Module (OM)

As F0+F1 saídas do módulo MFM são passadas para o módulo OM que executa
em paralelo todas as operações relativas as F0F1 regras, como descrito na Seção
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2. A Figura 4 detalha a estrutura em hardware de um dos F0F1 módulos de
operação, chamado aqui de O-lk, que realiza a operação de mínimo (conector
"E") entre o sinal fuzificado da l-ésima função de pertinência da entrada 0,
f0,l[uN.N](n), com a k-ésima função de pertinência da entrada 1, f1,k[uN.N](n)
(ver Equação 3).

O-lk

sel
[uN.N](n)ol× +kF0

[uN.N](n)f0,l

>

[uN.N](n)f1,k

0

1

Figura 4. Arquitetura do módulo O-lk associado operação entre o sinal fuzificado da
l-ésima função de pertinência da entrada 0, f0,l[uN.N](n), com a k-ésima função de
pertinência da entrada 1, f1,k[uN.N](n) (ver Equação 3).

5 Output Function Module (OFM)

Finalmente, o OFM realiza a geração da variável de saída do TS-FIM durante
a etapa chamada de defuzificação. Esta etapa corresponde essencialmente a im-
plementação da Equação 3 apresentada na Seção 2. Os blocos chamados de
NM e DM realizam as operações do numerador e denominador apresentadas na
Equação 3, respectivamente. Para o cálculo da divisão, os sinais de saída, em
ponto fixo, dos módulos NM e DM (a[sP.N](n) e b[sQ.N](n)) são transformados
para padrão de ponto-flutuante (IEEE754) de 32 bits pelo módulo Fixed-point to
Float (FP2F) (ã[Float32](n) e b̃[Float32](n)) e após a divisão a saída do TS-FIM
é convertida novamente em ponto-fixo pelo módulo Float to Fixed-point (F2FP).
Dado que −1 < Ag < 1, − 1 < Bg < 1 e − 1 < Cg < 1 para g = 0, . . . , F0F1 e
os somatórios são realizados em árvore binária então

P = N + log2(dF0F1e) + 3 (10)

e
Q = N + log2(dF0F1e) + 1. (11)

Como as entradas do TS-FIM e o valores de Ag, Bg e Ct estão entre −1 e 1,
pode-se garantir, a partir da Equação 3, que a saída, v[sV.N](n), fique também
normalizada entre −1 e 1. Podendo assim, utilizar a mesma resolução da en-
trada ou seja, N para parte fracionária e V = N + 1 para parte inteira, como
apresentado na Figura 5.
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OFM

NM[uN.N](n)o0

[uN.N](n)o( )−1F0F1

⋮

[sV.N](n)x0

[sV.N](n)x1

DM⋮

FP2F
a[sP.N](n)

b[uQ.N](n)
FP2F

[Float32](n)a
~

÷

[Float32](n)b
~

[Float32](n)v
~
d

F2PF
[sV.N](n)vd

Figura 5. Arquitetura do módulo OFM.

6 Resultados de Validação e Síntese

6.1 Síntese

A Tabela 1 apresenta os resultados de síntese relacionados a ocupação em hard-
ware e o throughput (Rs = 1/ts) máximo do sistema para vários valores de N e
T . As colunas, NR, NLUT e NM representam o número de registradores, célu-
las lógicas utilizadas como LUTs e multiplicadores no hardware implementado
no FPGA, respectivamente. Já as colunas PNR, PNLUT e PNM representam a
porcentagem em relação ao total de recursos do FPGA. Para o FPGA (Xilinx
Virtex 6 xc6vlx240t-1ff1156) utilizado existem 301.440 registradores, 150.720 cé-
lulas lógicas para serem utilizadas como LUTs e 768 multiplicadores.

Os resultados de síntese, baseados na Tabela 1, mostram que a implemen-
tação proposta ocupa um espaço pequeno em hardware menos de 1%, PR, em
registradores e menos de 7% em LUTs, PLUT, do FPGA. Estes dados viabilizam
a utilização de várias TS-FIM implementadas em paralelo no FPGA permitindo
acelerar várias aplicações em ambientes de dados massivos por outro lado o baixo
consumo de hardware permite o uso do TS-FIM em FPGAs pequenas de baixo
custo e consumo para aplicações de IoT e M2M. Outro ponto importante a ser
analisado, ainda em relação a síntese, é o comportamento linear do consumo de
hardware em relação ao número de bits, diferentemente do trabalho apresentado
em [10,11], e isto é importante, pois viabiliza a utilização de sistemas com uma
maior resolução.

Em relação aos valores de throughput, Rs, os resultados obtidos foram bas-
tante relevantes, com valores entre 17.62MSps (samples per second) para o caso
(N = 8 e T = 4) e 16.98MSps para o caso (N = 16 e T = 10) o que viabiliza sua
aplicação em vários problemas com grande volume dados para processamento
como apresentado em [9] ou em problemas com requisitos de controle rápidos
como o caso das aplicações em internet tátil [12]. Observa-se também que o
throughput possui um comportamento linear em função do número de bits.

As Figuras 6 e 7 mostram as superfícies do comportamento do número de
LUTs (NLUT) e do throughput em função de N e T, respectivamente. Para
ambos os casos foi realizado um ajuste, através de um técnica de regressão, para
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Tabela 1. Resultados relativos a ocupação, taxa de amostragem e throughput.

N T NR PR NLUT PLUT NM PNM ts Rs MSE
(%) (%) (%) (ns) (MSps)

8

4

746 < 1

5.326

< 4 49 < 7

56,73 17,62

2.4× 10−66 5.350 55,81 17,92
8 5.422 56,18 17,80
10 5.590 56,97 17,55

10

4

917 < 1

6.093

< 5 49 < 7

57,21 17,48

1.3× 10−76 6.141 57,88 17,28
8 6.199 57,63 17,35
10 6.317 56,72 17,63

12

4

1.113 < 1

6.910

< 5 49 < 7

57,90 17,27

7.2× 10−96 6.982 58,22 17,18
8 7.016 58,60 17,06
10 7.172 56,26 17,77

14

4

1.301 < 1

7.799

<6 49 < 7

58,60 17,06

4.9× 10−106 7.823 58,22 17,18
8 7.905 58,26 17,16
10 8.031 60,00 16,66

16

4

1.477 < 1

8.713

< 6 49 < 7

59,43 16,83

2.7× 10−116 8.737 58,14 17,20
8 8.819 57,89 17,27
10 8.955 58,90 16,98

encontrar o plano que se adéqua mais aos pontos medidos. Para o caso do NLUT
foi encontrado o plano, fNLUT (N,T) expresso por

fNLUT (N,T) ≈ 1.171 + 491,1×N+ 4,245× 10−13 × T (12)

com um R2 = 0,9838. Já para o throughput em Msps foi encontrado o plano,
fRs

(N,T), caracterizado como

fRs
(N,T) ≈ 18,48− 0,09704×N− 5,365× 10−16 × T (13)

com um R2 = 0,5366.

6.2 Validação

As Figuras 9 e 8 mostram o mapeamento entre entrada (x0(n) e x1(n)) e saída
v(n) para hardware proposto e uma uma implementação de referência com Fuzzy
Matlab Toolbox (License number 1080073) [13], respectivamente. A implementa-
ção do Matlab, apresentada na Figura 8, utiliza formato em ponto flutuante com
64 bits (formato double) enquanto que na Figura 9 é apresentada o mapeamento
gerado pelo hardware proposto utilizando a menor resolução sintetizada (N = 8,
V = 9 e T = 4). Estas figuras conseguem apresentar uma uma qualitativa da
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Figura 6. Plano, fNLUT (N,T), encontrado para estimar o número de LUTs em função
do número de bits N e T.

implementação proposta, no qual os resultados obtidos são bastante semelhantes
do esperado.

A última coluna da Tabela 1 (MSE) mostra o erro quadrático médio (Mean
Square Error) entre do Fuzzy Matlab Toolbox e a implementação proposta em
hardware para vários casos N e T . Para o experimento, o cálculo do MSE é
expresso como

MSE =
1

Z

Z−1∑

n=0

(vref [Float64](n)− v[sV.N](n))2 (14)

onde Z representa o número de pontos testados que corresponderam a 10.000
pontos espalhados de forma uniforme dentro dos limites dos valores de entrada
(−1 e 1). As Figuras 9 e 8 foram geradas com estes pontos. Os resultados obtidos
em relação ao MSE foram também bastante significativos mostrando que o TS-
FIM possui uma resposta bastante similar a implementação com 64 bits mesmo
para uma resolução em ponto fix de 8 bits (MSE = 2.4 × 10−6). Outro dado
interessante foi relativo aos valores T que não influenciaram significativamente
no valor MSE para as funções de pertinências utilizadas (ver 2) no projeto. É
importante salientar que a implementação do TS-FIM com poucos bits acarreta
em hardwares menores, com baixo consumo ou com valores de throughput altos.

7 Conclusões

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um hardware para uma
máquina de inferência fuzzy do tipo Takagi-Sugeno em um FPGA. O hardware
desenvolvido utilizou uma implementação paralela, com pipeline e um esquema
híbrido com representação em ponto fixo e ponto flutuante em partes distintas
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Figura 7. Plano, fRs (N,T), encontrado para estimar o throughput, Rs, em função do
número de bits N e T.

do esquema proposto. Todos os detalhes da implementação foram apresentados
bem como resultados relativos a síntese e a simulações em precisão de bit. Os
resultados de síntese foram realizados para várias resoluções de tamanho de bit e
mostraram que o hardware proposto e viável podendo ser utilizado em aplicações
com requisitos criticos de tempo de processamento. Através dos dados de síntese,
foram geradas curvas para predição do do consumo de hardware e do throughput
para valores de bits não testados, objetivando caracterizar o hardware proposto.
Além, dos dados de síntese foram também realizados simulações com precisão
de bit para vários valores de entrada e os resultados foram comparados uma
implementação de referência, validando o hardware proposto.
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Figura 9. Mapeamento entrada e saída do TS-FIM gerado pelo hardware proposto
utilizando o formato em ponto fixo N = 8, V = 9 e T = 4.
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Resumo. As meta-heurísticas baseadas em inteligência coletiva, como o algo-

ritmo de otimização por colônia de formigas (Ant Colony Optmization – ACO) 

têm atraído o interesse de muitos pesquisadores devido a sua simplicidade e efi-

ciência na resolução de problemas de otimização. O presente artigo propõe dois 

sistemas híbridos ACO+Fuzzy que consiste em um método de ajuste dinâmico 

dos parâmetros do algoritmo. Este ajuste é realizado com a utilização de um sis-

tema Fuzzy para controlar a capacidade de busca local (exploitation) e busca 

global (exploration) no espaço de soluções.  O cenário das simulações consiste 

na meta-heurística aplicada a busca do caminho mínimo (Shortest Path         

Problem – SPP) para a otimização de rotas em uma malha ferroviária utilizada 

para a distribuição de gusa em uma usina siderúrgica. Além do modelamento do 

grafo e da elaboração do algoritmo, este trabalho faz o comparativo entre de 

eficácia do algoritmo e aplicabilidade do mesmo em ambiente de produção, 

através de testes que tentam simular condições reais de operação. 

Palavras-chave: Sistema Fuzzy, Ant Colony System, Problema do Caminho 

Mínimo, Controle Ferroviário, Usina Siderúrgica. 

1 Introdução 

O trabalho a seguir propõe um método de ajuste dinâmico dos parâmetros de um algo-

ritmo de otimização por colônia de formigas (Ant Colony Optmization – ACO) através 

da utilização de um sistema Fuzzy. Com base no trabalho desenvolvido em [1], este 

método busca melhorar a eficiência do algoritmo em encontrar o caminho mais curto 

em uma malha ferroviária, através do controle dos parâmetros que influenciam na 

capacidade de exploração de novas soluções (exploration) e na intensificação das 

buscas através das soluções já conhecidas (exploitation).  

Na indústria siderúrgica, é muito comum a utilização de veículos sobre trilhos, co-

mo locomotivas e carros torpedos para o transporte de ferro gusa do Alto Forno1 para 

                                                           
1  Planta destinada a fundir e reduzir o minério de ferro para transformá-lo em ferro-gusa. 
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a Aciaria2. O tempo gasto nesse percurso influencia diretamente na perda de energia 

térmica para o meio ambiente, refletindo no maior consumo de redutor no Alto Forno 

ou na redução da carga metálica de sucata acrescida na Aciaria [2], o que implica em 

maiores gastos e um consequente aumento no custo de produção do aço.  

A diminuição deste tempo está relacionada diretamente com a distância percorrida 

pelo veículo, e é conhecido, em teoria dos grafos, como problema do caminho míni-

mo (Shortest Path Problem – SPP), que consiste na minimização do custo de se per-

correr um grafo a partir de um ponto de origem até um determinado nó de destino. 

Este problema é largamente estudado principalmente nas áreas de Engenharia, Pes-

quisa Operacional e Ciências da Computação, e possui as mais diversas aplicações.  

Existem algoritmos baseados em solução polinomial para a resolução do problema 

do caminho mínimo, alguns que mais se destacam na literatura são descritos em 

Bellman-Ford [3] e o Dijkstra [4]. Além disso, diversos estudos trataram a utilização 

de algoritmos evolucionários utilizando apenas o operador de mutação [5] [6]. Poste-

riormente, verificou-se que o operador de cruzamento aumentava significantemente a 

velocidade de convergência da solução para uma solução sub-ótima [7][8]. Entretanto 

para casos em que o grafo pode sofrer alterações em tempo real, estes algoritmos 

levam desvantagem frente a utilização de Otimização por Colônia de Formigas (Ant 

Colony Optmization – ACO). Este último apresenta uma característica interessante, 

que é a possibilidade de ser executado continuamente e se adaptar às mudanças em 

tempo real. Por este motivo é muito aplicado em problemas de roteamento de redes de 

comunicação e roteamento de veículos [9]. 

Alguns trabalhos [10][11] propõem utilização de sistemas Fuzzy para melhorar o 

desempenho de ACO a partir de mudanças nas taxas de atualização de feromônios. Já 

em Olivas et al. [1] um sistema Fuzzy é utilizado para parametrização do algoritmo 

ASRank aplicado ao Problema do Caixeiro Viajante (PCV). Além da aplicação em 

ACO, também é possível encontrar a aplicações de lógica Fuzzy para a parametriza-

ção de outros algoritmos de inteligência coletiva [12][13]. 

Os conjuntos Fuzzy e a lógica Fuzzy, propostos por Zadeh [14][15] tornam possí-

vel estabelecer relações para grandezas difíceis de mensurar ou que possuam um certo 

grau de incerteza, inferindo-as em novos fatos através de modelagem linguística. Por-

tanto, com os sistemas Fuzzy, torna-se possível a minimizar a dificuldade de quantifi-

cação e a intangibilidade de alguns parâmetros de ajustes de meta-heurísticas, propor-

cionando a obtenção de melhores resultados.  

Este trabalho é estruturado de forma que, na Seção II é feita uma breve introdução 

ao algoritmo ACO utilizado. Na Seção III, são apresentados os conjuntos Fuzzy. Já na 

Seção IV detalha-se a metodologia utilizada para a realização das simulações que são 

apresentadas na Seção V junto aos resultados obtidos. E por fim, na Seção VI é apre-

sentado um relato breve das conclusões. 

                                                           
2  Unidade da usina siderúrgica onde o ferro-gusa é convertido em aço. 
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2 Otimização por Colônia de Formigas 

O comportamento das formigas em busca de alimentos, bem como sua sociabilidade, 

divisão de trabalho e organização em formas de colônias, tem intrigado o ser humano 

há algumas décadas, existindo relatos de estudos a cerca deste comportamento data-

dos de 1927. Destes estudos e das observações realizadas em sequência, Marco Dori-

go [17] propôs o primeiro algoritmo baseado no comportamento exploratório das 

formigas, chamado de Ant System (AS).  

Na natureza, uma única formiga é incapaz de se comunicar ou efetivamente buscar 

comida, mas um grupo de formigas, possuem a habilidade de encontrar e coletar co-

mida de forma eficiente para sua colônia. As formigas se comunicam através de uma 

substância química chamada feromônio. Ao se locomover, cada formiga deposita uma 

determinada quantidade dessa substância que pode ser seguida por outras formigas. 

Cada formiga se desloca de forma aleatória, mas quando encontra um rastro de fe-

romônio, ela pode optar por segui-lo ou não. Caso a formiga decida por seguir o ras-

tro, ela também deposita feromônio pelo trajeto, aumentando ainda mais sua concen-

tração, e, com o aumento da concentração, a probabilidade de outras formigas tam-

bém escolher o mesmo percurso. Portanto quanto mais formigas andam por um de-

terminado caminho, maior a atratividade deste percurso para as outras formigas [9].  

Além disso, quanto menor um caminho até o alimento, mais rápido uma formiga con-

segue fazer o trajeto de ida e volta (em busca de comida e o retorno até a colônia), e 

consequentemente aumenta a concentração de feromônio neste percurso. Com o pas-

sar do tempo, a concentração de feromônio diminui gradativamente devido ao proces-

so de evaporação, o que contribui para que caminhos mais longos se tornem menos 

atrativos. 

A escolha do percurso por uma formiga trata-se de um processo que segue uma 

distribuição de probabilidades (Eq. 2) que é o elemento chave de funcionamento do 

algoritmo de otimização por colônia de formigas [18], e possibilita a busca continua 

por rotas alternativas ao mesmo tempo que oferece certo favorecimento às rotas mais 

curtas. 

Dorigo e Gambardella [19] propuseram o Sistema de Colônia de Formigas (Ant 

Colony System – ACS), como uma melhoria para o AS. Apesar do princípio de funci-

onamento deste também retratar o comportamento forrageiro das formigas, pode-se 

destacar algumas diferenças básicas entre o ACS e o AS: uma regra de transição dife-

rente é utilizada para seleção do próximo caminho; a atualização de feromônios foi 

alterada; e os feromônios passaram a ser atualizados local e globalmente [16]. 

A regra de escolha do próximo caminho, também conhecida como regra proporci-

onal pseudo-aleatória no ACS, é dada pela equação abaixo: 

 𝑗 = {
arg max

𝑢∈𝒩𝑖
𝑘{𝜏𝑖𝑢𝜂𝑖𝑢

𝛽
}

𝐽                                    
    

 𝑠𝑒 𝑞 ≤ 𝑞0

𝑠𝑒 𝑞 > 𝑞0
   (1) 

onde 𝜏 é a concentração de feromônios e 𝜂 representa a qualidade da aresta; 𝑞 é um 

número sorteado randomicamente entre 0 e 1; 𝑞0 ∈ [0,1] é um parâmetro pré-definido 
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pelo usuário; 𝐽 ∈ 𝒩𝑖
𝑘 representa o próximo nó selecionado aleatoriamente com pro-

babilidade 

 𝑝𝑖𝑗
𝑘 =

𝜏𝑖𝐽
𝛼  𝜂𝑖𝐽

𝛽

∑ 𝜏𝑖𝑢
𝛼 +𝜂

𝑖𝑢
𝛽

𝑢 ∈ 𝒩𝑖
𝑘

 (2) 

sendo 𝛼 parâmetros de influência do feromônio e 𝒩𝑖
𝑘  o conjunto de pontos factíveis a 

serem visitados a partir do no 𝑖. 
Esta regra possibilita um favorecimento do nó com maior concentração de feromô-

nios e de menor tamanho, representado por 𝜏𝑖𝑢𝜂𝑖𝑢
𝛽

, contra o método padrão de tomada 

de ação também presente no AS. Isso permite que seja feito um ajuste entre a explo-

ração de novos caminhos (busca global) e a intensificação das buscas nos caminhos já 

conhecidos (busca local). 

No ACS, a atualização de feromônios é dada em dois momentos, após a realização 

do percurso, cada formiga atualiza os feromônios nas arestas percorridas segundo a 

equação de atualização local (3); a atualização global de feromônios, descrita na 

equação (4) é realizada ao final da iteração, onde a formiga que realizou o melhor 

percurso, pode reforçar o depósito de feromônios sobre as arestas deste percurso. E o 

valor perdido por evaporação é subtraído junto com as atualizações global e local.  

 𝜏𝑖𝑗 = (1 − 𝜌2)𝜏𝑖𝑗 + 𝜌2𝜏0 (3) 

 𝜏𝑖𝑗 = (1 − 𝜌1)𝜏𝑖𝑗 + 𝜌1∆𝜏𝑖𝑗
(𝑏𝑠)

, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑇𝑏𝑠 (4) 

onde 𝜌1e 𝜌2 são as taxas de evaporação de feromônios global e local, respectivamen-

te; 𝜏0 representa um nível mínimo de feromônio; 𝑇𝑏𝑠 representa a melhor solução 

encontrada; e  

 ∆𝜏𝑖𝑗
(𝑏𝑠)

= {
1

𝑓(𝑥𝑏𝑠)

0
    

 𝑠𝑒 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑇𝑏𝑠      

𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 (5) 

sendo 𝑓(𝑥𝑏𝑠) uma função do tamanho da aresta 𝑥 ou custo associado a mesma; 

 No algoritmo proposto com base no ACS, dados um ponto de origem e um de des-

tino, uma quantidade 𝑛 de formigas são inicializadas no ponto de origem; a partir 

deste e a cada ponto visitado, obtém-se o próximo nó visitado a partir das equações 

(1) e (2), excluindo-se os nós já visitados ou os que não estejam disponíveis; após as 𝑛 

formigas terem chegado ao destino calcula-se o custo associado ao percurso, em se-

guida é realizada a atualização local de feromônios conforme equação (3), e segue 

para a próxima iteração. A cada iteração verifica-se a melhor solução encontrada e a 

concentração de feromônio é atualizada (depósito e evaporação) na matriz 𝑇53𝑥53 

conforme equações 3 e 4. O algoritmo chega ao fim quando é atingido o número má-

ximo de iterações. 
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3 Sistema Fuzzy 

Diferentemente da lógica clássica que permite apenas proposições verdadeiras ou 

falsas, a lógica Fuzzy permite dizer quão pertinente uma determinada proposição é 

correta ou não. Compartilhando deste princípio, nos sistemas Fuzzy, os elementos de 

um conjunto possuem graus de associação a este, indicando a certeza/incerteza de o 

elemento pertencer ao conjunto Fuzzy. 

 Com as teorias de conjuntos e lógica Fuzzy, é possível modelar controladores, 

problemas complexos e sistemas não-lineares através do uso da função de pertinência 

e das regras Fuzzy, que representam as características dos conjuntos Fuzzy e dos sis-

temas. 

 Basicamente, controlador Fuzzy é composto por quatro componentes (vide Fig. 1): 

1. Regras (ou base de regras): contém as regras Fuzzy que representam o conheci-

mento ou experiencia de um indivíduo sobre o sistema; 

2. Fuzzificação: é o processo de conversão das entradas do sistema (variáveis de pro-

cesso) para graus de pertinência dos conjuntos Fuzzy; 

3. Inferência: é o processo de inferência usando as regras e as entradas para geração 

das saídas Fuzzy; 

4. Defuzzificação: fornece um valor representativo do conjunto Fuzzy inferido no 

passo 3;  

 

Fig. 1. Arquitetura de um controlador Fuzzy [16]. 

As duas variáveis que compõem o sistema representam indicadores de desempenho 

do algoritmo ACS: evolução das iterações e diversidade da solução. Ambas variáveis 

são percentuais, ou seja, pertencem ao universo dos números reais entre 0 e 1 e foram 

particionadas em três conjuntos Fuzzy: baixa, média e alta.  

Como descrito na Seção IV, foram propostos dois sistemas Fuzzy cada um contro-

lando uma variável de saída. Estas variáveis são dois parâmetros do ACS: 𝛼 e 𝑞0 ∈
[0,1]. As variáveis de saída foram particionadas em cinco conjuntos: baixa, meio 

baixa, média, meio alta e alta. As regras do sistema, bem como as funções de perti-

nência, podem ser vistas na seção seguinte.  

Por fim, para o processo de defuzzificação foi adotado o defuzzificador via método 

do centroide, que é obtido via a média aritmética ponderada pelas pertinências de 

cada elemento do conjunto Fuzzy. 
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4 Metodologia 

O grafo é uma estrutura formada por nós (também chamados de vértices) e arestas, 

que são os caminhos que ligam estes nós. Esta estrutura é muito útil na resolução de 

problemas de roteamento e problemas que envolvam análise combinatória. Para este 

trabalho, faz-se necessário o modelamento da malha ferroviária representada na figura 

a seguir em forma de grafo. 

A Fig. 2 representa a malha ferroviária simplificada de uma usina siderúrgica. Nela 

é possível observar os principais pontos de origem e destino dos veículos responsá-

veis pelo transporte de ferro gusa, material utilizado no processo de fabricação do aço. 

Os pontos BF, representam as linhas da Alto Forno (Blast Furnace Plant) onde o 

carro torpedo é carregado com ferro gusa. Já os pontos SM são os poços de descarga 

da Aciaria (Steel Making Plant), responsáveis por receber a principal matéria prima 

para a fabricação do aço. 

 

Fig. 2. Malha ferroviária simplificada de uma usina siderúrgica. 

O grafo foi modelado como ponderado não direcionado, utilizando-se 53 vértices e 

72 arestas. É representado por: dois vetores 𝑋 e 𝑌 correspondentes às coordenadas dos 

vértices; uma matriz de adjacência 𝑊53𝑥53 que representa as arestas através da corre-

lação entre dois vértices; uma matriz 𝐷53𝑥53 contendo o comprimento de cada aresta 

que representa a distância real (em metros) de cada trecho da malha ferroviária; e uma 

matriz 𝐿53𝑥53 representando os trechos não disponíveis. 

Este trabalho propõe um controlador Fuzzy tipo Mandani para o ajuste dos parâme-

tros 𝛼 e 𝑞0 de um algoritmo ACS com o objetivo de melhorar o desempenho deste na 

otimização de rotas em uma malha ferroviária. O intuito da comutação destes parâme-

tros dinamicamente é possibilitar o controle das taxas de busca global e busca local, 

durante a execução do mesmo. Uma vez que no início do algoritmo, geralmente, dese-

ja-se maior exploração ao longo do espaço de soluções, enquanto que no final, o intui-

to é concentrar-se nas proximidades da melhor solução já encontrada. Como entradas 

para o controle serão utilizadas a evolução da quantidade de iterações e a diversidade 
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das soluções. A quantidade de iterações é medida em percentual já realizado, descrita 

na equação (6): 

 𝑖𝑡(%) =
𝑛𝐼𝑡

𝑚𝑎𝑥𝐼𝑡
 (6) 

onde, 𝑛𝐼𝑡 é o número da iteração atual e 𝑚𝑎𝑥𝐼𝑡 é a quantidade máxima de iterações 

definida no algoritmo. 

Já o indicador de diversidade representa o percentual da quantidade de arestas per-

corridas por todas as formigas que não fazem parte do conjunto de arestas da melhor 

solução já encontrada. 

 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠(%) =
∑ 𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑏𝑖𝑗
 (7) 

de forma que 𝑎𝑖𝑗  assume os valores da equação (8) para cada aresta percorrida por 

qualquer uma das formigas; e 𝑏𝑖𝑗  representa o número total de arestas percorridas por 

todas as formigas. 

 𝑎𝑖𝑗 = {
1
0

    
 𝑠𝑒 (𝑖, 𝑗) ∉ 𝑇𝑏𝑠

𝑠𝑒 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑇𝑏𝑠
 (8) 

Ambas as funções de fuzzificação do controlador foram divididas em três conjun-

tos Fuzzy: Baixo, Médio e Alto. A Fig. 3 mostra a função de pertinência para a evolu-

ção das iterações.  

 

Fig. 3. Função de pertinência para variável de entrada (evolução das iterações). 

Também com um formato de Gaussiana, na Fig. 4, tem-se a função de pertinência 

para a variável que representa a diversidade das soluções. 
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Fig. 4. Função de pertinência para variável de entrada (diversidade das soluções). 

Como saída para o controlador, teremos também os mesmos grupos e regras Fuzzy 

para ambos parâmetros a serem ajustados. São um total de nove regras que relacio-

nam as duas entradas à saída controlada: 𝛼 e 𝑞0. As regras são: 

 

1. SE (it é baixa)  E (divers é baixa)  ENTÃO (saída é baixa) 

2. SE (it é baixa)  E (divers é média)  ENTÃO (saída é meio-baixa) 

3. SE (it é baixa)  E (divers é alta)   ENTÃO (saída é média) 

4. SE (it é média) E (divers é baixa)  ENTÃO (saída é meio-baixa) 

5. SE (it é média)  E (divers é média)  ENTÃO (saída é média) 

6. SE (it é média)  E (divers é alta)   ENTÃO (saída é meio-alta) 

7. SE (it é alta)   E (divers é baixa)  ENTÃO (saída é média) 

8. SE (it é alta)   E (divers é média)  ENTÃO (saída é meio-alta) 

9. SE (it é alta)   E (divers é alta)   ENTÃO (saída é alta) 

A função de pertinência para a saída está dividida em cinco conjuntos Fuzzy de 

formato triangular: Baixa, Meio Baixa, Média, Meio Alta e Alta, conforme pode ser 

visto na Fig. 5. 
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Fig. 5. Função de pertinência para variável de saída (parâmetros 𝛼 e 𝑞0). 

No ACS, tanto o parâmetro 𝑞0 quanto o parâmetro 𝛼 influenciam de forma seme-

lhante a relação entre busca global e busca local. O primeiro dita a probabilidade da 

regra de transição, descrita na equação (1), em que, quanto maior 𝑞0, maior a probabi-

lidade de a formiga escolher o caminho com maior concentração de feromônio e mai-

or qualidade, consequentemente, intensificando a busca local pelos caminhos mais 

explorados. Já o parâmetro 𝛼, realça a diferença de concentrações de feromônio na 

escolha da formiga (vide eq. 2), de forma que, quanto maior 𝛼, maior é a probabilida-

de de a formiga escolher uma aresta com maiores concentrações de feromônios, le-

vando também à diminuição da exploração em favorecimento à busca local. 

5 Simulações e Resultados 

A fim de testar os controladores propostos, foram realizadas simulações utilizando o 

grafo da Fig. 2, com quatro trajetos sorteados aleatoriamente, de forma que os trajetos 

#1, #2, #3 e #4 tiveram como origem os pontos BF7, BF6, SM1 e BF1; e destino, os 

pontos SM2, BF2, BF4 e SM1, respectivamente.  Para cada trajeto, foram realizadas 

20 simulações com cada controlador. O algoritmo do ACS proposto por Dorigo [19], 

assim como os algoritmos melhorados ACS+Fuzzy controlando 𝛼; e ACS+Fuzzy 

controlando 𝑞0, foram aplicados aos mesmos trajetos e condições. Os parâmetros 

utilizados foram obtidos com base nas sugestões dos autores [19] e em alguns testes 

realizados. Esses parâmetros são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros para o ACS. 

N. Form. 𝝆𝟏 e 𝝆𝟐 𝜶 𝜷 𝒒𝟎 𝝉𝟎 

6 0,1 0,5 2 0,5 10−5 

 Devido às características do grafo, a quantidade de iterações necessárias para a 

obtenção de resultados satisfatórios é relativamente baixa. Portanto foram realizadas 
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simulações considerando 20 e 40 iterações, para comparar a influência do número de 

iterações em cada um dos algoritmos. A utilização de um número fixo de iterações 

deve-se ao fato de o controle adotado basear-se na evolução das iterações, sendo ne-

cessário estimar o percentual de iterações já executadas. Na tabela 2 é possível ver um 

resumo dos resultados obtidos para 20 iterações. Estes valores são as médias das dis-

tâncias (em metros) obtidas por cada algoritmo. 

Tabela 2. Resultado médio obtido para 20 iterações. 

Trajeto 𝑨𝑪𝑺 (m) 
𝑨𝑪𝑺 + 𝑭𝒖𝒛𝒛𝒚 

𝜶 (m) 

𝑨𝑪𝑺 + 𝑭𝒖𝒛𝒛𝒚 

𝒒𝟎 (m) 

#1 5082,1 5104,6 5082,1 

#2 3302,5 3302,5 3302,5 

#3 4845,8 4845,8 4845,8 

#4 5001,5 5001,5 4934,0 

 

Para as simulações com 20 iterações, pode-se observar que o controlador proposto 

ACS+Fuzzy controlando o parâmetro 𝑞0, apresentou o melhor resultado na compara-

ção com os demais, com destaque para o trajeto 4, em que o mesmo foi superior. Para 

os trajetos 2 e 3, tivemos um empate entre os três algoritmos. E, por fim, para o trajeto 

1, o ACS+Fuzzy controlando 𝛼 apresentou o pior desempenho.  

Tabela 3. Resultado médio obtido para 40 iterações. 

Trajeto 𝑨𝑪𝑺 (m) 
𝑨𝑪𝑺 + 𝑭𝒖𝒛𝒛𝒚 

𝜶 (m) 

𝑨𝑪𝑺 + 𝑭𝒖𝒛𝒛𝒚 

𝒒𝟎 (m) 

#1 5082,1 5082,1 5082,1 

#2 3302,5 3302,5 3302,5 

#3 4845,8 4845,8 4845,8 

#4 4956,5 4889,0 4889,0 

 

A tabela 3 apresenta as simulações realizadas para verificar a capacidade de evolu-

ção dos algoritmos com a utilização de o dobro de iterações. Para as 40 iterações, é 

possível ver que os algoritmos híbridos obtiveram resultados iguais, sendo superiores 

ao ACS, e conforme mostrado na Fig. 6, apresentaram assertividade de 100%, ou seja, 

em todas as simulações com 40 iterações, estes chegaram a solução ótima conhecida.  
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Fig. 6. Frequência que o algoritmo conseguiu obter a solução ótima 

Esta figura mostra o percentual de soluções ótimas encontradas para cada um dos 

algoritmos. É importante observar que com o maior número de iterações, todos os 

algoritmos apresentaram melhoras significativas, entretanto o melhor resultado obtido 

em todas as simulações foi com o controlador proposto ACS+Fuzzy controlando o 

parâmetro 𝑞0. Além disso, observa-se que para trajetos mais curtos, e consequente-

mente, menos arestas, os três algoritmos obtiveram os mesmos resultados. 

6 Conclusões 

Com base nos resultados da seção anterior, é possível observar que o controlador 

fuzzy para ajuste dos parâmetros do ACS resultou em uma melhora significativa fren-

te ao algoritmo ACS original. Apesar deste trabalho não comtemplar métricas de es-

forço computacional, a utilização de um número reduzido de iterações e formigas, 

indica a viabilidade da aplicação do mesmo em controle de tráfego em tempo real, em 

que se dispõe de menos tempo para processamento. 

 Fica como sugestões para trabalhos futuros a comparação dos controladores pro-

postos com outras heurísticas para resolução do problema do caminho mínimo, bem 

como comparações de esforço computacional. 
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Controle da trajetória de um robô móvel utilizando odometria e lógica
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Rodrigo Mattos da Silva1, Thiago Rodrigues Garcia1, Marco Antonio de Souza Leite Cuadros2, Rodrigo
da Silva Guerra1, Daniel Fernando Tello Gamarra1

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)1

GARRA – Grupo de Automação e Robótica Aplicada
97.105-900 – Santa Maria – RS – Brasil

Instituto Federal do Espirito Santo2, IFES-Serra
29173-087 - Serra, Espirito Santo Brasil

Resumo. Este trabalho tem como objetivo demonstrar o uso da odometria para o controle e seguimento
de trajetória de um robô móvel utilizando um controlador fuzzy. É descrita a arquitetura e integração em
software e hardware do sistema proposto. Resultados em um ambiente de simulação e com um robô real
são apresentados.

Abstract.  This  work  aimed to  demonstrate  the  use  of  odometry in  order  to  control  and  track  the
trajectory of a mobile robot using a Fuzzy controller. The Architecture and integration in software and
hardware of the proposed system is describer. Results in a simulation environment and with a real robot
are shown.

Keywords: Fuzzy control, Mobile robots control, Dead-Reckoning, Odometry.

1. Introdução
Nos últimos anos, um grande número de aplicações envolvendo robôs móveis vem crescendo e um dos
fatores responsáveis por isso é a diversidade e relevância de tarefas que essa categoria de robô pode
realizar [1]. As referidas tarefas requerem que o robô possa executar ações como seguir uma trajetória
determinada e conhecer sua localização. O trabalho apresenta uma abordagem baseada em lógica fuzzy e
odometria para resolver as referidas ações que são básicas para qualquer sistema que utilize robôs moveis.

O  controle  da  trajetória  do  robô  móvel  utilizará  um sistema baseado  em lógica  fuzzy,  esta
abordagem foi explorada anteriormente nos trabalhos de OMRANE et al. [2] que utilizou somente um
controlador fuzzy para o controle da trajetória e para o desvio de obstáculos. Para isso, o mesmo utilizou
recursos de simulação do software MatLab chamado SIMIAN. Neste ambiente computacional foi possível
tanto descrever trajetórias quanto desviar de obstáculos. Xiong e Qu [3] desenvolveram um método para
veículos seguidores de caminho com 2 controladores fuzzy.

Um dos métodos mais comuns para estimar posição e orientação de robôs é o Dead-Reckoning.
E dentro da literatura há diversos trabalhos que  utilizam Dead-Reckoning como auxilio para desenvolver
técnicas,  métodos e algoritmos para controle de trajetórias de robôs móveis.  Muitas pesquisas com o
intuito de aperfeiçoar a localização e orientação de robôs tem sido exploradas. Pode-se relatar o trabalho
de PARK [4] que apresenta um sistema de navegação para um robô móvel com rodas de tração diferencial
que utiliza o método Dead-Reckonig. O mesmo é composto por um giroscópio e encoders acoplados nas
rodas,  e  para  aumentar  a  confiabilidade  e diminuir o  esforço  computacional  é  aplicado um Filtro  de
Kalman alternativo na fusão dos dados dos sensores. 

Em FU et al. [5], é apresentada uma rede de sensores sem fio baseada na localização calculada
pelo método Dead-Reckoning. Com base nisso, é aplicado um Filtro de Kalmam para reduzir as incertezas
do sistema. O autor também demonstra que é possível aplicar mais de uma vez o método Dead-Reckoning
(Backward) para obter posições mais precisas.

A partir disso, este trabalho tem como objetivo simular e implementar um controlador baseado
em sistemas fuzzy utilizando dados de odometria calculados através do método Dead-Reckoning. Os testes
experimentais foram realizados em uma nova plataforma robótica que foi construída em nosso laboratório
e foram feitas algumas mudanças e adaptações ao controlador  fuzzy para conseguir que o robô possa
executar uma determinada trajetória.  O artigo esta dividido em 7 seções: sendo a primeira uma breve
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introdução; a segunda seção apresenta o modelo cinemático do robô; a terceira seção descreve o método
de  Dead-Reckoning;  a  quarta  seção  aborda  o  controle  fuzzy;  a  quinta  seção  explica  a  metodologia
utilizada no trabalho; a sexta seção apresenta os resultados obtidos; e finalmente, as principais conclusões
do trabalho são discutidas nas conclusões.

2. Modelo cinemático do robô

O modelo cinemático do robô móvel utilizado neste trabalho pode ser observado na Fig. 1. O robô possui
duas rodas independentes de tração diferencial e uma roda de movimento livre, denominada roda Castor,
para manter o equilíbrio da estrutura.    

Fig. 1: Modelo cinemático de um robô móvel com tração diferencial.

Onde:

(x, y) = Posição do referencial fixo no robô em relação ao referencial fixo no espaço de trabalho. 

θ = Ângulo de orientação do robô em relação ao referencial fixo no espaço de trabalho.

b = Comprimento do eixo.

r = Raio de giro do robô.

          rd ( re ) = Raio da roda direita (e esquerda).

ω = Velocidade angular do robô.

         ωd ( ωe ) = Velocidade angular da roda direita (e esquerda).

v = Velocidade linear do robô.

         vd ( ve ) = Velocidade linear da borda da roda direita (e esquerda).

A velocidade linear e a velocidade angular do robô podem ser escritas em termos da velocidade
angular das rodas, do raio e do comprimento do eixo do robô (distância entre as rodas).

⌈ωv ⌉=⌈ (rd /2)(r e/2)

(rd/b)−(r e/b)⌉∗⌈ωd

ωe ⌉ (1)

As coordenadas (x, y) e θ dão a posição do robô no plano cartesiano. É relevante observar que,

caso as velocidades das rodas forem iguais ( vd = ve ),  o robô percorrerá uma linha reta.  Se as

velocidades forem diferentes e a velocidade da roda direita for maior que a da roda esquerda ( vd >

ve ),  o  robô descreverá  uma trajetória  circular  no sentido  anti-horário.  De outro modo,  quando a

velocidade da roda esquerda for maior que a da roda direita ( ve > vd ), o robô percorrerá uma
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trajetória circular no sentido horário. 

3. Método Dead-reckoning
Um dos problemas primordiais na robótica móvel consiste em determinar a localização atual do robô.
Com essa noção é possível deslocar-se para um próximo ponto e com isso descrever a trajetória desejada. 

O método  Dead-Reckoning consiste em calcular-se o deslocamento linear e angular do robô a
partir dos deslocamentos das rodas obtidos por encoders incrementais.

Pode-se  encontrar  a  distância  percorrida  pelo  ponto  central  do  robô  a  partir  da  média  das
distâncias entre as duas rodas,

dcentro=
desquerda+ddireita

2
(2)

onde desquerda e ddireita correspondem, respectivamente, a distância percorrida pela roda esquerda e
roda direita. Por sua vez, a distância percorrida por cada roda é dada pela relação

d=2. π .R
Δtick
N

 (3)

onde 
N =  Número de pulsos por volta dos encoders.
Δtick = Diferença da quantidade de pulsos atuais e a quantidade de pulsos da última medição.   

Determina-se  a  variação  do  ângulo  de  orientação  do  robô,  denominado  phi  (ø),  com base  nas
distâncias percorridas por cada roda

 ø=
ddireita−desquerda

b
 (4)

sendo que b é distância entre as rodas (comprimento do eixo).
Logo o ângulo de orientação atual do robô fica:

ө ’=ө+ø (5)
Por fim, a posição atual do robô pode ser obtida pela relação a seguir.

x '=x+dcentro cos(ө ' ) (6)

 y '= y+dcentrosin (ө ') (7)

Evidencia-se que esse método consiste em contar-se a quantidade de pulsos obtidos a partir dos
encoders de cada roda em um certo intervalo de tempo. Logo o cálculo da posição atual depende da
posição passada, conduzindo os erros a acumularem-se. Desta forma, esse método não é indicado para
longas distâncias.  A odometria não é o único método para a localização de robôs é possível  também
utilizar marcadores visuais como o trabalho de BATISTA et al. [6].

4. Controle fuzzy

A partir das informações obtidas na seção 3, elabora-se o controlador fuzzy para o robô mover-se de um
ponto  a  outro.  A saída  do  controlador  fuzzy produz  velocidades  linear  e  angular  com o  objetivo  de
minimizar o ângulo ɣ (diferença de ângulo entre a orientação do robô e a orientação do próximo ponto) e,
como consequência, a distância entre as duas retas conforme Fig. 2. As regras fuzzy são representadas por
duas entradas e duas saídas. O modelo básico do controlador conhecido na literatura e as regras  fuzzy
foram fundamentadas no trabalho de FARIA et al. [7].

O controlador recebe a distância (D) e a diferença de ângulo  ( ) entre o robô e o ponto deɣ
destino e retorna a velocidade linear e a velocidade angular necessárias para minimizar, respectivamente,
a distância e a diferença de ângulo. a figura abaixo pode-se observar o gráfico representando o centro de
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massa do robô móvel (x,y) e o ponto que deseja-se alcançar ( xr , yr ). Onde   =   – θ. ɣ ɑ As regras
fuzzy abordadas fundamentam-se totalmente na Fig. 2. 

Fig. 2: Distância entre o centro de massa do robô e o ponto de destino. FARIA et al. [7].

Da figura podemos concluir que se  for positivo, ou seja,  > θ, o robô precisará virar paraɣ ɑ
a esquerda para aumentar θ, minimizando a diferença entre os ângulos e vice-versa. Se o ângulo ɣ
for nulo, o robô deverá percorrer uma reta. A denominação das variáveis fuzzy e as regras fuzzy são
explicitadas na Tabela 1 e Tabela 2 respectivamente:
      
      Tabela 1. Regras Fuzzy                                                           Tabela 2. Variáveis Fuzzy

ɣ

BN SN Z SP BP

VS VS
(RF)

VS
(RS)

VS
(Z)

VS
(LS)

VS
(LF)

S S
(RF)

S
(RS)

S
(Z)

S
(LS)

S
(LF)

D M M
(RF)

M
(RS)

M
(Z)

M
(LS)

M
(LF)

B B
(RF)

B
(RS)

B
(Z)

B
(LS)

B
(LF)

VB  VB
(RF)

VB
(RS)

VB
(Z)

VB
(LS)

VB
(LF)

Variável    Denominação Descrição

ɣ

BN
SN
ZE
SP
BP

Big Negative
Small Negative

Zero
Small Positive
Big Positive

D e v

VS
S
M
B

VB

Very Small
Small

Medium
Big

Very big

ω

LF
LS
Z

RS
RF

Left Fast
Left Slow

Zero
Right Slow
Right Fast

O número total de regras fuzzy são vinte e cinco, FARIA et al. [7] explica brevemente com apenas 
cinco regras como o controlador usará essas regras. A partir desse exemplo é possível generalizar para o 
resto das regras.

    1: Se D é VS e  é BN então v é VS e w é RF.ɣ
2: Se D é S e   é BN então v é S e w é RF.ɣ

  3: Se D é M e  é BN então v é M e w é RF.ɣ
4: Se D é B e  é BN  então v é B e w é RF.ɣ

      5: SE D é VB e  é BN então v é VB e W é RF.ɣ
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A partir  da velocidade máxima que cada roda pode assumir, é possível calcular a velocidade
angular (ω) e linear (v) do robô, desse modo vel ee veld são respectivamente a velocidade da roda
esquerda e da roda direita, da seguinte forma:

v=
r
2
∗(veld+vel e)  ω=

r
b
∗(veld−vele)

As figuras a seguir representam os gráficos das funções de pertinência dos conjuntos fuzzy.

Fig. 3: Funções de pertinência variável fuzzy d.

Fig. 4: Funções de pertinência variável fuzzy .ɣ

Fig. 5:  Funções de pertinência variável fuzzy v.
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Fig. 6:  Funções de pertinência variável fuzzy w.

A tabela 3 apresenta os intervalos de valores que as variáveis de entrada e saída do sistema fuzzy
podem assumir e são descritos abaixo.

 Tabela 3: Intervalo de valores das variáveis fuzzy do controlador com Dead-Reckoning.

Distância (D)      0 ~ 3 (metros)

Diferença de ângulo (ɣ) -3.14 ~ 3.14

Velocidade linear do robô (v) 0 ~7.6

Velocidade ângular do robô (ω)  -15.6 ~ 15.6

 

Na figura 7 são apresentados todos os métodos utilizados no projeto do controlador.

Fig.  7:  Descrição dos métodos de fuzzificação, defuzzificação, agregação, implicação,  AND e OR utilizados no
projeto do controlador.

5. Metodologia
5.1  Arquitetura
Um panorama geral da arquitetura do sistema proposto é apresentado na Fig. 3. Devido a facilidade de
implementação,  depuração  e  visualização  do  controlador  fuzzy,  utilizou-se  o  MatLab®  junto  com o
toolbox de lógica  fuzzy.  O MatLab® permite a exportação do controlador em um formato específico,
sendo  disponibilizado  pela  desenvolvedora  uma  biblioteca  para  Python  que  permite  a  leitura  e
manipulação desses arquivos. O script em Python, o qual é responsável pela correlação de todo o sistema,
realiza  o  cálculo  de  orientação  e  posição  por  meio  do  método  Dead-Reckoning. Essa  informação  é
enviada  para  o  controlador  fuzzy,  obtendo  a  ação  de  controle,  a  qual  é  enviada  via  serial  para  o
microcontrolador. 

Fifth Brazilian Conference on Fuzzy Systems (V CBSF)

July 4 - 6, 2018, Fortaleza – Brazil.

414



Fig. 8. Arquitetura do sistema.

O robô, conforme Fig. 4, foi construído pelo Grupo Automação e Robótica Aplicada (GARRA)
localizado no Núcleo  de  Pesquisa e  Desenvolvimento em Engenharia Elétrica  (NUPEDEE).  Insumos
como MDF, parafusos, alumínio e demais componentes estruturais foram adquiridos através de sobras e
doações do NUPEDEE. O robô móvel é constituído por equipamentos elétricos e eletrônicos suficientes
para realização das tarefas propostas por este trabalho. Possui 2 motores de corrente contínua acoplados
com encoders incrementais. É utilizado o driver MD49 para drenar a corrente para os motores, protegê-
los contra curto-circuito e ler os dados dos  encoders.  Um microcontrolador  Atmel (Arduino Mega) é
utilizado para acionar os motores e receber dados do driver (provenientes dos encoders) e do programa
escrito  em linguagem Python,  como é  descrito  no trabalho  de GARCIA et  al.  [8]  e  foi  utilizado  no
trabalho de NASCIMENTO et al. [9].

Fig. 9. Robô móvel utilizado.

 

5.2  Trajetória

O objetivo consiste no robô desenvolver uma trajetória dada pela curva algébrica denominada Lemniscata
de Bernoulli. A curva pode ser descrita pela seguinte equação cartesiana:

(x2+ y2)2=2a2(x2− y2) (8)

Parametrizando a curva para representar a equação em termos de um único parâmetro, chega-se a
seguinte equação:

 x=
4cos (t)

(1+(sin(t ))2)
 y=

4 cos(t )sin (t)

(1+(sin (t))2)
 (9)

Plotando a curva discreta para 50 pontos de x e y com t entre -π e +π obtém-se o seguinte gráfico.
A Fig 5 mostra a curva da Lamiscata.
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Fig. 10: Leminiscata Discreta

Dessa forma são gerados os pontos desejados para robô percorrer a fim de descrever a trajetória 
da Leminiscata.

6. Resultados

Pode-se agrupar os resultados em duas partes, a primeira apresenta o projeto do controlador  fuzzy  e os
resultados em um software de simulação, a segunda apresenta os resultados obtidos com a implementação
desenvolvida no robô  móvel construido no laboratório.

6.1  Simulador

Devido a grande complexidade da implementação do controle em hardware, primeiramente utilizou-se
uma ferramenta de simulação para validar tanto o controlador  fuzzy quanto o método de estimação da
posição e orientação. O ambiente de simulação utilizado denomina-se Sim.I.am, desenvolvido por Georgia
Robotics and InTelligent Systems Laboratory, o qual consiste em um simulador de robôs móveis para
Matlab® e Simulink®. O emprego do simulador facilita a implementação e o design de controladores e
algoritmos para robótica móvel.

Nesse ambiente de simulação foi executado o método de dead-reckoning para a obtenção da posição
e orientação do robô junto com o controlador fuzzy desenvolvido nas seções precedentes. A utilização do
simulador  é  muito apropriada,  pois  além do controlador  também ser  implementando em Matlab®,  a
semalhança da sintaxe entre Python e Matlab permite uma fácil migração do código de implementação do
método dead-reckoning.   

      A Fig. 6 apresenta o simulador utilizado. Evidencia-se em vermelho o robô no ambiente de simulação
descrevendo a Lemniscata.  As linhas em azuis saindo do robô representam as distâncias máximas de
alcance dos sensores de obstáculos, que nesta ocasião não estão sendo utilizados. 
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      Fig. 11. Robô de tração diferencial descrevendo a Lemniscata em ambiente simulado1. 

A partir do controlador obtido na seção 4, pelas especificações físicas (comprimento do eixo) e
mecânicas (velocidade máxima) do robô, somando-se as características do ambiente (distância máxima),
executaram-se os testes. Nas imagens a seguir estão representadas as respostas dos controladores, com a
finalidade de minimizar, respectivamente, a distância e a diferença de ângulo entre o ponto inicial e o
ponto destino executando uma trajetória semelhante a curva Lemniscata.

A Fig.  7  e  Fig.  8  apresentam  os  resultados  em  simulação  da  trajetória  do  robô  no  eixo  x,  e  y,
respectivamente. A Fig. 9 mostra a trajetória desejada em cor vermelha e a trajetória seguida pelo robô em
simulação  com a cor  verde.  Pode-se observar  que o  robo  em simulação  consegue seguir  a  trajetória
proposta.

         Fig. 12. Resultados da simulação no eixo x.     Fig. 13. Resultados da simulação no eixo y.  

1 Fonte: Disponível em: <http://jpdelacroix.com/simiam/> Acesso em abril. 2018.
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Fig.  14. Resultados da simulação no eixo x e y.  

6.2  Robô

Após  a  validação  do  controlador  em  software,  implementou-se  no  protótipo  real  desenvolvido  no
laboratório. Segue abaixo os resultados do controlador para uma curva com maior amplitude e deslocada
para valores positivos de x.  A Fig. 10  e Fig. 11 apresentam os resultados experimentais da trajetória do
robô no eixo x, e y, respectivamente. A Fig. 12 mostra a trajetória desejada em cor azul e a trajetória
seguida pelo robô com a cor vermelha. Podemos conferir que o robô consegue seguir satisfatoriamente a
trajetória desejada.

Fig. 15. Resultados experiementais no eixo x.                                           Fig. 16. Resultados experimentais no eixo y.
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 Fig. 17. Reultados experimentais no eixo x e y.

7. Conclusão

Neste trabalho foi apresentado um sistema de localização de robôs móveis utilizando  Dead-Reckoning
para estimar a posição e orientação de um robô construido inteiramente no laboratório do grupo GARRA.
Com o controlador elaborado, atingiu-se o objetivo de que o robô possa seguir uma trajetória de um ponto
a outro, desenvolvendo a trajetória da Leminiscata, apenas com as informações obtidas pelo método, sem
a necessidade de sensores adicionais. A opção pela lógica  fuzzy é das mais convenientes, uma vez que
direciona o foco para a resolução do problema, facilitando e otimizando a implementação do controlador,
pois dispensa a necessidade de custosas modelagens matemáticas.  

Pode-se observar um melhor desempenho da resposta do controlador nos dados de simulação em
relação  aos  dados  experimentais.  Isso  deve-se  fundamentalmente  ao  tempo  requerido  para  o
processamento computacional do método com a arquitetura utilizada. Entretanto, foi capaz de rastrear a
trajetória com pequeno erro de distância, demonstrando-se um método eficaz e de fácil implementação.
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Resumo. Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema de navegação em ambientes 

internos para um robô móvel de tração diferencial. O sistema de navegação permite ao robô deslocar-

se de uma pose inicial até uma pose final dentro de um ambiente indoor previamente mapeado, com 

o auxílio das imagens obtidas com um sensor Kinect, do software ROS e da biblioteca Rtab-Map. 

O sistema utiliza um controlador Fuzzy para o rastreamento da trajetória. Experimentos são 

ilustrados para validar o sistema proposto. 

Keywords: kinect, rgbd-slam, fuzzy, robotics. 

1 Introdução 

Para realização de tarefas de forma autônoma, ou seja, sem a intervenção humana, os robôs precisam, dentre 

outras coisas, de uma capacidade de navegação. Conceitualmente, o termo navegar, na robótica, consiste 

em guiar um robô em seu espaço de trabalho por um caminho, de forma a levá-lo de uma posição e 

orientação iniciais até uma posição e orientação finais [1]. De maneira geral, a navegação é uma das tarefas 

mais complexas na problemática da locomoção dos robôs, pois deve integrar subtarefas fundamentais como 

o mapeamento e a localização. 

O crescimento explosivo de sensores de imageamento e de navegação tornou o mapeamento 

tridimensional (3D) de ambientes internos uma tarefa essencial em inúmeras aplicações de engenharia, tais 

como: sistemas de localização e mapeamento simultâneo, conhecidos como SLAM (Simultaneous 

Localization and Mapping); vigilância e gerenciamento de emergências; navegação e posicionamento; 

inspeção de infraestruturas, modelagem e reconstrução 3D; cartografia, etc. Em novembro de 2011 o 

Google Maps lançou seu projeto de mapeamento 3D de ambientes internos que permite qualquer usuário 

de smartphone acessar mapas on-line de ambientes públicos. Esses mapas podem ser facilmente acessados 

por tecnologia Wi-Fi, Bluetooth, RFID (Radio-Frequency Identification), sinais de televisão, etc. 

Recentemente, o Google lançou seu projeto mais arrojado em mapeamento 3D de ambientes internos 

denominado Projeto Tango [11]. Um smartphone equipado com sensores de imageamento RGB e de 

profundidade (D) é a base do segredo da empresa. O equipamento permite que usuários detentores da 

tecnologia possam construir seus próprios mapas tridimensionais em qualquer ambiente interno [7]. 

Neste artigo é apresentada a estrutura de um robô móvel e um sistema de navegação para o robô. 

O sistema é composto por um sensor kinect, juntamente com o sistema operativo ROS (Robotic Operating 

System), abordagens do SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) e um controlador fuzzy para 

rastreamento da trajetória. O sistema de navegação permite ao robô deslocar-se de uma pose inicial até uma 

pose final, dentro de um ambiente interno. Enquanto o robô se locomove, realiza simultaneamente, através 

de um sensor kinect, a representação do ambiente em um mapa de grade de ocupação 2D. Com esses dados 

o controlador fuzzy faz com que o robô execute a trajetória. 

Entre os trabalhos anteriores relacionados ao modelo de aplicação utilizado neste trabalho, 

podemos mencionar o trabalho de Pegas [6], que controla um robô móvel com rodas utilizando informações 

visuais captadas pelo Microsoft Kinect. A tarefa de controle desse projeto consiste em fazer com que o robô 

mantenha uma distância constante a um determinado alvo móvel. Em [7] é apresentado o desenvolvimento 

de um sistema de navegação em ambientes internos para o robô pessoal chamado MARIA. O sistema de 
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navegação permite ao robô, ao receber instruções de voz, deslocar-se de uma pose inicial até uma pose final 

dentro de um ambiente interno previamente mapeado. 

Trabalhos relacionados ao assunto foram tomados como referência para o desenvolvimento deste 

artigo como o [5], no qual, utilizando visão computacional obtida pelo sensor kinect, um robô é capaz de 

mapear e analisar a trajetória de uma escada, para assim movimentar-se nela de maneira correta e manter o 

equilíbrio com o uso do controlador fuzzy. Blakouti [2] utiliza o sensor kinect e o controlador fuzzy na 

abordagem de cadeiras de rodas autônomas, usando a visão do sensor para evitar obstáculos e o controlador 

para traçar a trajetória em tempo real. Por fim, o trabalho [3] implementa um sistema de rastreamento para 

um robô móvel utilizando o sensor Kinect e o controlador para lógica difusa e redes neurais, com o objetivo 

de obter um robô multiagente trabalhando de forma autônoma ao ar livre.  

Assim, este artigo está divido em 6 seções. A primeira seção é uma breve introdução, a segunda 

seção descreve os fundamentos teóricos, a terceira seção apresenta o controlador fuzzy, a quarta seção 

aborda os dispositivos e softwares usados neste experimento, a quinta seção apresenta graficamente os 

resultados obtidos e a seção 6 explicita as conclusões do artigo. 

2 Cinemática do Robô Móvel 

A configuração do robô móvel utilizado neste trabalho é mostrada na Fig. 1. O robô possui duas rodas 

paralelas e uma roda livre para equilibrar a estrutura do robô. As rodas utilizadas neste projeto são definidas 

como rodas convencionais, cuja velocidade no ponto de contato da roda com o solo é zero. Elas são 

classificadas quanto à orientação, podendo ser fixas, centradas orientáveis e centradas não orientáveis, estas 

últimas também são conhecidas como castor. 

O robô possui duas rodas independentes de tração diferencial e uma roda de movimento livre 

(Castor) para manter o equilíbrio da estrutura. 

 

Fig. 1. Modelo cinemático de um robô móvel com tração diferencial. 

Podemos definir as seguintes variáveis da figura: 

(x, y) = Posição do referencial fixo no robô em relação ao referencial fixo no espaço de trabalho. 

θ = Ângulo de orientação do robô em relação ao referencial fixo no espaço de trabalho. 

b = Comprimento do eixo. 

r = Raio de giro do robô. 

r d ( r e ) = Raio da roda direita (e esquerda). 

ω = Velocidade angular do robô. 

ω d ( ω e ) = Velocidade angular da roda direita (e esquerda). 

v = Velocidade linear do robô. 

v d ( v e ) = Velocidade linear da borda da roda direita (e esquerda). 

 

[
𝜔

𝜈
] = [

(𝑟𝑑 /  2) (𝑟𝑒  / 2)

(𝑟𝑑  / 𝑏) − (𝑟𝑒 / 𝑏)
] ⋆ [

𝜔𝑑

𝜔𝑒
]   (1) 
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As coordenadas (x, y) e θ dão a posição do robô no plano cartesiano. É relevante observar que, 

caso as velocidades das rodas forem iguais (v d = v e), o robô percorrerá uma linha reta. Se as velocidades 

forem diferentes e a velocidade da roda direita for maior que a da roda esquerda (v d > v e), o robô descreverá 

uma trajetória circular no sentido anti-horário. De outro modo, quando a velocidade da roda esquerda for 

maior que a da roda direita (v e > v d), o robô percorrerá uma trajetória circular no sentido horário [4]. 

3 Controlador Fuzzy 

O controlador fuzzy permite ao robô mover-se de um ponto a outro. O controlador fuzzy tem como objetivo 

minimizar o ângulo ɣ e a distância entre as duas retas e as regras fuzzy são representadas por duas entradas 

e duas saídas. O modelo básico do controlador conhecido na literatura e as regras fuzzy foram 

fundamentadas em Motta [9].  

O controlador recebe a distância (D) e a diferença de ângulo (ɣ) entre o robô e o ponto de destino 

e retorna à velocidade linear e à velocidade angular necessárias para minimizar, respectivamente, a distância 

e a diferença de ângulo. Na Fig. 2, pode-se observar o gráfico representando o centro de massa do robô 

móvel (x,y) e o ponto que deseja-se alcançar ( x r , y r ). Onde ɣ = ɑ – θ [4]. 

 

Fig. 2. Distância entre o centro de massa do robô e o ponto de destino. Fonte: Motta [9]. 

As regras fuzzy abordadas fundamentam-se totalmente nesse gráfico. Se ɣ for positivo, ou seja, ɑ 

> θ, o robô precisará virar para à esquerda para aumentar θ, minimizando a diferença entre os ângulos e 

vice-versa. Se o ângulo ɣ for nulo, o robô deverá percorrer uma reta.  

    Tabela 1.  Regras Fuzzy. 

   
ɣ 

   

  NB NS Z PS PB 

 VS VS 

(RF) 

VS 

(RS) 

VS 

(Z) 

VS 

(LS) 

VS 

(LF) 

 S S 

(RF) 
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(RS) 

S 

(Z) 

S 

(LS) 

S 

(LF) 

D M M 

(RF) 

M 

(RS) 
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(Z) 
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(LS) 

M 

(LF) 

 B B 

(RF) 

B 

(RS) 

B 

(Z) 
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(LS) 
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(LF) 

 VB 

 

 VB 

(RF) 

VB 

(RS) 

VB 

(Z) 

VB 

(LS) 

VB 

(LF) 
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Tabela 2.  Variáveis Fuzzy. 

Variável     Valores  Descrição 

 

ɣ 

NB 

NS 

ZE 

PS 

PB 

Negative Big 

Negative Small 

Zero 

Positive Small 

Positive Big 

 

D e v 

VS 

S 

M 

B 

VB 

Very Small 

Small 

Medium 

Big 

Very big 

 

ω 

LF 

LS 

Z 

RS 

RF 

Left Fast 

Left Small 

Zero 

Right Slow 

Right Fast 

 

A partir da velocidade máxima que cada roda pode assumir, é possível calcular a 

velocidade angular (ω) e linear (v) do robô. Desse modo, vele e veld são, 

respectivamente, a velocidade da roda esquerda e da roda direita, da seguinte forma: 

 𝜈 =  𝑟

2
× ( 𝑣𝑒𝑙𝑑 + 𝑣𝑒𝑙𝑒 )  (2) 

𝜔 =  𝑟

𝑏
× ( 𝑣𝑒𝑙𝑑 − 𝑣𝑒𝑙𝑒 )  (3) 

Os intervalos de valores que as variáveis de entrada e saída podem assumir são descritos 

na Tabela 3 (distância de 0 a 2 metros). 

Tabela 3.  Intervalo de Valores das Variáveis Fuzzy. 

Distância (D) 0 ~ 2 

Distância de ângulo (ɣ) -3.14 ~ 3.14 

Velocidade Linear do Robô (v) 0 ~ 7.6 

Velocidade Angular do Robô (ω) -15.6 ~ 15.6 

4 Setup Experimental 

4.1 Sensor kinect 

O sensor Kinect é uma câmera do tipo RGB-D utilizada como controlador para jogos. 

Esse sensor foi desenvolvido pela Microsoft para ser utilizado no vídeo game Xbox 
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360. O Kinect tem cerca de 23 cm de comprimento – como visto na Fig. 3 – e é 

composto pelos seguintes recursos: 

 • Uma câmera RGB (Resolução 640x480, 30fps VGA) para codificar vídeo e 

imagens digitais. 

 • Um sensor de profundidade 3D que permite que o acessório escaneie o 

ambiente a sua volta em três dimensões, composto de um projetor de luz infravermelha 

e uma câmera infravermelha com por um sensor CMOS monocromático de luz 

infravermelha (Resolução 640x480, 30fps). 

• Quatro Microfones (16bit taxa de amostragem: 16KHz), utilizados para 

reconhecimento de voz. 

 

Fig. 3. Componentes de um sensor Kinect.  Fonte: http://nti.ceavi.udesc.br/. 

O funcionamento desse dispositivo está restrito ao alcance da visão do sensor 

de profundidade. Contudo, existem faixas nas quais o sensor não consegue registrar as 

imagens em 3D adequadamente. A seguir é apresentada a tabela com as principais 

características do equipamento [7]. 

Tabela 4. Tabela de características técnicas do sensor Kinect. 

Kinect Especificações 

Ângulo de Visão 43º vertical e 57 º horizontal 

Faixa de Inclinação Vertical ± 27º 

Taxa de Frames 30 ftps (frames por segundo) 

Para melhor aproveitamento das imagens feitas pelo sensor, a distância do 

kinect do solo deve ser igual a 60 cm como é representado na Fig. 4. 
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Fig. 4. Posição do Kinect e orientação. 

4.2 Robô móvel 

O robô móvel utilizado nos experimentos foi projetado mecanicamente no laboratório 

de robótica GARRA. O mesmo possui 2 motores de corrente contínua capazes de 

suportar toda a estrutura e executar trajetórias pré-programadas. Dois motores CC têm 

acoplados seus respectivos encoders do tipo incremental para leituras de distância e 

posição e cada encoder gera 980 pulsos elétricos por rotação. 

O elemento responsável por abrigar toda a programação, ler os dados dos 

sensores e controlar os demais dispositivos do robô é o microcontrolador Arduino Mega 

2560. O microcontrolador obtém as leituras dos encoders do driver MD49 e também a 

leitura dos sensores de ultrassom, entre outras tarefas de baixo nível. O robô é mostrado 

na Fig. 5. 

 

Fig. 5. Robô Poter 
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4.3 ROS (Robotic Operating System) 

O ROS é um metassistema operacional que fornece bibliotecas e ferramentas para 

ajudar os desenvolvedores de software a criarem aplicações para robôs. Ele fornece 

abstrações para diversos recursos, tais como: controle de acesso a dispositivos; 

implementação de funcionalidades genéricas de controle; trocas de mensagens entre 

processos; sincronismo e gerenciamento de pacotes, etc. O ROS é livre e de código 

aberto tendo sua distribuição regida pela licença BSD (Berkeley Software Distribution). 

Dentre os pacotes que compõem a plataforma ROS, os que estão sendo utilizados neste 

trabalho são Freenect, um pacote que contém arquivos de inicialização para usar com 

o Microsoft Kinect usando a biblioteca libfreenect. Esta pasta replica a API oferecida 

pelo openni_launch em um esforço para manter a máxima compatibilidade com o driver 

OpenNI [8]. Optamos por usar esta biblioteca, pois o modelo kinect usado é o 1473, 

não é compatível com o pacote OpenNi segundo testes realizados neste trabalho e em 

pesquisas relacionadas. 

4.4 RTAB-MAP 

O RTAB-Map – Mapeamento baseado em aparência em tempo real – é uma abordagem 

SLAM RGB-D baseada em um detector de fechamento de loop bayesiano global. O 

detector de fechamento de loop usa uma abordagem bag-of-words [10] para determinar 

a probabilidade de uma nova imagem vir de um local anterior ou de uma nova 

localização. Quando uma hipótese de encerramento de loop é aceita, uma nova restrição 

é adicionada ao gráfico do mapa, então um otimizador de gráfico minimiza os erros no 

mapa. Uma abordagem de gerenciamento de memória é usada para limitar o número de 

locais utilizados para detecção de fechamento de loop e otimização de gráfico, de modo 

que as restrições em tempo real em ambientes em larga escala são sempre respeitadas. 

O RTAB-Map pode ser utilizado sozinho com uma câmera Kinect, estéreo de 

mão para o mapeamento RGBD de 6DoF ou em um robô equipado com um range 

finder a laser para o mapeamento 3D [8]. Para essa aplicação foi instalado o Sistema 

Operacional para Robôs (ROS) no Ubuntu 16.04, juntamente com mais alguns pacotes 

para rodar as aplicações em um computador acoplado ao robô. Essa seção do trabalho 

tem a finalidade de, a partir da análise das imagens, determinar a localização do robô 

móvel no espaço e a localização do destino no qual deseja-se que o robô se encontre. A 

captura das imagens ocorre através do sensor kinect trabalhando juntamente com ROS 

e RTAB-Map. O processamento e análise das imagens é feita com a biblioteca de visão 

computacional OpenCV em um computador acoplado ao robô. Para que o algoritmo 

possa identificar a posição do robô, os dados de odometria são lidos de um arquivo da 

aplicação RTAB-Map em funcionamento e enviados ao programa do sistema de 

navegação desenvolvido na linguagem python.  

5 Metodologia  

A partir da análise obtida pelo sensor Kinect, é determinada a localização do robô móvel 

no espaço e a localização do destino no qual deseja-se que o robô se encontre. A captura 

das imagens ocorre através do sensor kinect trabalhando com ROS e RTAB-Map. Para 
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que o algoritmo possa identificar a posição do robô, os dados de odometria visual são 

lidos de um arquivo da aplicação RTAB-Map em funcionamento e enviados ao sistema 

de navegação na linguagem python. Para o processamento e análise das imagens é 

usada a biblioteca de visão computacional freenect em um computador acoplado ao 

robô. O sistema funciona de maneira que os dados obtidos pelo sensor kinect são 

processados pelo software Rtab-Map e pela biblioteca ROS citada. Desta maneira é 

realizado o mapeamento da nuvem de pontos das imagens (figuras 6 e 7) para assim 

construir o mapa 2D do ambiente (figura 9). Para determinar e controlar a trajetória, 

usa-se o controlador fuzzy desenvolvido e descrito no item 3 deste artigo, no qual são 

informados os dados da distância a ser percorrida de um ponto a outro. 

 

Fig. 6. Imagem de odometria (nuvem de pontos) Rtab-Map. 

 

Fig. 7. Mapa 3D Rtab-Map. 
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O programa principal se comunica com o kinect ao receber distâncias dos 

obstáculos mais próximos e mostra a posição e a orientação do kinect. A distância do 

kinect e do solo deve ser igual a 60 cm. O sistema é representado em três partes 

principais: o notebook, o kinect e o controlador fuzzy. Na imagem da Fig. 8, é 

representado o funcionamento do sistema. 

 

Fig. 8. Esquema de Funcionamento do sistema de navegação para robô móvel. 

6 Resultados 

A partir da estrutura do robô previamente montada, juntamente com o controlador fuzzy 

descrito no item 3 e as aplicações computacionais acima citadas, foi possível cumprir 

o objetivo principal deste trabalho que é fazer o robô locomover-se sozinho dentro de 

uma trajetória proposta de um ponto a outro.  

Foram feitos diversos experimentos com a finalidade de testar a arquitetura de 

controle proposta neste trabalho.  Foi determinada como posição final a posição de Xg 

= 0.5 e Yg = 0.5. Na Fig. 9, é possível perceber que o robô realiza o percurso com 

precisão e armazena os dados do caminho percorrido construindo também um mapa 2D 

do ambiente com as informações derivadas do sensor kinect. 
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Fig. 9. Imagem RTAB-Map com mapa 2D do ambiente e visão da trajetória do robô 

 

 

Fig. 10. Gráfico da trajetória do robô ponto a ponto construído no MATLAB 

Com os dados do controlador podemos observar no gráfico gerado pelo 

MATLAB o percurso que o robô percorreu desde seu ponto inicial até sua posição 

final nas coordenadas Xg = 0.5 e Yg = 0.5. 

6 Conclusões 

Este do trabalho apresentou uma arquitetura de controle baseada em um sistema de 

localização de um robô móvel a partir das informações da odometria visual geradas 

pelo sensor Kinect, utilizando o ROS e a libraria RTAB. Para isso, foi aplicado um 

controlador baseado em um sistema Fuzzy, que é o encarregado de levar o robô de uma 
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posição inicial a uma posição final. A opção pela lógica fuzzy é das mais convenientes, 

uma vez que direciona o foco para a resolução do problema, facilitando e otimizando a 

implementação do controlador, pois dispensa a necessidade de custosas modelagens 

matemáticas. Experimentos para validar a arquitetura de controle foram apresentados, 

validando a proposta. Futuramente, espera-se implementar um sistema com a 

funcionalidade de fazer com que o robô também possa desviar de obstáculos dentro do 

ambiente experimental. 
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Resumo Este artigo apresenta uma metodologia de planejamento de
expansão da geração multiobjetivo usando algoritmos genéticos que con-
sistem na otimização dos custos impĺıcitos ao planejamento e a custos
de confiabilidade. Considerando que estes aspectos são importantes e an-
tagônicos, o modelo de tomada de decisão fuzzy de Bellman-Zadeh é em-
pregado para ser utilizado na tomada de decisão. A estratégia é testada
no estudo de caso adaptado do IEEE 30 Barras, e é avaliada conforme as
soluções obtidas, verificando a importância deste mecanismo na escolha
ideal do planejamento da expansão do sistema elétrico.

Keywords: Planejamento de Expansão da Geração, Algoritmos Gené-
ticos, Método de Bellman-Zadeh, Otimização Multiobjetivo

1 Introdução

O planejamento da expansão da geração (GEP) tem como objetivo, conforme
[1,2], identificar o plano de expansão mais apropriado, determinando as usinas a
serem constrúıdas considerando um planejamento de longo prazo, minimizando
todos os custos impĺıcitos ao planejamento. Segundo [3], o GEP está relacio-
nado com o investimento na produção de energia, e deverá satisfazer os diversos
critérios definidos por fatores considerados no problema.

Em trabalhos como [1], GEP é tratado como um problema multiobjetivo com
objetivos conflitantes, como a minimização dos custos de investimento e de ma-
ximização da confiabilidade, por exemplo. Métodos meta heuŕısticos em [4] são
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empregados a fim de resolver estes problemas de planejamento, principalmente
os Algoritmos Genéticos [1, 2], foco deste trabalho.

Este trabalho tem como objetivo prover um estudo para o problema GEP
multiobjetivo, otimizando a confiabilidade e os demais custos de usinas a serem
introduzidas em sistemas elétricos. Considerando que os dois objetivos avaliados
podem ser conflitantes, um mecanismo de tomada de decisão fuzzy é adotado e
estudado de forma a avaliar as soluções obtidas mediante os objetivos.

2 Planejamento da expansão da geração

2.1 Formulação básica do problema

A formulação básica do GEP [1] é um problema mono-objetivo que propõe a
implantação de novos geradores a estarem dispońıveis para um determinado
peŕıodo ou estágios após a data atual. O problema é definido por seu objetivo
de custo, restrições leves e restrições ŕıgidas.

Objetivos de custo O objetivo de custos são definidos em (1), com os seus
componentes e variáveis definidas em (2) até (7):

C =

T∑

t=1

[I(Ut) +M(Xt) +O(Xt)− S(Ut)] (1)

onde:

Xt = Xt−1 + Ut (∀t = 1, 2, ..., T ) (2)

I(Ut) = (1 + d)−y×t
N∑

i=1

(Cii × Ut,i) (3)

S(Ut) = (1 + d)−y(T+1)
N∑

i=1

(Cii × σy(T−t+1)
i × Ut,i) (4)

M(Xt) =

l∑

s′=0

(1 + d)−(y+0.5+t′+s′) ×
N∑

i=1

((Xt,i × Fci) +Mci) (5)

O(Xt) = Eenst × C(Eens)×
l∑

s′=0

(1 + d)−(y+0.5+t′+s′) (6)

onde:

Eens =
∑

∀j|Yj>Rj

(Yj −Rj)P (Yj)Otj (7)
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Yj é a capacidade de interrupção do sistema no estado j;

Rj é a capacidade de reserva do sistema no estado j;

P (Yj) é a probabilidade estimada de ocorrência de um estado j;

Otj é o tempo de interrupção do estado j.

A energia esperada não servida (EENS), necessária para o cálculo de (6)
em (1), assim como a perda de probabilidade de carga (LOLP), tratada como
restrição leve, são calculadas a partir dos ı́ndices de confiabilidade.

As demais variáveis são definidas abaixo:
C custo total, $;
Ut vetor N-dimensional de unidades recentemente introduzidas em

um peŕıodo de t estágios;
y Número de anos em cada peŕıodo t;
Ut,i número de unidades recentemente introduzidas do tipo i no pe-

ŕıodo t;
Xt vetor de capacidade cumulativa de unidades existentes no peŕıodo

t,(MW);
Xt,i vetor de capacidade cumulativa de unidades existentes do tipo i

in stage t,(MW);
I(Ut) valor atual do custo de investimento da unidade recém introduzida

no t-ésimo peŕıodo, $;
M(Xt) valor atual do custo total de operação e manutenção de unidades

existentes e das recém introduzidas, $;
s′ variável usada para indicar que o custo de manutenção é calculado

no meio de cada ano;
O(Xt) valor atual do custo de interrupção das unidades existentes e das

recém introduzidas, $;
S(Ut) valor residual da unidade recém adicionada no t-ésimo estágio, $;
d taxa de desconto;
Cii valor capital de investimento da i-ésima unidade, $;
σi fator residual da i-ésima unidade;
T duração do planejamento (em estágios);
N número total de diferentes tipos de unidades;
Fc custo fixo de operação e manutenção das unidades, $/MW;
Mc custo variável de operação e manutenção das unidades (energy),

$/MWh;
Eens energia prevista não servida, MWh.
C(Eens) custos relacionados com a energia prevista não servida.

Restrições leves As restrições leves, que são avaliadas dentro do problema
de otimização conforme a satisfabilidade do problema, são descritas em (8).
O tratamento de tais restrições no problema facilita a localização de soluções
fact́ıveis pelos algoritmos de otimização.
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Cv = Rv + LOLPv (8)

onde:

Cv é o conjunto correspondente à soma das restrições;

Rv é a violação na margem de reserva;

Lv é a violação na confiabilidade do sistema.

Margem de reserva: as unidades selecionadas devem satisfazer a margem de
reserva mı́nima e máxima em (9).

(1 +Rmin)×Dt ≤
N∑

i=1

Xt,i ≤ (1 +Rmax)×Dt (9)

onde:

Rmin é a margem de reserva mı́nima;

Rmax é a margem de reserva máxima;

Dt é a demanda no t-ésimo peŕıodo em MW;

Xt,i é a capacidade cumulativa da i-ésima unidade no t-ésimo peŕıodo.

Critério de confiabilidade: As unidades selecionadas, juntamente com as uni-
dades existentes devem satisfazer um critério de confiabilidade relacionado com
a probabilidade de perda de carga (LOLP) em (10).

L(Xt) ≤ ε (10)

onde ε é a LOLP máximo permitido, de acordo com o critério de confiabili-
dade. L(Xt) pode ser calculada através do mesmo método que calcula o EENS,
conforme visto no cálculo do custo de interrupção.

As restrições leves em (8) podem ser modeladas como um objetivo, conforme
proposto em [2], minimizando a soma das violações de restrições normalizadas,
cujos valores estão entre 0 e 1. Isso transforma o problema mono-objetivo em
um equivalente multiobjetivo.

Restrições Rı́gidas Na formulação básica, o limite de construção superior e a
restrição de demanda são as principais restrições ŕıgidas do problema GEP.

Limite de construção superior: Considere que Ut representa as unidades pla-
nejadas para o plano de expansão no peŕıodo t, que deve satisfazer à seguinte
condição em (11).
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0 ≤ Ut ≤ Ut,max (11)

onde Ut,max é a capacidade máxima de construção das unidades no peŕıodo t.
Demanda: todas as unidades selecionadas devem satisfazer a demanda em (12).

N∑

i=1

Xt,i ≥ Dt (12)

onde Xt,i e D são definidos da mesma maneira que (9).
Geralmente, dependendo da modelagem do algoritmo, restrições ŕıgidas po-

dem ser trivialmente definidas, não precisando ser verificadas, como em alguns
algoritmos que exigiam a codificação.

GEP multiobjetivo A formulação multiobjetivo adotada para o planejamento
da expansão é baseada em [1], combinando a primeira formulação, definida por
(1) e (8) com o problema GEP mono-objetivo modelado como um problema
multiobjetivo, considerando restrições leves como a segunda função objetivo,
e a segunda formulação, definida por (13) e (14), que considera os custos de
interrupção separados dos demais custos.

minC1 =

T∑

t=1

[I(Ut) +M(Xt)− S(Ut)] (13)

minC2 =

T∑

t=1

[O(Xt)] (14)

minC3 = Cv (15)

Nesse caso busca-se otimizar a confiabilidade e os demais custos em objetivos
diferentes. As restrições leves em (15) serão um terceiro objetivo, de forma que as
soluções fact́ıveis sejam devidamente localizadas. Para selecionar o planejamento
mais apropriado, um método de tomada de decisão será utilizado considerando
as soluções fact́ıveis dentre os dois primeiros objetivos.

3 Metodologias

3.1 Métodos meta heuŕısticos

Os métodos meta heuŕısticos são baseados em algoritmos evolucionários, inteli-
gência de enxame, ou abordagens baseadas em soft computing. A aplicação destes
métodos ao problema do GEP possui benef́ıcios como sua fácil implementação
pois, de acordo com [3], é desnecessário converter o modelo do sistema elétrico
em um conjunto de regras para programação de otimização, e estudos de dinâ-
mica e da análise de estabilidade podem ser realizados sem a reorganização do
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modelo. Porém, estes algoritmos podem ficar presos a soluções de ótimos locais,
em vez de localizar soluções globais desejadas.

Dentre os métodos usados, podem ser destacados o NSGA-II, adotado em
alguns trabalhos relacionados com o problema GEP como [2], para resolver o
GEP mono-objetivo restrito, e em [1], em problemas multiobjetivo, dentre vários
listados em [4]. O NSGA-III, proposto em [10], assim como seu antecessor, serão
adotados neste trabalho.

3.2 Procedimento de Mapeamento Virtual

Para aprimorar o desempenho dos algoritmos, adota-se o Procedimento de Ma-
peamento Virtual (VMP) [4], que consiste em transformar cada combinação das
variáveis do problema (número de usinas candidatas para cada peŕıodo, neste
caso) a um número codificado, referido como a variável VMP.

Este método considera a classificação conforme a ordem de capacidade total
crescente, conforme representação na Tabela 1, onde xi é o número de usinas do
tipo i a ser introduzida, Yi é a capacidade total fornecida por todas as usinas
do tipo i e Y é a variável codificada que representa a solução, de acordo com a
capacidade total fornecida pelas usinas introduzidas.

Tabela 1. Exemplo do VMP, conforme [1].

X1 X2 Y 1 Y 2 Y 1 + Y 2 Y
(unidades) (unidades) (MW) (MW) (MW)

0 0 0 0 0 0
0 1 0 100 100 1
1 0 100 0 100 2
0 2 0 200 200 3
1 1 100 100 200 4
2 0 200 0 200 5
2 1 200 100 300 6
1 2 100 200 300 7
2 2 200 200 400 8

A Geração de População Inicial Inteligente (IIPG) considera a margem de
reserva para determinar os limites no espaço de solução, conforme as capacidades
mı́nimas e máximas acumuladas dispońıveis nas etapas anteriores.

Este método, usado em conjunto com VMP, como considerado em [4] é mos-
trado em um exemplo na tabela 2 e pode ser útil para reduzir o espaço de
solução de acordo com exigências do problema, o que pode aumentar a chance
de encontrar soluções viáveis e ótimos globais.

3.3 Método de Bellman-Zadeh

O modelo de tomada de decisão proposto por Bellman e Zadeh em [6], é um
método fuzzy aplicado à tomada de decisão. O método deu origem a várias
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Tabela 2. Exemplo da IIPG, conforme [4].

Peŕıodo I (MW) II (MW) III (MW)

Demanda (D) 7000 9000 10000

Demanda mı́nima 8400 10800 12000
D × (1 + Rmin)

Demanda máxima 9800 12600 14000
D × (1 + Rmax)

Capacidade mı́nima (8400− 5450) = 2950 (10800− 9800) = 1000 (12000− 12600) = 0

requerida

Capacidade máxima (9800− 5450) = 4350 (12600− 8400) = 4200 (14000− 10800) = 3800

requerida

abordagens multicritério como as de [7] e pode ser usado em as abordagens
multiobjetivo em [8].

O modelo consiste em obter a solução do problema de otimização que pertence
à fronteira pareto Ω, considerando o grau de pertinência µ(X) em relação ao
objetivo, conforme (16), a decisão fuzzy provida pelo modelo é uma confluência
entre objetivos e restrições descritas como variáveis de decisão por meio de graus
de pertinência. Ambos deverão ser satisfeitos de forma a maximizar a decisão no
modelo.

µ̄d(X) = argmax{minp=1,...,qµAp(X)},∀X ∈ Ω (16)

Onde µAp
(X) é o grau de pertinência de X baseado na função Fp(X) con-

siderando o objetivo p, dos q objetivos avaliados e µπ(X) são os objetivos com
grau de pertinência máximo que pertencem á fronteira.

No caso de [9], por exemplo, os métodos de tomada de decisão foram usados
de forma a posteriori, ou seja, depois da execução do algoritmo de otimização,
o método seleciona a solução na fronteira pareto conforme um dado parâmetro.
O modelo adotado no trabalho segue este exemplo.

4 Estudo de Caso

O sistema de teste proposto é baseado no benchmark IEEE de 30 barras e usa
diferentes tipos de usinas com base no tipo de combust́ıvel utilizado Carvão, óleo,
Gás e Nuclear, além das tecnologias renováveis como as hidrelétricas, eólicas e
geotérmicas, dentre as usinas candidatas. O problema consiste em planejar a
expansão em 5 estágios (10 anos). A demanda de carga prevista e os dados
técnicos são apresentados no apêndice A.

Para resolver o problema, o NSGA-II e o NSGA-III serão adotados. Os al-
goritmos serão executados 10 vezes e as melhores soluções pareto serão salvas e
usadas em uma rodada para extrair a curva resultante, na qual será aplicado o
método de Bellman-Zadeh e as soluções serão escolhidas conforme os critérios
adotados.
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4.1 Parâmetros do problema

O custo esperado de energia não atendida (EENS) é fixado em 0,05 $/kWh.
Variações de da demanda ou geração por hora não são consideradas. Os limites
inferior e superior da margem de reserva são fixados em 10% e 90% respectiva-
mente. Além disso, a taxa de desconto é considerada como 10%, o critério LOLP
é 0,01 e a demanda por eletricidade é considerada com 15% de aumento anual.
O valor residual para as unidades candidatas está na faixa de 10 a 20%.

4.2 Parâmetros dos algoritmos

Nessas simulações, foi definido um conjunto de parâmetros que podem propor-
cionar um bom desempenho sem exigir maiores custos computacionais. Os pa-
râmetros base são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Parâmetros dos algoritmos evolucionários.

ID Descrição Valor

It
Número de Itera-
ções

100

Cr
Taxa de Cruza-
mento

0, 8

ID Descrição Valor

Mr Taxa de Mutação 0, 35

Pop
Tamanho da Po-
pulação Base

50

Para o método de Bellman-Zadeh, os graus de pertinência (pesos) são apre-
sentados conforme a tabela 4.

Tabela 4. Graus de pertinência usados no modelo de tomada de decisão fuzzy.

Objetivo/Caso 1 2 3

F1 (Investimento) 0.1 0.5 0.9

F2 (Confiabilidade) 0.9 0.5 0.1

4.3 Resultados

As medidas de desempenho, a melhor fronteira Pareto obtida a partir dos algorit-
mos NSGA-II e NSGA-III com as melhores soluções oferecidas são apresentadas
na Figura 1.

Neste caso espećıfico, o NSGA-II obteve mais soluções fact́ıveis na fronteira do
que o NSGA-III, com isso, o decisor é aplicado ao primeiro algoritmo, obtendo-se
os resultados da Figura 2.

As soluções selecionadas são apresentadas na Figura 3 para o caso 1, na
Figura 4 para o caso 2 e na Figura 5 para o caso 3.

Nos casos 2 e 3, as usinas hidráulicas, eólicas e a gás foram predominantes ao
longo do planejamento, enquanto que no caso 1, houve uma distribuição maior
das fontes ao longo do planejamento.

Na Tabela 5, outros dados são apresentados sobre os casos que indicam que a
relação entre os custos analisados é antagônica e a escolha da melhor poĺıtica de
planejamento deve ser cuidadosa, mediante os critérios de ponderação analisados.
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Figura 1. Fronteiras pareto obtidas pelo NSGA-II e NSGA-III.
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Figura 2. Fronteira pareto obtida pelo NSGA-II com os principais custos e as soluções
escolhidas pelo decisor.
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Figura 3. Solução obtida pelo NSGA-II e escolhida pelo decisor conforme o Caso 1.

5 Conclusões

O trabalho apresentou um sistema que emprega o método de tomada de decisão
de Bellman-Zadeh na otimização multiobjetivo do planejamento de expansão da
geração, conforme os custos de planejamento e de confiabilidade, e a escolha den-
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Figura 4. Solução obtida pelo NSGA-II e escolhida pelo decisor conforme o Caso 2.
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Figura 5. Solução obtida pelo NSGA-II e escolhida pelo decisor conforme o Caso 3.

tre estes aspectos mostra a importância da tomada de decisão no planejamento
de expansão do sistema a longo prazo.

O presente estudo analisou apenas estes critérios, futuramente, outras variá-
veis, como a emissão de poluentes ou a análise de benef́ıcios de fontes renováveis
podem ser levados em conta na análise.

Além disso, outros modelos de tomada de decisão multicritério também po-
dem ser usados e uma análise comparativa destes pode ser elaborada para enri-
quecer o estudo do planejamento de sistemas elétricos.

Agradecimentos. O presente trabalho contou com os apoios das agências CA-
PES, FAPEMIG e CNPq.

Tabela 5. Resultados obtidos pelo decisor fuzzy.

Caso MW/Peŕıodo F1 F2

1 2 3 4 5 Total (M$) ($)

1 200 176 100 152 827 1455 410, 550 138, 35

2 50 50 200 176 862 1338 379, 089 221, 69

3 200 50 50 100 862 1262 369, 177 320, 37
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A Dados do IEEE 30 barras adaptado

A.1 Demanda

Os dados da demanda estão relacionados com a previsão feita em [11], exceto
pela redução em 1000MW feita em termos de adequação do problema, conforme
a Tabela 6, dado um peŕıodo de 2 (dois) anos.

Tabela 6. Dados de carga prevista, adaptado de [11].

Peŕıodo (ano) 2018 2020 2022 2024 2026 2028

Demanda (MW) 870 950 1130 1250 1400 1550

A.2 Usinas existentes

O benchmark IEEE 30 Barras contém 6 barras nas quais estão dispońıveis as
usinas já existentes, de acordo com [5], apresentadas na Tabela 7.

Tabela 7. Dados das usinas existentes [5].

ID Barra Tipo Capacidade FOR Custo Custo
(MW) Fixo (M$) Variável ($)

U1 1 Carvão 460 0.05 98305 7,07

U2 2 Óleo 175 0.05 17980 18,84

U3 5 Óleo 175 0.05 17980 18,84

U4 8 Gás 150 0.06 19001 10,95

U5 11 Carvão 160 0.04 39504 7,07

U6 13 Óleo 195 0.05 20131 18,84

A.3 Usinas candidatas

Os 7 tipos de usinas a serem instaladas, baseadas em [12], apresentadas na Ta-
bela 8. Neste estudo, o número de usinas eólicas a serem instaladas foi aumentado
como forma de maximizar o investimento em fontes renováveis.
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Resumo A estimação de curvas de potência é uma etapa fundamental
na predição de potência elétrica gerada por turbinas eólicas. Para esta
tarefa costuma-se utilizar modelos de regressão polinomial, mas há tam-
bém soluções baseadas em redes neurais artificiais. Neste artigo, intro-
duzimos uma solução alternativa baseada no sistema de inferência fuzzy
de Takagi-Sugeno-Kang (TSK), motivado pela forma sigmoidal t́ıpica da
curva de potência de aerogerados. Duas técnicas de estimação dos parâ-
metros do modelo TSK proposto são avaliadas, a saber: mı́nimos qua-
drados ordinários e estimadores-M . Os resultados obtidos são iniciais,
porém promissores, e colocam a técnica proposta como uma aternativa
viável aos métodos mais convencionais supracitados.

Keywords: Curva de potência, inferência fuzzy, outliers, regressão não-
linear, aerogeradores.

1 Introdução

Turbinas eólicas representam uma parte importante da geração de energia elé-
trica mundial. De acordo com relatório expedido pelo departamento de energia
dos Estados Unidos (DOE ), a potência instalada advinda de fontes eólicas au-
mentou em 10 vezes entre os anos de 2003 e 2013, indo de 6350 megawatts para
61, 108 megawatts [1]. O Brasil acompanha esta tendência, por possuir grande
potencial para geração de energia eólica. Estima-se que o páıs tenha mais de
140.000 MW de capacidade de geração eólica, com mais de 70.000 MW na re-
gião Nordeste [2].

A natureza incerta do vento e a alta penetração de energia eólica nos sistemas
de potência são, porém, um grande desafio para a confiabilidade e estabilidade
desses sistemas. Para tornar a energia eólica uma fonte confiável, são necessários
modelos precisos para prever a potência e monitorar o desempenho das turbinas
eólicas [3]. O desenvolvimento de modelos matemáticos que estimem a curva
de potência de aerogeradores têm diversas aplicações, tais como (i) avaliação e
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previsão de energia eólica; (ii) monitoramento online de curvas de potência; (iii)
estimativa do fator de capacidade da turbina eólica; e (iv) seleção de turbinas
eólicas [3].

Há vários modelos dispońıveis para estimação da curva de potência de aero-
geradores (vide [4] e referências), sendo o modelo de regressão polinomial muito
provavelmente o mais comum. Mas há também soluções baseadas em modelos
mai sofisticados, tais como redes neurais artificiais. Neste artigo, apresentamos
os resultados de uma investigação preliminar do uso do modelo fuzzy de Takagi-
Sugeno-Kang (TSK) [5] como alternativa aos modelos convencionais de estima-
ção da curva de potência, com os resultados obtidos mostrando-se promissores.

O restante do artigo está organizado nas seguintes seções. Na Seção 2 apre-
sentamos os prinćıpios f́ısicos por trás da curva de potência de um aerogerador.
Na Seção 3, revisamos alguns dos modelos mais comumente usados para esti-
mação da curva de potência. O modelo TSK e sua aplicação na modelagem da
curva de potência é discutido na Seção 4. Os resultados do estudo comparativo
preliminar são apresentados na Seção 5. O artigo é conclúıdo na Seção 6.

2 Fundamentos da Curva de Potência

Seja um aerogerador de eixo horizontal qualquer. Denotaremos por A a área
circular (em m2) varrida por suas pás. Considere que o ar do local onde o aero-
gerador está instalado tenha densidade ρ constante (em kg/m3) e que a compo-
nente de velocidade do vento (m/s) que atravessar perpendicularmente a área
A é constante e igual a v.

Segundo a mecânica clássica, sabe-se que a potência P (em Watts) pode ser
calculada como

P =
∆Ec
∆t

, (1)

em que t é a medida do tempo (em segundos) e Ec é a energia cinética do
movimento (em Joules). Ademais, sabe-se que a energia cinética é dada por

Ec =
1

2
Mv2, (2)

em que M é a massa em kg. Com v constante, pode-se escrever a variação da
energia cinética como

∆Ec =
1

2
∆Mv2. (3)

Portanto, a potência eólica dispońıvel associada a v em uma área A, denotada
doravante por Pw, equivale a energia cinética por unidade de tempo e pode ser
obtida por

Pw =
∆Ec
∆t

=
1

2

∆M

∆t
v2 =

1

2
(ρAv)v2 =

1

2
ρAv3. (4)

Porém, apenas uma parte da potência eólica dispońıvel será aproveitada para
o movimento do rotor, sendo chamada de potência absorvida (Pa). O coeficiente
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de potência, Cp, definido por

CP =
Pa
Pw

, (5)

é uma grandeza adimensional que caracteriza a capacidade de um aerogerador
absorver a potência eólica dispońıvel [4,6].

O valor do coeficiente de potência, que pode ser obtido a partir dos dados
do fabricante, é influenciado por aspectos morfológicos e aerodinâmicos do ae-
rogerador, como por exemplo o desenho de suas pás. O seu máximo teórico,
conhecido como limite de Betz, é de 16/27 ≈ 0, 5926 [7]. Ademais, ainda deve-se
contar com a eficiência do rotor, η, para se obter a potência elétrica gerada a
partir do fluxo de vento, P , chegando assim à seguinte equação teórica:

P =
1

2
ηCpρAv

3. (6)

Turbinas reais são projetadas para fornecer, no máximo, a sua potência no-
minal, podendo sofrer avarias caso a exceda. Sendo assim, a potência elétrica
fornecida tem comportamento não linear proporcional ao cubo da velocidade
do vento, semelhante ao desenvolvimento teórico previamente apresentado, para
baixas velocidades. Porém, a medida que se aproxima da potência nominal, as
turbinas comerciais dispõe de meios para limitar a energia eólica absorvida e,
consequentemente, controlar a potência fornecida não exceda a potência nominal
do rotor [8].

Existem vários métodos que visam controlar a potência absorvida pelo rotor,
dentre os quais podemos destacar dois como os principais utilizados atualmente:
(i) controle do ângulo de passo, que consiste no controle ativo do ângulo de
ataque das pás do aerogerador. Dessa forma pode-se alterar o valor do seu Cp,
que influência na potência eólica absorvida; e (ii) controle por estol, que é um
tipo de controle passivo, que consiste em projetar as pás de forma que o efeito
de estol1 ocorra em velocidades superiores à velocidade eólica nominal.

Além disso, há uma velocidade de vento mı́nima para o funcionamento da
turbina, conhecida como velocidade de corte inferior (cut-in speed), na qual a
potência gerada é zero para velocidades iguais ou inferiores. Bem como há um
limite de funcionamento superior, conhecido como velocidade de corte superior
(cut-out speed), em que a potência gerada também é zero para velocidades iguals
ou superiores pois o funcionamento da turbina é interrompido com a finalidade de
proteger a integridade de seus componentes por conta da alta força do vento [9].
Gráficos t́ıpicos da curva de potência de aerogeradores comerciais com controle
de pitch estão mostrados na Figura 1, em que fica evidenciado o comportamento
não linear da curva de potência.

1 Este efeito ocorre quando o fluxo de ar na superf́ıcie da pá deixa, abruptamente, de
fixar-se à superf́ıcie, passando a girar de forma turbulenta, diminuindo assim a força
de sustentação e aumentando a força de arrasto.
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Figura 1. Exemplos t́ıpicos de curvas de potência para diferentes modelos de turbinas
eólicas (Fonte: [10]).

3 Estimação da Curva de Potência

Nesta seção são apresentados três modelos clássicos que serão também avaliados
neste artigo, começando pelo modelo polinomial clássico e o respectivo estimador
de mı́nimos quadrados ordinários (ordinary least squares, OLS), passando por
uma versão ponderada deste estimador, chegando ao modelo baseado em redes
neurais artificiais.

3.1 Modelo de regressão polinomial

Regressão polinomial muito provavelmente é a técnica mais utilizada na prática
para estimar a curva de potência de aerogeradores [11,4]. Este modelo tenta
ajustar um polinômio de ordem k a um conjunto de n observações do par entrada-
sáıda {(pi, vi)}ni=1, sendo a pi a i-ésima medição da potência elétrica gerada e vi
é a velocidade do vento correspondente.

Do ponto de vista da modelagem estocástica, o ajuste do polinômio aos da-
dos assume que o processo gerador dos dados pode ser descrito pela seguinte
expressão:

pi = β0 + β1vi + β2v
2
i + · · ·+ βkv

k
i + εi, (7)

em que βj , j = 0 . . . l, são os coeficientes do polinômio e εi é uma variável
aleatória normal, com média nula e variância σ2

ε .
Pode-se escrever a Eq. 7 na forma matricial como p = Vβ + ε, em que

p = [p1 p2 · · · pn]T , β = [β0 β1 · · · βk]T , ε = [ε1 ε2 · · · εn]T , com a matriz V,
de dimensão n× (k + 1), sendo definida como

V =




1 v1 . . . v
k
1

1 v2 . . . v
k
2

...
...

...
1 vn . . . v

k
n


 .
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A estimativa de β é obtida via método OLS, a partir da minimização do
funcional J(β) = ‖ε‖2 = εT ε =

∑n
i=1 ε

2
i , cuja derivada em relação a β é dada

por

∂J(β)

∂β
=
∂
[
(p−Vβ)

T
(p−Vβ)

]

∂β
= −2VT (p−Vβ) . (8)

Igualando o resultado ao vetor nulo de dimensão k+ 1 chega-se à formula do
estimador OLS para os parâmetros do modelo polinomial:

β̂ = (VTV)−1VTp. (9)

A matriz V é uma matriz de Vandermonde. Isto faz com que uma escolha
inadequada da ordem do polinômio (e.g. k > 8) produza valores elevados para
as algumas de suas colunas. Por exemplo, com valores t́ıpicos de velocidade do
vento na faixa de 4 a 12 m/s, este fato conduz em geral a erros numéricos durante
a inversão existente na Eq. (9).

3.2 Modelo polinomial ponderado

Os dados para estimação de curva de potência costumam ser obtidos via sistemas
SCADA2, estando assim suscept́ıveis a erros de medição, falha em sensores e erros
no sistemas de comunicação [9,4]. Os dados também são afetados por turbinas
que não estão em produção pois foram desligadas pelo sistema de controle por
outra razão que não a operação anômala. Assim, sistemas SCADA podem ter
entradas nulas ou dados errôneos, resultando em modelos inexatos da curva de
potência.

Pode-se optar por uma inspeção visual dos dados e a remoção manual de
observações supostamente anômalas antes de realizar a estimação de parâmetros
do modelo polinomial. Contudo, a remoção manual pode levar a modelos inexatos
uma vez que o volume de dados oriundos de sistemas SCADA é muito grande,
tornando dif́ıcil a diferenciação entre observações corretas e anômalas.

Uma alternativa é usar alguma técnica de estimação de parâmetros que seja
inerentemente robusta a outliers, tal como estimação-M [12,13]. Grosso modo,
esta técnica consiste em reescrever o funcional do método OLS em uma forma
mais geral dada por

∑n
i=1 w

2
i (εi)ε

2
i , em que wi(ε) é o peso associado ao erro

εi. Note, porém, que os pesos dependem dos erros (ou reśıduos), os reśıduos
dependem dos coeficientes estimados, e os coeficientes estimados dependem dos
pesos. Esta dependência faz com que um método iterativo seja necessário para
estimar os parâmetros, sendo o iteratively reweighted least-squares3 (IRLS) o
mais usado para este fim.

Há várias funções que podem ser usadas para especificar os pesos, tal como
a função de Huber:

w(εi) =

{
1, |εi| ≤ k
k
|εi| , |εi| > k

(10)

2 Supervisory control and data acquisition.
3 Este método é usado na função robustfit implementada no Matlab R©.
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em que k é um limiar acima do qual o valor absoluto do erro é considerado como
sendo causado por um outlier. Enquanto o valor absoluto do erro estiver abaixo
do limiar k, o seu peso tem valor igual a 1 e a função-custo comporta-se como a
função do método OLS. Os pesos decrescem de valor à medida que a amplitude
dos erros aumentam. Quanto maior o erro, menor o peso e, consequentemente,
menor sua influência na função-custo.

3.3 Rede Perceptron Multicamadas (MLP)

A rede MLP(p, q, c) é uma rede neural com p variáveis de entrada, uma camada
oculta com q neurônios e uma camada de sáıda com c neurônios. As funções de
ativação dos neurônios ocultos devem ser não-lineares (e.g. sigmoidais). Neurô-
nios de sáıda pode usar tanto funções sigmoidais quanto lineares, a depender da
aplicação de interesse. Em classificação de padrões geralmente funções sigmoi-
dais são usadas, enquanto funções lineares são usadas em problemas de regressão
ou ajuste de curvas.

A sáıda da rede MLP para um único neurônio linear (i.e. c = 1) é dada por

yn = wThn + θ, (11)

onde w = [w1 · · · wq]T é o vetor4 de pesos (incluindo o limiar γ) que conecta
os neurônios ocultos ao neurônio de sáıda e θ é o limiar deste neurônio. O vetor
hn ∈ Rq, que contém as sáıdas atuais dos neurônios ocultos, é calculado como

hn = [φ(mT
1 xn + b1), . . . , φ(mT

q xn + bq)]
T , (12)

tal que xn = [x1 · · · xp]T é o vetor de entrada atual, mj = [mj1 · · · mjq]
T é o

vetor de pesos do j-ésimo neurônio oculto, bj denota seu limiar, e φ(·) é a função
de ativação não-linear associada.

Visto que estamos lidando com um problema de uma única entrada (veloci-
dade do vento, vn) e uma única sáıda (potência gerada, pn), é preciso treinar
apenas uma rede MLP(1, q, 1), i.e. uma rede com uma única entrada (além do
limiar) e um neurônio de sáıda. Neste caso, yn = p̂n e xn = [−1 vn]T , com p̂n
denotando a potência predita para a velocidade do vento atual vn. Neste artigo,
os pesos e limiares da rede MLP aplicada ao problema de estimação da curva
de potência de turbinas eólicas são computados via algoritmo de Levenberg-
Marquardt [14].

4 Modelo Proposto

Neste artigo são reportados os resultados de um amplo estudo comparativo en-
volvendo modelos convencionais descritos na seção anterior com uma nova pro-
posta baseada no modelo fuzzy Takagi-Sugeno-Kang (TSK). A tarefa escolhida
é a estimação de curva de potência de turbinas eólicas. Sistemas baseados em

4 Assumimos que todos os vetores são vetores-coluna, salvo indicação contrária.

Quinto Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy (V CBSF)

4–6 de Julho de 2018, Fortaleza – CE, Brasil.

452



regra fuzzy podem ser úteis para realizar tarefas de classificação, simulação de
processos e diagnóstico, ferramentas de suporte a decisões online, identificação
de sistemas e controle de processos.

Em um sistema de inferência TSK, a l-ésima regra apresenta uma expressão
funcional dada por

Sefl

(
x1 é A

(l)
1 , · · · , xk é A

(l)
k

)
, então yl = β

(l)
0 + β

(l)
1 x1 + · · ·+ β

(l)
k xk (13)

onde {x1, . . . , xk} são as variáveis de entrada, {A(l)
1 , . . . , A

(l)
k } são as funções de

pertinência das entradas para a l-ésima regra e (β
(l)
0 , . . . , β

(l)
k ) são os parâmetros

do modelo de regressão linear da l-ésima regra [5,15]. A função fl(·) denota a
função lógica avaliadora das premissas da l-ésima regra:

fl

(
x1 é A

(l)
1 , · · · , xk é A

(l)
k

)
= A

(l)
1 (x1) ∧ · · · ∧A(l)

k (xk), (14)

em que ∧ denota a operação lógica de conjunção/interseção (AND). Neste artigo,
usaremos a função mı́nimo para o operador lógico AND, de tal forma que a
ativação da l-ésima regra será dada pela seguinte expressão:

αl = min
(
A

(l)
1 (x1), A

(l)
2 (x2), . . . , A

(l)
k (xk)

)
. (15)

Em um sistema composto de L regras, a sáıda y agregada correspondente é
obtida por

y =

∑L
l=1 αl(β

(l)
0 + β

(l)
1 x1 + · · ·+ β

(l)
k xk)

∑L
l=1 αl

. (16)

4.1 Modelo TSK para estimação da curva de potência

Para o problema de modelagem tratado neste artigo, tem-se apenas uma única
variável de entrada (velocidade do vento, v) e uma única variável de sáıda (po-
tência gerada, p), o que simplifica o modelo TSK consideravelmente.

A primeira simplificação recai logo sobre a ativação da l-ésima regra, que
passa a ser αl = A(l)(v), com a função de pertinência A(l) sendo representada
matematicamente por um dentre três posśıveis subconjuntos fuzzy (baixa, média,
alta). A segunda simplificação recai sobre as funções dos consequentes da l-ésima
regra. Como uma variável apenas, a função de sáıda da l-ésima regra reduz-se a

uma reta: pl = β
(l)
0 +β

(l)
1 v, com pl sendo a potência estimada pela l-ésima regra.

A potência final predita pelo modelo TSK para o problema de interesse é
então calculada por

y =

∑L
l=1 αlpl∑L
l=1 αl

=

∑L
l=1 αl

(
β
(l)
0 + β

(l)
1 v
)

∑L
l=1 αl

. (17)

Os coeficientes {β(l)
0 , β

(l)
1 }Ll=1 das L regras podem ser estimados tanto pelo

método OLS da Eq. (9), quanto pelo método robusto descrito na Subseção 3.2.
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Figura 2. Funções de pertinência testadas para a variável de entrada (vel. do vento).

O modelo TSK cujos parâmetros são estimados pelo método OLS será denotado
doravante de TSK-OLS, enquanto o modelo TSK que usa o método de estimação-
M será denotado de TSK-M.

5 Resultados e Discussão

O conjunto de dados para validação da metodologia proposta foi utilizado pri-
meiramente em [16] e está dispońıvel para uso público5. São disponibilizados
os dados de velocidade e potência de 6 turbinas eólicas ao todo (4 inshore e 2
offshore), denotadas WT1 a WT6, respectivamente. No presente artigo, usamos
apenas os dados referentes à turbina WT1.

Os dados ambientais da turbina WT1, dentre eles a velocidade do vento, são
coletados por sensores em uma torre meteorológica, enquanto os dados de po-
tência são medidos na própria turbina. Cada torre meteorológica está associada
a 2 turbinas eólicas, o que significa que cada medida de velocidade feita naquela
torre é pareado com as de potência das 2 torres associadas. Os dados relativos à
turbina WT1 (no total de N = 47.542 medidas) foram coletados de 30/07/2010

a 31/07/2011. É prática corrente arranjar os dados coletados em fazendas eóli-
cas em blocos de 10min, peŕıodo em que velocidades do vento são consideradas
estacionárias (i.e. aproximadamente constantes). consequentemente, tomam-se
as médias das leituras da potência de sáıda e da velocidade do vento a cada
intervalo de 10min.

Todos os modelos implementados e experimentos foram realizados no ambi-
ente de programação do software Octave, que é compat́ıvel com Matlab. Como
figuras de mérito usaremos a soma dos erros quadrados (sum of squared errors,
SSE) e o coeficiente de determinação R2, cujas expressões são dadas por

SSE =

N∑

i=1

(f̂(xi)− yi)2 e R2 = 1−
∑N
i=1(f̂(xi)− yi)2∑N
i=1(yi − ȳ)2

. (18)

5 https://aml.engr.tamu.edu/2001/09/01/publications/
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Figura 3. Curva de potência e histograma dos reśıduos para modelo polinomial de
ordem 6.

Figura 4. Curva de potência e histograma dos reśıduos para modelo da rede MLP.

onde f̂(xi) representa o valor predito e ȳ o valor médio. O histograma dos reśı-
duos também foi considerado para a análise dos modelos estudados.

Resultados do Modelo polinomial - Variou-se a ordem k do modelo poli-
nomial de 1 até 6, com o melhor desempenho alcançado pelo modelo de ordem
k = 6 (SSE = 8,08×106). Já o valor de R2 obtido para este modelo polino-
mial foi de 0,85. A curva de potência e o histograma dos reśıduos para o melhor
modelo polinomial podem ser vistos na Figura 3.

Resultados da Rede MLP - No modelo baseado em rede MLP utilizou-se
90% dos dados para treinamento da rede e 10% para teste e validação do modelo
obtido. O algoritmo de treinamento utilizado foi o de Levenberg-Marquardt, com
3 neurônios na camada escondida. Obtivemos SSE=8,09×106 para este modelo,
valor muito similar ao produzido pelo modelo polinomial. A curva de potência e
o histograma dos reśıduos obtidos podem ser visualizados na Figura 4.

Resultados do Modelo TSK - Para as variantes do modelo TSK avaliadas
foram testadas tanto funções de pertinência triangulares/trapezoidais, quanto
funções gaussianas, como ilustrado na Figura 2. No caso das pertinências gaus-
sianas, as posições dos centros foram encontradas por clusterização dos vetores
de medidas {(vi, pi)}Ni=1 usando o algoritmo K-médias com K = 3. Em seguida,
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Figura 5. Curvas de potência obtidas via modelo TSK-OLS (linha cont́ınua) e TSK-M
(linha tracejada) usando funções de pertinência triangular/trapezoidal.

duas heuŕısticas para determinação de um único raio de abertura (spread) para
todas as pertinências gaussianas foram testadas: (i) o dobro da distância média
entre centros; e (ii) igual ao desvio-padrão das medidas de velocidade do vento.

As posições finais dos três centros ci, i = 1, 2 e 3, foram as seguintes: c1=5,68
m/s, c2=8,29 m/s e c3=11,49 m/s. E os dois valores de spread (ρ) testados foram
os seguintes: ρ=2,86 m/s (desvio padrão da velocidade) e ρ=9,78 m/s.

Para funções triangulares e trapezoidais, obtivemos SSE=1,47×108 para o
modelo TSK-OLS e SSE=1,51×108 para o modelo TSK-M. Na Figura 5 estão
mostradas as curvas de potência resultantes da utilização de funções de perti-
nência triangulares e trapezoidais.

Para funções gaussianas, obtivemos os seguintes resultados numéricos:

Spread igual ao desvio-padrão da velocidade: SSE=1,4672×108 (TSK-
OLS) e SSE=1,5101×108 (TSK-M).

Spread igual ao dobro da distância média entre centros: SSE= 1,4317×108

(TSK-OLS) e SSE=1,4114×108 (TSK-M).

Na Figura 6 estão mostradas as curvas de potência resultantes da utilização
de funções de pertinência gaussianas para os modelos TSK-OLS e TSK-M, para
os 2 valores de spread testados.

Embora os resultados numéricos dos modelos TSK, em termos de SSE, te-
nham sido piores que os produzidos por modelos clássicos (polinomial e rede
MLP), ambos os modelos TSK mostram-se promissores devido à sua flexibili-
dade de se ajustar aos dados. Isto é particularmente viśıvel na parte final das
curvas de potência obtidas pelo modelo TSK com funções de pertinência trian-
gulares/trapezoidais (Figura fig-TSK-triang), quando o aerogerador atinge velo-
cidade de corte superior (cut-out speed) e se mantém constante.
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Figura 6. Curvas de potência obtidas via modelo TSK-OLS (linha cont́ınua) e TSK-
M (linha tracejada) usando funções de pertinência gaussianas. A curva da esquerda
resulta de um spread igual ao desvio-padrão das medidas de velocidade (ρ=2,86 m/s),
enquanto a da direita foi gerada com spread igual ao dobro da distância média entre
os centros das gaussianas (ρ=9,78 m/s).

Melhores resultados em termos numéricos serão certamente obtidos após um
estudo sistemático (i.e. ajuste fino) dos parâmetros das funções de pertinência
do modelo TSK (centros e spread).

6 Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste artigo apresentamos os primeiros resultados referentes ao uso do modelo
TSK como alternativa ao uso do modelo de regressão polinomial e de redes neu-
rais MLP no problema de estimação da curva de potência de turbinas eólicas. Os
resultados são promissores do ponto de vista qualitativo, mas foram ligeiramente
inferiores em termos numéricos.

Atualmente estmaos executando um amplo estudo sistemático visando en-
contrar parâmetos ótimos para as funções de pertinência do modelo TSK a fim
de melhorar os resultados numéricos. Também estamos investigando o desempe-
nho do modelo neurofuzzy ANFIS na tarefa de estimação da curva de potência,
como uma alternativa viável ao modelo TSK.
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windmotoren,” Zeitschrift für das gesamte Turbinenwesen, vol. 26, pp. 307–309,
1920.

8. J. Manwell, J. McGowan, and A. Rogers, Wind energy explained : theory, design,
and application. John Wiley & Sons, Ltd., 2nd ed., 2009.

9. V. Sohoni, S. C. Gupta, and R. K. Nema, “A critical review on wind turbine power
curve modelling techniques and their applications in wind based energy systems,”
Journal of Energy, vol. 2016, pp. 1–18, 2016.

10. A. Clifton, L. Kilcher, J. Lundquist, and P. Fleming, “Using machine learning to
predict wind turbine power output,” Environmental research letters, vol. 8, no. 2,
p. 024009, 2013.

11. M. Lydia, S. S. Kumar, A. I. Selvakumar, and G. E. P. Kumar, “A comprehensive
review on wind turbine power curve modeling techniques,” Renewable and Sustai-
nable Energy Reviews, vol. 30, pp. 452–460, 2014.

12. P. J. Huber, “Robust estimation of a location parameter,”Annals of Mathematical
Statistics, vol. 35, no. 1, pp. 73–101, 1964.

13. G. A. Barreto and A. L. B. P. Barros, “On the design of robust linear pattern
classifiers based on m-estimators,”Neural Processing Letters, vol. 42, no. 1, pp. 119–
137, 2015.

14. M. T. Hagan and M. Menhaj, “Training feed-forward networks with the Marquardt
algorithm,” IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 5, no. 6, pp. 989–993,
1994.

15. M. Sugeno and G. Kang, “Structure identification of fuzzy model,” Fuzzy Sets and
Systems, vol. 28, no. 1, pp. 15–33, 1988.

16. G. Lee, Y. Ding, M. G. Genton, and L. Xie, “Power curve estimation with multi-
variate environmental factors for inland and offshore wind farms,” Journal of the
American Statistical Association, vol. 110, pp. 56–67, 2015.

Quinto Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy (V CBSF)

4–6 de Julho de 2018, Fortaleza – CE, Brasil.

458



Determinação de regiões com potencial para geração distribúıda através
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RESUMO

Historicamente, o homem está bastante atrelado à evolução energética. Tal relação
tornou-se elemento essencial para suas atividades e para o alcance do desenvolvimento socioe-
conômico. Sendo assim, em função da tecnologia e atividades nas quais a energia elétrica fazia-
se requisito, criou-se uma dependência energética cada vez maior para garantir a produção de
bens de serviços, bem como o bem-estar doméstico e o bem-estar social [4]. Diversas fontes de
energia foram utilizadas durante a evolução da humanidade, principalmente os combust́ıveis
fósseis, como petróleo, carvão, nuclear e gás [4].

Diante do crescimento imprescind́ıvel da demanda da energia elétrica em todo mundo,
é necessário o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas que possibilitem viabilizar e
amplificar a utilização de outras fontes menos agressivas ao meio ambiente [7], pois, de acordo
com a International Energy Agency [6], o consumo de energia elétrica a partir de combust́ıveis
fósseis continuará em alta nos próximos anos.

É primordial buscar alternativas em que a dicotomia entre assegurar o suprimento de
energia e amenizar os impactos ambientais seja solucionada, e fomentar o uso de energias
renováveis passa a ser uma solução viável. Contudo, uma das questões mais importantes
é determinar as regiões, que podem abranger um ou mais estados de um páıs, que sejam
as mais adequadas para a instalação dos elementos de captação dessas fontes de energia,
permitindo maximizar a geração e que tenham uma alta demanda de consumo que justifique
o investimento que deverá ser realizado.

Neste trabalho, são avaliadas as fontes renováveis de energia solar e eólica para geração de
energia distribúıda no Brasil. Também chamada de geração descentralizada, existem diversas
definições relacionadas ao conceito de geração distribúıda, como revisa [2]. Uma definição
bem aceita para geração distribúıda pode ser definida como uma fonte de geração conectada
diretamente na rede de distribuição ou ao consumidor [1].
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Deste modo, a proposta do trabalho é a de avaliar o potencial de geração distribúıda de
energia a partir de fontes renováveis, identificando regiões brasileiras que são mais proṕıcias
para essa operação, através dos dados de consumo, incidência solar e velocidade dos ventos,
utilizando um sistema fuzzy baseado em regras do tipo Mamdani [8]. Para isso são definidas
três variáveis (com funções triangulares e trapezoidais) como entradas do sistema, de modo
que a sáıda seja um ı́ndice de 0 a 10 que indique o potencial de geração de energia, por fontes
alternativas, da região em questão. As variáveis de entrada definidas são o Consumo Médio
de energia, medido em kWh, o Potencial Eólico, medido em m/s e o Potencial Solar, medido
em kJ/m2, da região a ser avaliada.

O sistema fuzzy foi definido de acordo com dados obtidos no portal do Instituto Na-
cional de Meteorologia (INMET) [5], para as variáveis Potencial Eólico e Potencial Solar, e
disponibilizados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) [3], para a variável Consumo.

Para uma avaliação inicial do comportamento do sistema foram definidos como objetos
de estudo cinco estados brasileiros, sendo cada um deles pertencentes a uma região do Brasil:
Norte (N), Nordeste (NE), Centro-Oeste (CO), Sudeste (SE) e Sul (S), em que os estados
escolhidos em cada região são Amazonas (AM), Bahia (BA), Mato Grosso (MT), São Paulo
(SP) e Rio Grande do Sul (RS). Os dados de entrada do sistema (variáveis Potencial Eólico
e Potencial Solar), foram obtidos a partir de uma análise preliminar de cinco estações de
monitoramento presentes em cada um dos estados escolhidos.

O que se observa inicialmente é um comportamento coerente do sistema, conforme valida-
do por especialistas da área que foram consultados. Nota-se a necessidade de um refina-
mento da abragência das regiões que poderão receber incentivos para instalações de geração
distribúıda, podendo ser uma ferramenta valiosa para apoio à decisão de concessionárias e
distribúıdoras de energia.

Palavras-chave: Lógica Fuzzy, Geração Distribúıda, Energia Renovável.
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carga em curto prazo: aplicações e extensões

Guilherme Costa Silva1, João L. R. Silva1, Adriano C. Lisboa2, Douglas A. G.
Vieira3, and Rodney R. Saldanha4

1 Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica - Universidade Federal de
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Belo Horizonte, MG, Brasil
adriano.lisboa@gaiasd.com

3 ENACOM Handcrafted Technologies - Alameda das Latânias, 215, 31270-800, Belo
Horizonte, MG, Brasil

douglas.vieira@enacom.com.br
4 Departamento de Engenharia Elétrica - Universidade Federal de Minas Gerais - Av.
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Resumo Este artigo tem como objetivo estudar e avaliar os algorit-
mos de séries temporais fuzzy aplicados aos problemas de previsão de
carga em curto prazo. Além do desempenho dos algoritmos de modelos
avançados, serão avaliados também mecanismos de definição e partição
de intervalos do universo de discurso da série temporal fuzzy, além do
emprego de algoritmos de alta ordem. Com este objetivo, quatro estudos
de caso são usados para testes e as estratégias combinando os mecanis-
mos e os modelos são avaliadas conforme o desempenho das mesmas em
previsão horária de carga, com resultados promissores.

Keywords: Séries temporais fuzzy, Previsão de Carga, Previsão de séries
temporais

1 Introdução

Informações sobre a demanda de carga na operação de sistemas elétricos podem
ser consideradas de vital importância, uma vez que os problemas operacionais e
até de planejamento de sistemas elétricos dependem destes dados, uma vez que
o bom funcionamento de geradores, subestações e linhas, bem como o planeja-
mento de novas unidades podem ser facilitados considerando estes dados.

Esta demanda de carga, conforme aspectos de tendências e sazonalidades,
pode ser modelada, o que torna posśıvel a sua previsão através de, por exemplo,
modelos de séries temporais de Box e Jenkins [1]. Tais modelos podem ser úteis
e favorecem decisões para outros problemas em sistema elétricos, no entanto,
algumas incertezas devem ser consideradas, o que pode desfavorecer os modelos
convencionais de séries temporais.
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As séries temporais fuzzy (FTS, do inglês Fuzzy Time Series), foco deste
trabalho, possuem algumas vantagens, como a sua fácil implementação por algo-
ritmos, oferecendo posśıveis aprimoramentos na precisão de uma previsão, além
da redução no tempo de processamento e simplificação do processo de cálculo,
conforme [2]. Outras vantagems das FTS são a sua capacidade de trabalhar
com um conjunto muito pequeno de dados e nenhuma exigência relacionada a
suposição de linearidade do modelo, segundo [3].

Neste artigo, serão testados alguns mecanismos que compõem algoritmos de
avaliação de FTS, considerando mecanismos de definição e partição de intervalos
e os modelos avançados na previsão das séries. Com esse objetivo problemas de
previsão de carga de curto prazo (STLF do inglês Short Term Load Forecasting),
estudados em [4] e [5], são avaliados conforme a previsão horária e desempenho
dos modelos. O trabalho realiza aprimoramentos nos estudos feitos em [6], in-
cluindo à pesquisa diferentes métodos de definição do universo de discurso e dos
intervalos, assim como o teste em diferentes bases de dados.

2 Base teórica

O problema da previsão de carga a curto prazo consiste em prever a demanda
de carga em um intervalo de poucas horas antes até algumas semanas antes.
De acordo com [7], existem três objetivos para a previsão, como o agendamento
de geração, o fornecimento de operação mais segura e confiável das usinas e o
fornecimento de despachos econômicos e maior confiabilidade.

Com isso, é posśıvel modelar a demanda de carga em séries temporais consi-
derando algumas tendências apresentadas no comportamento das operações de
sistemas de energia. Com isso, tais informacões podem ser previstas.

As séries temporais fuzzy, definidas em [8], combinam a teoria de conjuntos
fuzzy, definindo graus de pertinência em vez de valores booleanos para um de-
terminado conjunto, com técnicas de análise de séries temporais. Isso permite o
tratamento de incertezas no modelo e a realização de previsões mais robustas e
precisas.

Alguns métodos são revisados em [9], incluindo alguns métodos h́ıbridos,
métricas e bancos de dados. Alguns métodos que podem ser destacados são o
método de Chen em [10] e o método ponderado de Yu em [11].

2.1 Algoritmo Generalizado

Um algoritmo de previsão de séries temporais fuzzy pode ser descrito conforme
sua modelagem, apresentada a seguir.

Passo 1. Defina o universo de discurso:

U = [Dmin −D1, Dmax +D2], (1)

onde, de acordo com dados históricos, os extremos são definidos por dois números:
D1 e D2, escolhidos para determinar os limites mı́nimo e máximo. Existem
métodos para definir o universo de discurso, apresentados mais adiante.
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Passo 2. Particione o universo de discurso em n intervalos iguais:

U = [u1, u2, . . . , un]. (2)

Existem alguns métodos, discutidos mais adiante, que podem ser empregados
para definir o número ótimo de intervalos.

Passo 3. Defina os conjuntos fuzzy no universo U conforme os n intervalos:

Ai = fAi(u1)/u1 + fAi(u2)/u2 + · · ·+ fAi(un)/un, (3)

onde i = 1, 2, . . . , n, e Ai podem ser definidos por valores lingúısticos.
Passo 4. Converta os dados históricos. Cada dado pode ser mapeado para

um conjunto fuzzy Ai se o grau máximo de pertinência deste dado em Ai:

F (t) = Ai =⇒ fAi(D(t)) = max[fAj (D(t))]∀j, (4)

onde D(t) é o dado histórico no instante t e fAi(F (t)) é o grau de pertinência
de D(t) conforme Aj :

Em alguns métodos, os valores fuzzy são definidos automaticamente pelo
tamanho dos n-intervalos de U a distância dos dados médios destes intervalos
conforme os métodos usados.

Passo 5a. Considerando um modelo de ordem 1, defina uma relação entre o
estado atual e o estado a ser previsto (FLR, do inglês Fuzzy Logic Relationship),
determinando a sequência de conjuntos fuzzy (Ai) para cada Ai = 1:

A1→ A1

A1→ A2

...

A6→ A6

A6→ A7. (5)

Passo 5b. Para um modelo de alta ordem (utiliza 2 ou mais estados anteri-
ores), escolha a sequência de estados definindo estratégias previamente apresen-
tadas, como no exemplo:

F (t− 2)→ F (t− 1)→ F (t). (6)

Logo, estabeleça relações entre os estados anteriores avaliados e o estado
atual correspondente, como no exemplo:

A1, A1→ A1

A1, A1→ A2

...

A6, A7→ A6

A7, A7→ A7 (7)
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as FLR são compostas de dois estados anteriores, defina os grupos de relações
(FLRG, do inglês Fuzzy Logic Relationship Group) eliminando recorrências:

A1, A1→ A1, A2

A1, A2→ A3

...

A6, A7→ A6

A7, A7→ A7. (8)

Passo 6. Realize a previsão do lado direito dos dados na FLR de acordo
com o modelo aplicado, que consiste em achar o valor de F (i) conforme Mi, que
corresponde ao ponto médio do intervalo i em U , e Wi, um peso calculado para
cada Mi, quando necessário. Os modelos de FTS são apresentados mais adiante.

2.2 Definição do universo de discurso

Para a definição do universo de discurso, alguns métodos de agrupamento podem
ser adotados, como o K-Means [12], que redefine os intervalos, formando faixas
de valores que são ajustadas mediante intervalos.

Em [13], um método baseado em proporção para definir tamanho dos inter-
valos é proposto. Os passos deste método consistem em definir um valor de base
para mapear o intervalo e realizar cálculos destes intervalos através dos d́ıgitos
encontrados considerando seu valor mı́nimo. O percentil de proporção é definido
a priori.

Os métodos adotados podem ser combinados com métodos de partição, dis-
cutidos a seguir.

2.3 Partição do universo de discurso

Após a definição do universo de discurso, realiza-se a sua partição. O número de
partições pode ser definido por meio de diferentes métodos.

O Método de Huarng, proposto em [14], define o intervalo conforme a base,
que é calculada de acordo com o tamanho dos dados.

Outros dois métodos são definidos em [15] para esta etapa, como o Método de
Sturges ou a regra da potência p, cujas respectivas formulações são apresentadas
abaixo:

p = 1 + 3.3, log(n) (9)

2p < n, (10)

sendo a segunda formulação definida recursivamente, considera-se que o número
de recursões determina o número de partições a ser considerado no problema.

Além destes métodos, alguns algoritmos evolucionários podem ser emprega-
dos para encontrar este valor, conforme estudos em [16]. A seguir, serão vistos
os modelos avançados de FTS, usados na previsão.
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2.4 Modelos avançados de FTS

Nesta seção os modelos avançados são apresentados. Estes métodos, com exceção
das FTS de Transformações, seguem os passos descritos do algoritmo generali-
zado. Os métodos descritos foram implementados usando Python 2.

FTS Ponderada: O algoritmo de FTS ponderada, proposto por Yu em [11],
provê a previsão com base em pesos aplicados à série fuzzy, na conversão desta
em dados numéricos. O método é bastante similar ao método clássico proposto
por Chen [10].

Este algoritmo é implementado conforme (11), aplicada no Passo 6 abaixo:

F (t) = [M1,M2, ...,Mi]× [w1, w2, . . . , wi]
T , (11)

onde a matriz de pesos é definida em (12), (13) e (14).

W (t) = [w’
1, w

’
2, . . . , w

’
k], (12)

W (t) =




w1

k∑
h=1

wh

,
w2

k∑
h=1

wh

, . . . ,
wk
k∑
h=1

wh


 , (13)

k∑

h=1

w’
h = 1. (14)

FTS Exponencial: O algoritmo FTS Exponencial [17] realiza correções nos
pesos calculados no método ponderado. Este algoritmo é implementado conforme
(11), aplicada no Passo 6 abaixo:

W (t) =




1
k∑
h=1

wh

,
c

k∑
h=1

wh

,
c2

k∑
h=1

wh

, . . . ,
ck−1

k∑
h=1

wh


 . (15)

O ajuste da constante de peso c pode prover alterações na previsão, normal-
mente, é adotado o valor c = 1.2.

FTS de Transformação: O FTS de Transformação [18] aplica a transformação
de Box Cox nas séries temporais antes da conversão e, em seguida, aplicar o
método ponderado. Este procedimento remove efeitos de rúıdo, melhorando o
desempenho na análise.

O algoritmo usado no FTS de transformação segue os passos apresentados
abaixo:
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Passo 1. Aplicar a transformação de Box Cox na série temporal, obtendo o
parâmetro λ e o vetor Z:

Zλt =

{
Zλt −1
λ λ 6= 0

ln(Zt) λ = 0
. (16)

Passo 2. Calcule o vetor dS conforme a equação abaixo:

dS =
ZλS − ZλS−1

ZλS
. (17)

Passo 3. Calcule ∆q conforme a diferênca entre os interquartis:

∆q = Q3 −Q1. (18)

Passo 4. Calcule l, usado para estimar as partições, conforme a equação
abaixo:

l =
2×∆q

n1/3
. (19)

Passo 5. Aplique o algoritmo FTS ponderado para obter o vetor d̂S :

d̂S = [M1,M2, . . . ,Mi]× [w1, w2, ..., wi]
T . (20)

Passo 6. Calcule o parâmetro estimado ŷS :

ŷS =
1

1− d̂S
. (21)

Passo 7. Aplique o parâmetro no vetor Z conforme (16):

Ẑλt = ŷSZ
λ
t . (22)

Passo 8. Realize a previsão da série de acordo com:

F (t) =
(
λẐλt + 1

)1/λ
. (23)

FTS de Alta Ordem: O FTS de Alta Ordem considera uma sequência de
estados anteriores em vez de prever baseado em um único estado. Métodos base-
ados em conhecimentos de especialistas, algoritmos de busca heuŕıstica ou meta
heuŕıstica podem ser aplicados para encontrar o número de estados ótimo.

Estes métodos são bastante úteis para séries sazonais ou multisazonais. Seu
método é baseado no Passo 5b do algoritmo generalizado e a equação usada no
Passo 6 é usada a seguir:

F (i) =

k∑
j=1

Mj

k
. (24)
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3 Estudos de casos

3.1 Testes realizados

Quatro bases de dados prominentes na literatura foram utilizadas com o objetivo
de realizar comparações com estudos inicialmente realizados na literatura em [5],
descritos a seguir.

1. Previsão da carga horária do sistema polonês de energia no peŕıodo de 2002–
2004. Os dados de teste são referentes ao ano de 2004, excluindo 13 dias
at́ıpicos;

2. Previsão da carga de meia hora do sistema francês a partir do peŕıodo de
2007–2009. Os dados de teste são referentes ao ano de 2009, excluindo 21
dias at́ıpicos;

3. Previsão da carga de meia hora do sistema britânico no peŕıodo de 2007–
2009. Os dados de teste são referentes ao ano de 2009, excluindo 18 dias
at́ıpicos,

4. Previsão da carga de meia hora do sistema de Victoria, Austrália, no peŕıodo
de 2006–2008. Os dados de teste são referentes ao ano de 2008, excluindo 12
dias at́ıpicos;

Todas as bases de dados foram utilizadas nos trabalhos de [5]. Os modelos
de FTS serão avaliados conforme o percentual do erro médio absoluto (MAPE)
de acordo com a previsão horária e o interquartil deste erro (IQR) que indicam
a dispersão destes erros. Os dias at́ıpicos são substitúıdos pelo dado histórico
médio do dia da semana equivalente, exceto para os primeiros dias do mês de
janeiro, que neste caso são omitidos da avaliação. Nestes estudos, foi considerada
a previsão horária.

Os testes são executados conforme descrito na Tabela 1 e associados aos
quatro métodos avançados de FTS apresentados com exceção do FTS de trans-
formação, avaliado apenas uma vez já que os intervalos são definidos automati-
camente, e o FTS de Alta Ordem, no qual o teste 2 não será considerado devido
a discrepância nos resultados.

Para a proporção usada na definição do Universo de Discurso, foi usado o
valor de 0.01 nos métodos convencionais e 0.05 nos métodos de alta ordem,
sendo que nestes métodos, os instantes t−4, t−2, t são utilizados na previsão da
série temporal. Para o método de transformação no Caso 4, o lambda precisou ser
estimado para λ = 0.01. Em termos de comparações, os métodos são comparados
com o ARIMA(5,1,0).

Os algoritmos usados neste trabalho foram implementados em Python e todas
as experiências foram feitas usando sistema operacional Ubuntu 16.04 em um
computador com o processador Intel Core i7.

3.2 Resultados

Os resultados são apresentados na Tabela 2 e na Figura 1 para o Caso 1, con-
siderando os mecanismos e métodos apresentados e a previsão horária da série
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Tabela 1. Descrição dos testes conforme os mecanismos utilizados.

ID Partições UD Definição UD

1 – Baseado em Proporção

2 Método de Huarng Agrupamento K-means

3 Método de Sturges Agrupamento K-means

4 Regra da Potência p Agrupamento K-means

temporal. Neste caso os métodos ponderados obtiveram um desempenho razoável
nos testes 1 e 2. Nos testes 3 e 4 os métodos apresentaram desempenho quase
similar.

Tabela 2. Métricas MAPE e IQR dos métodos FTS aplicados à previsão horária de
carga no Caso 1.

ID Método MAPE IQR

W1 Ponderado 1 1.4044 1.3799
X1 Exponencial 1 1.9284 1.7294
H1 Alta ordem 1 4.4636 3.4876
W2 Ponderado 2 1.2171 1.3637
X2 Exponencial 2 2.1269 2.3482
W3 Ponderado 3 5.4519 4.7758

ID Método MAPE IQR

X3 Exponencial 3 5.3002 4.9392
H3 Alta ordem 3 5.3526 3.2890
W4 Ponderado 4 6.0332 6.6529
X4 Exponencial 4 5.7748 6.4180
H4 Alta ordem 4 5.0918 3.2712
T0 Transformação 0.1034 0.0001

AR ARIMA 1.9443 1.7585

W1 X1 H1 W2 X2 W3 X3 H3 W4 X4 H4 T0
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2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

Modelo de FTS

M
A
P
E

Resultados - Caso 1 - Sistema Polonês

Figura 1. Desempenho dos métodos de FTS no Caso 1.
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Os resultados do Caso 2 são apresentados na Tabela 3 e na Figura 2, neste
caso, para os testes 1 e 2, o modelo ponderado apresentou melhores resultados
e para os testes 3 e 4, o modelo de alta ordem apresentou desempenho melhor.

Tabela 3. Métricas MAPE e IQR dos métodos FTS aplicados à previsão horária de
carga no Caso 2.

ID Método MAPE IQR

W1 Ponderado 1 1.9951 1.6269
X1 Exponencial 1 2.2406 2.1495
H1 Alta ordem 1 3.3483 2.5852
W2 Ponderado 2 1.5247 1.4733
X2 Exponencial 2 1.9726 2.1882
W3 Ponderado 3 4.9492 6.4364

ID Método MAPE IQR

X3 Exponencial 3 4.3643 5.7384
H3 Alta ordem 3 3.1625 2.8475
W4 Ponderado 4 5.2769 6.0226
X4 Exponencial 4 4.6605 5.4838
H4 Alta ordem 4 3.3529 2.9732
T0 Transformação 0.6221 0.0067

AR ARIMA 1.2414 2.5088
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Modelo de FTS
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E

Caso 2 - Sistema Francês

Figura 2. Desempenho dos métodos de FTS no Caso 2.

No Caso 3, cujo resultado é apresentado na Tabela 4 e na Figura 3, o de-
sempenho foi semelhante ao Caso 2 para os demais testes, porém, com erros
maiores.

Já no Caso 3, cujo resultado é apresentado na Tabela 5 e na Figura 4, o
desempenho foi semelhante ao Caso 2 para os testes 1 e 2, e o modelo exponencial
apresentou resultados melhores nos testes 3 e 4.

Em todos os casos, porém, o método FTS de transformação apresentou o
menor erro nos testes executados. Além disso, o uso da proporção para defi-
nir os intervalos e o k-Means com método de Huarng com o modelo ponderado
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Tabela 4. Métricas MAPE e IQR dos métodos FTS aplicados à previsão horária de
carga no Caso 3.

ID Método MAPE IQR

W1 Ponderado 1 2.7868 1.8148
X1 Exponencial 1 3.1829 2.2590
H1 Alta ordem 1 4.9373 2.6275
W2 Ponderado 2 2.7510 2.1821
X2 Exponencial 2 3.6094 3.5075
W3 Ponderado 3 5.5144 6.5262

ID Método MAPE IQR

X3 Exponencial 3 4.9759 5.0812
H3 Alta ordem 3 3.7779 2.9745
W4 Ponderado 4 4.8449 5.6813
X4 Exponencial 4 4.3567 4.8260
H4 Alta ordem 4 3.9022 3.3189
T0 Transformação 0.4863 0.0001

AR ARIMA 1.1494 2.6903

W1 X1 H1 W2 X2 W3 X3 H3 W4 X4 H4 T0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

Modelo de FTS

M
A
P
E

Caso 3 - Sistema Britânico

Figura 3. Desempenho dos métodos de FTS no Caso 3.
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Figura 4. Desempenho dos métodos de FTS no Caso 4.

apresentaram resultados razoáveis, alguns superando inclusive o ARIMA, prin-
cipalmente o FTS de transformação.
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Tabela 5. Métricas MAPE e IQR dos métodos FTS aplicados à previsão horária de
carga no Caso 4.

ID Método MAPE IQR

W1 Ponderado 1 2.2153 1.8934
X1 Exponencial 1 2.5294 2.2629
H1 Alta ordem 1 3.3038 2.7129
W2 Ponderado 2 1.0541 0.8753
X2 Exponencial 2 1.4223 1.3094
W3 Ponderado 3 3.2260 3.5172

ID Método MAPE IQR

W3 Exponencial 3 2.9052 2.8903
H3 Alta ordem 3 3.1315 2.4243
W4 Ponderado 4 3.3008 3.9484
X4 Exponencial 4 2.9963 3.2368
H4 Alta ordem 4 3.1405 2.4939
T0 Transformação 0.0085 0.0002

AR ARIMA 1.5631 1.7544

4 Considerações finais

Neste trabalho, o estudo dos modelos de FTS avançadas aplicadas a problemas
de previsão de carga a curto prazo foi analisado. Nestes experimentos, pôde-se
destacar o desempenho satisfatório do FTS de transformação em relação aos
demais modelos e o desempenho razoável do modelo ponderado com intervalos
definidos por meio de proporção ou pela combinação do k-Means com o método
proposto por Huarng.

Para futuras melhorias deste trabalho, alguns outros recursos podem ser con-
siderados, como a previsão de múltiplos pontos, o emprego de modelos multi-
variados e o uso de outros algoritmos em métodos FTS, como por exemplo, os
métodos de aprendizado de máquina, que podem definir o modelo relacional das
regras fuzzy de forma diferente em relação aos algoritmos convencionais de FTS,
estudados neste trabalho.
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Resumo Análise de agrupamento (clustering) é um ramo da classi-
ficação cujo objetivo é identificar conjuntos de elementos disjuntos. A
ideia está na análise das caracteŕısticas de uma massa de dados a par-
tir de uma técnica de quantificação qualitativa ou quantitativa, da qual
um ou mais identificações singulares são obtidos para representar cada
conjunto. Devido a sua acurácia e capacidade de identificar singularida-
des, inúmeras soluções baseadas em seus prinćıpios têm sido propostas,
sendo uma dessas o Fuzzy C-Means. Neste trabalho utiliza-se o Fuzzy C-
Means na base de dados de curŕıculos cadastrados na Plataforma Lattes
afim de identificar, a partir de perfis cient́ıficos de indiv́ıduos com douto-
rado conclúıdo, a correlação entre as produções cient́ıficas e orientações
e seu impacto sob diferentes perspectivas. Nesse cenário, demonstra-se
a eficácia do Fuzzy C-Means, bem como, o modelo classificatório empre-
gado nesse processo. Resultados experimentais indicam a correlação entre
as produções cient́ıficas e orientações com o tempo de doutoramento.

Keywords: Fuzzy C-Means, Técnicas de Agrupamento, Plataforma Lat-
tes.

1 Introdução

O grande volume de informações disponibilizadas na Internet somada a troca
de experiências/informações entre pesquisadores tem-se mostrado como fatores
essenciais para o desenvolvimento cient́ıfico. Serviços como redes sociais, bibliote-
cas digitais e sites para registro e identificação de publicações técnico-cient́ıficas,
são exemplos de como a ampliação da comunicação e disseminação de informação
contribui consideravelmente para o crescimento dos ı́ndices envolvidos com a edi-
ficação do conhecimento [1]. A Plataforma Lattes é o repositório de dados oficial
de curŕıculos, de grupos de pesquisa e de instituições de ensino no Brasil. Sua
dimensão se estende não somente às ações de planejamento, gestão e operaciona-
lização do CNPq1, mas também incorpora demandas de outras agências federais e
estaduais, de fundações de apoio à ciência e tecnologia, de instituições de ensino e

1 Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient́ıfico e Tecnológico.
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institutos de pesquisa. Ademais, se define sob sólidos conceitos estratégicos cujas
informações auxiliam a gestão e formulação de poĺıticas do Ministério de Ciência
e Tecnologia e órgãos governamentais da área de ciência, tecnologia e inovação.
Atualmente a Plataforma Lattes é adotada pela maioria das instituições de fo-
mento a pesquisa, universidades e institutos distribúıdos pelo território nacional
[2].

Tão importante quanto a globalização do conhecimento para desenvolvi-
mento, é ter a habilidade de controlar, entender e quantificar o patamar ci-
ent́ıfico. Portanto, torna-se fundamental o seu estudo, para conhecer e medir a
produção cient́ıfica, para a implementação do conhecimento, superação das di-
ficuldades e alcance dos pressupostos de racionalidade [3]. Em um cenário onde
existe o aumento do interesse/necessidade em processar uma quantidade cres-
cente de informações de forma eficiente para a extração de conhecimento, os
investimentos em ferramentas dinâmicas e rápidas tornaram-se imprescind́ıveis.
Um exemplo disso está no processo de identificação de grupos de indiv́ıduos
com caracteŕısticas similares. Tal identificação possibilita que, dado um con-
junto de caracteŕısticas dos indiv́ıduos em análise, estes possam ser agrupados
de forma automática, permitindo dessa forma, obter conhecimento sobre como
estes indiv́ıduos poderiam estar, por exemplo, correspondendo a expectativa de
produção acadêmica.

Os algoritmos de agrupamento visam agrupar objetos com caracteŕısticas
similares em grupos e têm sido amplamente utilizados para análise em grandes
conjuntos de dados. Dentre os algoritmos de agrupamento destaca-se o Fuzzy
C-Means [4], [5], [6]. Essencialmente, o Fuzzy C-Means possui a capacidade de
reconhecer padrões mais flexivelmente, como no reconhecimento de imagens, na
construção de taxonomias ou em agrupamentos sociais baseados em diversos
critérios, com diferentes graus de associação entre as diversas entradas [7].

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo utilizar o método de agru-
pamento Fuzzy C-Means na extração de conhecimento no conjunto de curŕıculos
cadastrados na Plataforma Lattes. O Fuzzy C-Means será empregado em um
subconjunto extráıdo da Plataforma Lattes formado por doutores visando en-
contrar caracteŕısticas comuns dentre eles com base em sua produção cient́ıfica
e quantidade de orientações acadêmicas.

O restante deste trabalho é organizado como se segue: a Seção 2 descreve o
processo de extração e caracterização da base de dados e apresenta uma breve
revisão sobre o Fuzzy C-Means; a Seção 3 descreve a escolha das variáveis de en-
trada do algoritmo de agrupamento, os parâmetros utilizados nos experimentos e
apresenta/discute os resultados obtidos; a Seção 4 discorre sobre as considerações
finais e sobre as propostas de continuidade desta pesquisa.

2 Materiais e Métodos

2.1 Base de Dados

A Plataforma Lattes possui mais de 4,6 milhões de curŕıculos cadastrados [1].
Esses dados estão dispońıveis pela Internet e ainda não foram analisados ampla-
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mente, mesmo sendo objeto de pesquisa de muitos trabalhos e ser ferramenta
para avaliação de pesquisadores e/ou grupos. Apesar dos dados terem livre dis-
ponibilização, estes são apenas visualizados através de uma interface de consulta
que apresenta cada curŕıculo de forma individual, não permitindo uma análise
mais abrangente. Portanto, para extração dos curŕıculos para a criação da base
de dados foi utilizada o framework denominado LattesDataXplorer para extração
de dados cient́ıficos da Plataforma Lattes desenvolvido por [1]. O processo de ex-
tração dos dados se inicia pela aquisição de uma lista dos códigos dos curŕıculos
obtidos através da interface de consulta da Plataforma Lattes, para que os iden-
tificadores possam ser armazenados localmente. De posse dos identificadores, o
framework realiza o download dos arquivos, armazenando-os em formato XML.
A Figura 1 apresenta uma visão geral do LattesDataXplorer.

Figura 1: Framework utilizado para extração de curŕıculos [1]

A coleta dos dados ocorreu em abril de 2017, totalizando 265.187 curŕıculos
de indiv́ıduos que declararam possuir o ńıvel de capacitação doutorado conclúıdo.
Em seguida, foi realizado o tratamento dos curŕıculos que foram armazenados
localmente em formato XML com intuito de extrair informações dos indiv́ıduos
referentes as publicações cient́ıficas e orientações acadêmicas. Para compor o
conjunto de dados selecionou-se os curŕıculos que foram atualizados nos últimos
3 anos, isto é, os curŕıculos com atualizações após 31/03/2014. Nesse processo
selecionou-se 223.580 dos 265.187 curŕıculos de doutores dispońıveis na Plata-
forma Lattes. Optou-se por descartar os curŕıculos desatualizados visando manter
uma base de dados mais atualizada e representativa.

Após a coleta e seleção dos curŕıculos atualizados os dados dos curŕıculos fo-
ram organizados como se segue. Para cada curŕıculo foram utilizados os seguintes
campos: 1) identificador do curŕıculo; 2) data do doutoramento; 3) número de
artigos publicados em periódicos; 4) número de artigos completos publicados
em anais de evento; 5) número de caṕıtulos de livros publicados; 6) número de
livros publicados; 7) número de orientações de pós-doutorado; 8) número de ori-
entações de doutorado e; 9) número de orientações de mestrado. Nas orientações
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foram consideradas as orientações conclúıdas e as orientações em andamento. Os
campos de 3 a 9 foram normalizados individualmente entre 0 e 1.

2.2 Fuzzy C-Means

O Fuzzy C-Means tem como objetivo agrupar elementos com entradas similares
em mesmo conjunto. Para realizar o agrupamento o algoritmo precisa minimizar
uma função objetivo que diz respeito a minimização das distâncias entre os con-
juntos e os centros de grupo, chamados clusters, aos quais tais dados pertencem
com certo grau de pertinência [4], [7]. A função citada é dada por (1)

JFCM =

c∑

i=1

n∑

j=1

(Uij)
md(mi, xj)

2, (1)

onde n é o número de elementos do conjunto de dados, c o número de agru-
pamentos, uij é o grau de pertinência, m é um número real positivo, tal que
m varia de 1 a infinito, utilizado como parâmetro de fuzzificação, d(mi, xj) é
a distância entre o vetor de dados xj e o vetor protótipo representante da i-
ésima partição fuzzy mi e por último Uf é uma matriz de pertinências fuzzy de
dimensões c por n [8], definida como se segue

Uf =




U1,1 U1,2 ... U1,n

U2,1 U2,2 ... U2,n

...
...

...
...

Ui,1 Ui,2 ... Ui,n
...

...
...

...
Uc,1 Uc,2 ... Uc,n.




A atualização e construção dessa matriz acontece durante a minimização da
Equação 1 e é demonstrado por (2).

U t+1
ij =

1
∑c
l=1(

d(Cl,xj)
d(Ci,xj)

)
1

m−1

(2)

M é uma matriz de protótipos de grupos e mi são vetores protótipos. A
matriz possui dimensões c por p (onde p é o número de variáveis descritoras) e
é definida por

M =




M1,1 M1,2 ..... M1,p

M2,1 M2,2 ..... M2,p

...
...

...
...

Mi,1 Mi,2 ..... Mi,p

...
...

...
...

Mc,1 Mc,2 ..... Mc,p.
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A inicialização dessa matriz é aleatória e sua atualização ocorre durante o
processo de minimização da Equação (1), seguindo a regra apresentada por (3)

mt+1
i =

∑n
j=1(ut+1

ij )mxj∑n
j=1(ut+1

ij )m
, (3)

onde i = (1, ..., c) e j = (1, ..., n), t é um contador de interações iniciando em 0 e
xj é o vetor que representa o dado, o qual é analisado em relação sua interferência
no grupo.

3 Experimentos

Para os experimentos o conjunto de dados foi dividido em dois subconjuntos,
um com as publicações e o outro com as publicações e as orientações. Portanto,
o primeiro subconjunto possui 4 variáveis de entrada, a saber: 1) número de
artigos publicados em periódicos; 2) número de artigos completos publicados
em anais de evento; 3) número de caṕıtulos de livros publicados; 4) número de
livros publicados. Por outro lado, o segundo subconjunto contém 7 variáveis de
entrada, são elas: 1) número de artigos publicados em periódicos; 2) número de
artigos completos publicados em anais de evento; 3) número de caṕıtulos de livros
publicados; 4) número de livros publicados; 5) número de orientações de pós-
doutorado; 6) número de orientações de doutorado e; 7) número de orientações
de mestrado. Os campos identificador do curŕıculo e data de doutoramento são
utilizados somente na análise dos resultados. Busca-se avaliar com o primeiro
subconjunto de dados, a partir do tempo decorrido da formação de doutorado,
a correlação entre o número de publicações e o tempo de doutoramento e com o
segundo a correlação de publicações e orientações com o tempo de doutoramento.
Visa-se também verificar se existe uma relação entre o número de publicações e
de orientações.

Para análise da correlação entre o tempo de doutoramento e a produção
cient́ıfica foram definidos 4 grupos de acordo com o tempo da titulação de doutor:
1) menos de 5 anos de doutorado (< 5 anos) com 77.699 doutores (34,75%); 2)
entre 5 e 10 anos de doutorado (5-10 anos) com 51.946 doutores (23,23%); 3)
entre 10 e 15 de doutorado (10-15 anos) com 39.117 doutores (17.50%), e; 4)
mais de 15 de doutorado (> 15 anos) com 54.912 doutores (24,52%).

O Fuzzy C-Means foi executado por meio da ToolBox do Matlab. Definiu-
se, a priori, o número de clusters (grupos) em 5, considerando que o CNPq
divide seus bolsistas de produtividade em 5 ńıveis. Os outros parâmetros do
algoritmo foram definidos como se segue: 1.06 para o expoente da matriz de
partição difusa foi definida e 1x10−8 para a mı́nima melhora da função objetiva
entre duas interações consecutivas.

3.1 Experimento 1 - Publicações

Neste experimento usou como conjunto de dados as publicações. Portanto, a base
de dados é composta por 4 variáveis de entrada: 1) número de artigos publicados
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em periódicos; 2) número de artigos completos publicados em anais de evento;
3) número de caṕıtulos de livros publicados; 4) número de livros publicados). Os
grupos foram numerados (nomeados) em função do número de publicações, onde
o Grupo 1 é composto por doutores com maior número de publicações, seguido
pelo Grupo 2, 3, 4 e 5. A Figura 2 ilustra os centros dos 5 grupos. Nessa figura
percebe-se que o centro do Grupo 1 destaca-se dos demais grupos e o mesmo
ocorre com o Grupo 2. Por outro lado, nos Grupos 3, 4 e 5 os seus centros estão
próximos.

Figura 2: Centro dos grupos de pesquisadores baseados em produção cient́ıfica.

A Tabela 1 apresenta o agrupamento gerado pelo Fuzzy C-Means. A Coluna
2 da referida tabela ilustra número de doutores em cada um dos grupos. Nota-se
que a quantidade de doutores por grupo é inversamente proporcional ao ı́ndice
de publicação, ou seja, o Grupo 1 que possui indiv́ıduos com maior ı́ndice de
publicação possui menor número de doutores e o Grupo 5 que possui o menor
ı́ndice de publicação possui o maior número de doutores. Analisando os dados
apresentados nas Colunas de 3 a 6 pode-se perceber que a participação dos
pesquisados nos Grupos com maior ı́ndice de produção (Grupos 1, 2 e 3) aumenta
proporcionalmente ao tempo de doutorado. No Grupo 4 o número de doutores é
comparável entre os tempos de doutoramento. Por outro lado, no Grupo 5 (menor
ı́ndice de produção intelectual) o número de doutores decresce com relação ao
tempo de doutoramento.

A Tabela 2 apresenta o percentual de participação de doutores em cada grupo
de acordo com o tempo de doutoramento. Essa tabela corrobora e complementa
dos dados da Tabela 1. Analisando os resultados do agrupamento realizado pelo
Fuzzy C-Means (Colunas 2 a 6), nota-se existe uma forte correlação entre o
tempo de titulação e o número de publicações. Percebe-se uma maior parti-
cipação dos doutores com mais de 15 anos nos grupos dos maiores ı́ndices de
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Tempo de Geral < 5 anos 5-10 anos 10-15 anos 15 anos
Doutoramento No Dout. No Dout. No Dout. No Dout. No Dout.

Grupo 1 645 8 22 62 553
Grupo 2 4.940 104 338 717 3.781
Grupo 3 17.333 1.395 2.715 3.804 9.419
Grupo 4 52.918 13.229 13.069 11.182 15.438
Grupo 5 147.748 62.963 35.802 23.352 25.631

Total 233.584 77.699 51.946 39.117 54.912

Tabela 1: Agrupamento dos doutores baseados no número de publicações.

publicações e esse percentual de participação diminui nos grupos com menor
ı́ndice de publicações. Por outro lado, a participação dos recém doutores (< 5
anos) é menor no grupo com maior ı́ndice de produção cient́ıfica e o percentual
de participação crescente nos grupos que possuem menor produção cient́ıfica. O
grupo dos doutores que possuem entre 5 e 10 anos segue a mesma tendência dos
recém doutores até o Grupo 4 e mantém basicamente o mesmo percentual nos
Grupos 4 e 5. Por outro lado, o grupo dos doutores que possuem entre 10 e 15
anos segue a mesma tendência dos recém doutores até o Grupo 3 e o percentual
de participação reduz nos dois grupos com menor ı́ndice de produção.

Tempo de Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5
Doutoramento % Dout. % Dout. % Dout. % Dout. % Dout.

< 5 anos 1,24 2,10 8,04 24,99 42,61
5-10 anos 3,41 6,84 15,66 24,69 24,23

10-15 anos 9,61 14,51 21,94 21,13 15,80
> 15 anos 85,73 76,53 54,34 29,17 17,34

Tabela 2: Percentual de participação de doutores nos grupos de acordo como
tempo de doutoramento e produção cient́ıfica.

3.2 Experimento 2 - Publicações e Orientações

Neste segundo experimento o conjunto de dados é formado pelo número de pu-
blicações de artigos em periódico, artigo em anais de evento, caṕıtulo de livros,
livros, orientações de pós-doutorado, orientações de doutorado e orientações de
mestrado. Os grupos foram classificados em ordem decrescente quanto ao número
de publicações/orientações, ou seja, o Grupo 1 possui o maior ı́ndice enquanto
o Grupo 5 possui o menor. A Figura 2 ilustra os centros dos 5 grupos. Nesta
figura, assim como na Figura 1, percebe-se que o centro do Grupo 1 destaca-
se dos demais grupos e o mesmo ocorre com o Grupo 2. Por outro lado, nos
Grupos 3, 4 e 5 os seus centros estão próximos. Note também que houve um
aumento de similaridade entre os centros dos Grupos 4 e 5 quando comparados
ao Experimento 1 (Vide Figura 2).
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Figura 3: Centro dos grupos de pesquisadores baseados em produção cient́ıfica e
orientação.

A Tabela 3 mostra o total de doutores em cada grupo de acordo com o
tempo de doutoramento. A Coluna 2 dessa tabela ilustra número de doutores
em cada um dos grupos. Nota-se que existe uma forte correlação entre os dados
apresentados na Tabela 1 e os da Tabela 3. Veja que a quantidade de doutores
por grupo é inversamente proporcional ao ı́ndice de publicação. Analisando os
dados apresentados nas Colunas de 3 a 6 percebe-se uma forte relação entre
as publicações e o tempo de doutoramento. Vale destacar o número de recém
doutores no grupo com maior ı́ndice de publicação.

Tempo de Geral < 5 anos 5-10 anos 10-15 anos 15 anos
Doutoramento No Dout. No Dout. No Dout. No Dout. No Dout.

Grupo 1 675 8 23 66 578
Grupo 2 5.089 97 335 731 3.926
Grupo 3 17.523 1.334 2.696 3.825 9.668
Grupo 4 52.891 13.012 13.043 11.250 15.586
Grupo 5 147.406 63.248 35.849 23.245 25.064

Tabela 3: Agrupamento dos doutores baseados no número de publicações e ori-
entações.

A Tabela 4 apresenta o percentual de participação de doutores em cada grupo
de acordo com o tempo de doutoramento. Novamente, visualiza-se uma forte
correlação entre o tempo de titulação e a produção (publicações e orientações).
Percebe-se uma maior participação dos doutores com mais de 15 anos nos grupos
dos maiores ı́ndices de publicações e esse percentual de participação diminui nos
grupos com menor ı́ndice de publicações. Por outro lado, a participação dos
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recém doutores (< 5 anos) ela é menor no grupo com maior ı́ndice de produção
cient́ıfica e o percentual de participação crescente nos grupos que possuem menor
produção cient́ıfica. O grupo dos doutores que possuem entre 5 e 10 anos segue
a mesma tendência dos recém doutores até o Grupo 4 e mantém basicamente
o mesmo percentual nos Grupos 4 e 5. Por outro lado, grupo dos doutores que
possuem entre 10 e 15 anos segue a mesma tendência dos recém doutores até o
Grupo 3 e o percentual de participação reduz nos dois grupos com menor ı́ndice
de produção.

Tempo de Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5
Doutoramento % Dout. % Dout. % Dout. % Dout. % Dout.

< 5 anos 1,18 1,90 7,61 24,60 42,90
5-10 anos 3,40 6,58 15,38 24,66 24,31

10-15 anos 9,77 14,36 21,82 21,27 15,76
> 15 anos 2 85,62 77,14 55,17 29,46 17,00

Tabela 4: Percentual de participação de doutores nos grupos de acordo como
tempo de doutoramento e produção cient́ıfica e orientação.

3.3 Análise Comparativa

Comparando os resultados obtidos nos experimentos 1 e 2 percebe-se que quando
se considera o número de publicações e orientações ocorreu um aumento no
número de indiv́ıduos nos Grupos 1, 2 e 3. A Tabela 5 ilustra qual o tempo
de doutorado dos indiv́ıduos que foram inclúıdos nos Grupos 1, 2 e 3. Nova-
mente percebe-se que existe uma forte relação entre o tempo de doutoramento
e o número de publicações e orientações. Mas destaca-se também o número de
recém doutores com alto ı́ndice de produção, isto é, recém doutores (< 5 anos)
que possuem forte similaridade no grupo dos doutores com maior produção in-
telectual.

Tempo de Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Doutoramento No Dout. No Dout. No Dout.

< 5 anos 0 1 8
5-10 anos 1 1 29

10-15 anos 4 20 88
> 15 anos 25 174 451

Tabela 5: Quantidade de doutores que entraram nos grupos com maior número
de publicações quando acrescentado orientações.
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4 Considerações Finais

Este trabalho apresenta um estudo do uso do método de agrupamento Fuzzy
C-Means na análise de curŕıculos de doutores cadastrados na Plataforma Lattes.
Os estudos visaram avaliar a relação entre a produção acadêmica (publicações e
orientações) e o tempo de doutoramento. Pode-se perceber um pequeno grupo
formado por doutores com alto ı́ndice de produção e que o tempo de doutorado
influência na quantidade da produção, o que já era esperado. Por outro lado,
destaca-se o número de recém doutores com alto ı́ndice de produção. Percebe-se
também que grande parte dos doutores, independente do tempo de doutora-
mento, estão no grupo com baixa produção.

Como continuidade da pesquisa deseja analisar a relação entre a produtivi-
dade dos doutores e as bolsas de produtividade, a relação entre a produtividade
dos doutores e os grupos de pesquisa, dentre outras. Destaca-se como continui-
dade do trabalho a avaliação com base nas áreas de atuação de cada pesquisador,
considerando que pode haver uma distinção entre a produção cient́ıfica em cada
área do conhecimento.
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Resumo. O trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de reconheci-
mento de gestos utilizando o sensor Kinect, aplicado em um robô móvel. O sis-
tema é capaz de receber informações gestuais de um usuário, e enviar comandos 
para um robô para que realize movimentos específicos desejados por um usuá-
rio. Este usuário realiza gestos predeterminados, o robô recebe essa informação 
gestual através do sensor Kinect, onde ele possui um sistema capaz de interpre-
tar esse gesto utilizando algoritmos de agrupamento dados de Fuzzy C-Means, 
K-Means e Redes Neurais Feedforwarding, após reconhecer o gesto lido, o robô 
executa a tarefa referente ao comando gestual recebido. O artigo descreve a ar-
quitetura desenvolvida utilizando as três técnicas utilizadas na implantação do 
sistema, e  faz uma comparação entre as mesmas,  apresentando resultados ex-
perimentais, assim como caraterísticas favoráveis e desfavoráveis de cada téc-
nica utilizada. Por último são apresentadas conclusões baseadas nos resultados 
obtidos com o sistema. 

Palavras-Chave: Reconhecimento Gestual,  Redes Neurais, Lógica Fuzzy. 

Abstract. The work presents the development of a gesture recognition system 
using the Kinect sensor, applied in a mobile robot. The system is able to receive 
a user's gestural information, and send commands to a robot to perform specific 
movements desired by a user. The user performs this gesture through the Kinect 
sensor. The robot has a system capable to interpret this gesture based on Fuzzy 
C-Means, K-Means, and Feedforward Neural Networks. Next, the robot per-
forms the task associated with the received gesture. The article describes the ar-
chitecture implemented using the three techniques used in the implementation 
of the system, and makes a comparison between them, presenting experimental 
results as well as favorable and unfavorable characteristics of each technique 

Quinto Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy (V CBSF)

4–6 de Julho de 2018, Fortaleza – CE, Brasil.

485



used. Finally conclusions are presented based on the results obtained with the 
system. 
 

Keywords: Gesture Recognition, Neural Networks, Fuzzy Logic. 

1 Introdução 

O uso da tecnologia nos permite facilidades em muitas situações onde temos dificul-
dades. Dificuldades essas causadas por alguma deficiência gerada por problemas de 
saúde ou um acidente. Para ajudar-nos nessas situações, estudam-se muitas ferramen-
tas que possam nos trazer mais facilidade e praticidade em atividades que precisam 
ser realizadas. O trabalho desenvolvido neste artigo visa a desenvolver um sistema 
inteligente que permita o controle de um robô móvel a partir de comandos gerados 
por gestos de uma pessoa, os quais são obedecidos pelo robô fazendo com que ele 
execute movimentos específicos dependentes de qual comando foi recebido.  

As técnicas a serem empregadas para a classificação dos gestos de uma pessoa são 
o agrupamento de dados através do algoritmo K-means e do algoritmo Fuzzy C-means 
e Redes Neurais Feedforward. Os referidos algoritmos vão permitir classificar os 
gestos captados por um sensor de movimento, verificar qual comando foi recebido e 
qual é a tarefa, associada ao comando, que deverá ser realizada pelo robô. A utiliza-
ção destes algoritmos visa obter-se uma maior simplicidade ao sistema aliada com 
robustez e confiança. 

Na literatura existem diversas aplicações utilizando os algoritmos de agrupamento 
de dados, tais como K-Means e Fuzzy C-Means, para reconhecimento de gestos. Entre 
eles podemos citar os estudos de Zhang et al. em [1] voltados ao reconhecimento 
gestual em diferentes fundos de imagens, que podem causar interferência no momento 
da leitura de uma imagem, utilizando o algoritmo Fuzzy C-means, Pal et al. em [2] 
utiliza a técnica de reconhecimento gestual como auxilio no tratamento de pessoas 
com limitações físicas, utilizando o algoritmo Fuzzy C-means e o trabalho de Panchal 
et al. [3] onde foi desenvolvida uma pesquisa relacionada ao reconhecimento dos 
movimentos das mãos, utilizando o algoritmo K-means. 

Existem na literatura também aplicações com redes neurais multilayer perceptron 
(MLP). Temos como exemplo o trabalho de Kajan et al. que utiliza redes neurais para 
reconhecimento de gestos obtidos pelo Kinect [4]. O trabalho de Patsadu et al. utiliza 
redes neurais para reconhecimento de diferentes posições dos dedos de uma mão à 
partir de imagens obtidas pelo Kinect [5]. Em [6], Rimkus realiza estudos que buscam 
comparar diferentes técnicas, como redes neurais, máquinas de vetor de suporte, redes 
bayesianas, para reconhecimento gestual com a utilização do Kinect. O trabalho de 
Correa explora a captação de expressões corporais a partir do movimento das articu-
lações do corpo de uma pessoa [7].  

Inicialmente este trabalho apresentará a fundamentação teórica das técnicas utili-
zadas para desenvolvimento do sistema. Seguindo, será apresentado o setup experi-
mental. Na quarta seção abordaremos a metodologia do sistema. Na quinta seção 
apresentaremos os resultados obtidos com as diferentes técnicas utilizadas, e na ulti-
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ma seção serão formuladas as conclusões obtidas com a interpretação destes resulta-
dos. 

2 Fundamentação Teórica 

2.1 Algoritmo K-means 

O Algoritmo de K-means é muito utilizado na área de machine learning e é classifi-
cado como algoritmo de agrupamento de dados. Ele é utilizado para separação de 
dados em grupos, buscando classificá-los. O algoritmo funciona basicamente definin-
do os centroides que identificam cada grupo a ser formado e, utilizando a equação (1), 
são calculadas as distancias  � entre cada dado a ser classificado e os centroides, onde 
o grupo em que o centroide é o mais próximo do dado é o grupo ao qual este dado 
pertence. 

� =  ∑ ∑ ���‖�� − ��‖��
���

�
���                                           (1) 

Na equação acima ��� é uma variável binária que indica que determinado valor �� 
pertence a determinado cluster �, onde recebe 1 quando a distância entre o valor e um 
centroide ��  é menor que a distância com os outros centroides.  Caso contrário ��� é 
0.  

Após verificar a qual cluster determinado valor pertence, os centroides são recalcu-
lados: 

�� =  
∑ ������

∑ ����
                                  (2) 

2.2 Algoritmo Fuzzy C-means 

O algoritmo Fuzzy C-means, é uma variação do algoritmo de K-means, onde ele pos-
sibilita tratar incertezas, ou seja, dados que possuem características de dois diferentes 
grupos são classificados a partir de um “grau de pertinência” em cada grupo [8]. O 
grau de pertinência descreve quanto de semelhança ou proximidade, determinado 
elemento tem de cada grupo. Indicando que o grupo ao qual este determinado dado 
pertence é aquele o qual possui maior grau de pertinência. 

Uma característica muito importante que dever ser verificada é que a soma dos 
graus de pertinência de um dado a cada grupo, tem de ser igual a 1. 

A equação (3) descreve o processo de classificação: 

���� =  ∑ ∑ ���
�‖�� − ��‖��

���
�
���                                      (3) 

Onde ���
� representa o grau de pertinência do i-ésimo elemento �� em relação ao k-

ésimo cluster e � define a taxa de evolução do algoritmo até chegar a um valor de 
erro tolerante. 
 Para recalcular os centroides  �  após cada iteração: 
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���
� =  

∑ ����
� � ����

�
���

∑ ����
� � ���

���
, 1 ≤ � ≤ �                                         (4) 

2.3 Redes Neurais feedforwarding 

Redes neurais (MLP) são formadas por múltiplas camadas de neurônios artificiais que 
são completamente interligadas, ou seja, todos os nós de uma camada são ligados a 
todos os nós da camada anterior e da camada posterior. Essa técnica busca resolver 
problemas mais complexos, tomando como inspiração as redes neurais que compõem 
o cérebro humano. Essas camadas são classificadas em três diferentes tipos.  
 As camadas que compõem uma rede neural são a camada de entrada, responsável 
pela entrada da rede neural, a camada de saída, onde são apresentados os valores de 
saída da rede neural e as camadas ocultas (hidden), que realizam o processamento dos 
dados recebidos por cada entrada da rede neural, e enviam para a camada de saída os 
dados já processados. O número de camadas ocultas a serem adicionados em uma 
rede neural é definido de uma forma empírica, o que faz com que, no momento de 
desenvolvimento da rede neural, tenha que verificar a necessidade de haver mais ca-
madas ou não para adicionar na rede. 
 Como dito anteriormente, cada camada é formada por vários neurônios artificiais 
interligados completamente com os neurônios das camadas vizinhas. Cada neurônio é 
composto por duas ou mais entradas e uma saída. Cada entrada de um neurônio possui 
um peso correspondente que busca definir a importância de cada entrada na formula-
ção do resultado que será disponibilizado na saída. Para definir estes pesos é preciso 
realizar um “treinamento” da rede neural, onde, durante o processo de treinamento, os 
valores dos pesos vão sendo corrigidos a partir de informações do erro na saída até 
atingir um mínimo desejável deste erro. 
 A equação abaixo descreve o funcionamento de um neurônio artificial [9]: 

y =  ∑ ���� +  θ�                                               (5) 

Na equação temos que a saída y é igual à soma das entradas Xi multiplicadas pelos 
respectivos pesos Wi somada a um bias �. O bias representa o grau de liberdade para 
aprendizado do neurônio, o qual é também ajustado durante o treinamento da rede 
neural. 
 A Figura. 1 mostra o esquema de um neurônio artificial. 
  

 

Figura. 1. Esquema de um neurônio artificial 
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3 Setup Experimental 

3.1 Robô Móvel 

A pesquisa utilizou como plataforma experimental um robô móvel com três rodas, 
duas rodas são tracionadas por um motor em cada roda, e uma terceira roda indepen-
dente auxilia o equilíbrio do robô. O robô utiliza dois servomotores que trabalham a 
uma tensão aproximadamente de 24 Volts. Eles são comandados por um driver md49 
o qual envia os comandos de direção e velocidade aos motores [10, 11]. Os movimen-
tos do robô móvel são controlados por um programa feito em linguagem C na plata-
forma de desenvolvimento do Arduino. Um sensor Kinect também é fixado na parte 
superior do robô. A Figura 2 mostra o robô móvel utilizado durante os experimentos. 

 

 

Figura. 2. Robô Móvel Utilizado 

 

3.2 O sensor Microsoft Kinect 

Para a leitura dos gestos que serão interpretados e posteriormente traduzidos em co-
mandos para o robô móvel será utilizado o sensor de movimentos Kinect da Micro-
soft. O sensor Kinect, como é popularmente chamado, permite que possamos capturar 
movimentos de uma pessoa obtendo as coordenadas de posição das articulações de 
uma pessoa, assim como também sua imagem. 

Para a leitura de movimento, o Kinect possui um sensor de profundidade e uma 
câmera RGB. O sensor de profundidade consiste em um emissor infravermelho que 
emite uma matriz de pontos que, através do princípio da reflexão, permite que seja 
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possível obter a distância (coordenada Z) de algum corpo que esteja a sua frente. A 
Figura. 3 mostra o sensor Kinect. 

 

 

 

Figura. 3. Sensor Kinect 

3.3 Processing  

O sistema está constituído além do robô móvel e um sensor Kinect, de um ambiente 
de programação Processing, criado pelo MIT (Massachusetts Institute of Techno-
logy). O Procesing é um software que possibilita o desenvolvimento de projetos de 
processamento de imagens tanto para leigos em programação como para programado-
res avançados [12]. Também foi utilizado o software MATLAB, da empresa 
Mathworks para o desenvolvimento do sistema inteligente para a classificação dos 
gestos baseado nas técnicas de clustering. O ambiente Processing é baseado em lin-
guagem Java e uma de suas utilidades é permitir manipulação de sensores, e fazer 
relações entre os dados recebidos com sons e imagens. Um dos sensores que se pode 
trabalhar no Processing é o Microsoft Kinect, sendo então uma ótima ferramenta a ser 
utilizada na pesquisa. A Figura 4 mostra o resultado da captura de uma imagem com 
as juntas do usuário com o sensor Kinect feitas pelo processing. 
 

 

 

Figura. 4. Imagem com as articulações do usuário capturada pelo kinect 
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4 Metodologia 

No Processing foi desenvolvido o programa para a obtenção de dados do Kinect. O 
sistema inteligente de tomadas de decisão baseado nos algoritmos Kmeans e Fuzzy C-
means foi desnvolvido no MATLAB, onde é realizada a “clusterização” dos dados 
enviados, e sua associação com os respectivos comandos do robô móvel mediante o 
microcontrolador Arduino.  

A Figura 5 mostra o funcionamento do sistema como um todo. Primeiramente o 
Kinect reconhece o indivíduo e monta o mapa das principais juntas do corpo da pes-
soa. A partir de então ele obtém as informações de posição das juntas (no nosso expe-
rimento a mão esquerda) e envia as informações para o MATLAB. O MATLAB rea-
liza o processo de classificação do gesto recebido e então envia o respectivo comando 
ao robô para que realize a atividade desejada. 

 

Figura. 5. Esquema de funcionamento do sistema com o robô móvel. 

 
A Figura 6 apresenta os gestos que foram utilizados para a realização da pesquisa, 

os quais podem ser vinculados a diversos comandos através de programação, assim, 
sendo livre no momento do desenvolvimento a tarefa a ser definida para cada coman-
do gestual. 

O sistema reconhece a região da imagem lida pelo Kinect. A região da imagem é 
identificada e associada a um determinado movimento que será executado pelo robô. 
Os comandos referentes para cada região de leitura do Kinect foram definidos no 
desenvolvimento do sistema. Os algoritmos trabalham com matrizes bidimensionais 
de dados, onde o número de colunas define o número de coordenadas de cada posição 
lida de uma junta. 
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Figura. 6. Gestos utilizados para realização do estudo. 

 
O algoritmo de clustering ou a Rede Neural recebe as coordenadas X, Y e Z da po-

sição onde se encontra a mão esquerda do usuário (direita na visão do kinect), e essas 
informações são enviadas ao sistema construído no MATLAB para serem classifica-
dos. 

A rede neural é composta por três camadas, a de entrada, uma camada oculta e a 
camada de saída. A rede neural possui três entradas, uma para cada coordenada (X, Y 
e Z), possui cinco saídas, onda cada saída representa um grupo. Quando a rede neural 
classifica um dado, a saída referente ao grupo ao qual este dado pertence recebe valor 
1 e os outros recebem valor 0. 

5 Resultados 

O setup experimental foi montado com o robô móvel, e foi feita a integração com o 
sensor Kinect e o software de classificação de gestos utilizando os algoritmos de clus-
tering e Redes Neurais no MATLAB. Representando este sistema integrado, o primei-
ro resultado tangível deste projeto. 

 Para treinamento da rede neural foi utilizado o algoritmo de backpropagation, e 
foram utilizadas 10000 amostras onde 66% destas amostras foram utilizadas na fase 
de aprendizagem e o restante na fase de testes. O numero de amostras de treinamento 
e de teste foi resolvido de forma empírica e as amostras de treinamento e de testes, 
foram selecionadas aleatoriamente, realizando treinamentos com diferentes propor-
ções de entre dados de treino e validação. O processo de treinamento foi realizado 
utilizando a ferramenta de redes neurais do software MATLAB. A ferramenta calcula 
o numero de iterações que são necessárias para o treinamento a partir dos valores de 
erros obtidos em cada iteração, até chegar a um valor de erro máximo permitido, defi-
nido internamente pela ferramenta.   Essas amostras foram geradas a partir de simula-
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ções geradas pelo software MATLAB, de forma aleatória respeitando as característi-
cas presente em dados de movimentos gestuais. A rotulagem foi definida a partir das 
regiões dentro do campo de visão do sensor kinect, onde diferentes regiões, dentro 
deste campo de visão, onde são realizados os movimentos definem diferentes coman-
dos gestuais. Esse mesmo campo de visão é a origem para a geração dos dados de 
treinamento/validação e definição dos centroides dos clusters para utilização dos algo-
ritmos de agrupamento de dados. A Figura 7 apresenta o resultado da classificação 
feita utilizando o algoritmo K-means, na Figura 8 é apresentado o resultado da classi-
ficação utilizando o algoritmo Fuzzy C-means e a Figura 9 apresenta os resultados de 
classificação utilizando o algoritmo de Redes Neurais. 

As imagens mostram um processo de classificação dos dados das imagens do ki-
nect em cinco grupos. Cada região de dados mais extrema significa um comando 
gestual diferente e o grupo central representa um gesto nulo. As marcações em “X”, 
nos resultados obtidos utilizando clustering representam os valores centroide de cada 
grupo. 

Os algoritmos se comportam de uma forma muito semelhante apresentando varia-
ções somente em regiões de fronteira entre os grupos. Neste espaço de amostra os 
algoritmos apresentam algumas dificuldades de interpretação dos dados nas fronteiras 
entre os grupos, o que pode ocasionar erros no momento de execução do sistema. Isso 
se deve ao fato de que dados de fronteiras possuem uma certa semelhança com dados 
de grupos vizinhos, o que pode causar certas incertezas na hora de classificá-los. A 
Figura 10 apresenta a comparação do resultado apresentado por cada algoritmo. 

 

 

Figura. 7. Resultados do clustering obtidos através do k-means. 
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Figura. 8. Resultado do clustering utilizando Fuzzy C-means 

 

Figura. 9. Resultado da classificação utilizando redes neurais. 

 

Figura. 10. Comparação dos resultados entre os três algoritmos 

Pela imagem acima podemos ver que os algoritmos de agrupamento de dados e a 
rede neural apresentam resultados muito parecidos entre eles. Porém existe uma pe-
quena variação entre os três algoritmos, isso é devido à presença de dados com ruído, 
muito comum nos dados de fronteira entre grupos. Como consequência dessa variação 
pode ocorrer eventuais erros do sistema no momento de interpretação de um gesto 
novo.  

6 Conclusão 

O trabalho desenvolvido neste artigo tem como principais resultados, a criação de um 
sistema que integra o comando dos movimentos do robô mediante o uso de um sensor 
Kinect para reconhecimento de gestos de um usuário. O referido sistema utilizou di-
versas tecnologias, as quais foram integradas para o controle de movimentos do robô. 
Um segundo aporte do artigo é o desenvolvimento de um sistema que mediante o uso 
de técnicas de clustering como o K-means e Fuzzy C-means e Redes Neurais. O sis-
tema consegue processar e discriminar gestos diferentes de uma pessoa baseado na 
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extração das informações das juntas do usuário. Foi possível também obter dados 
sobre as diferentes técnicas utilizadas na pesquisa possibilitando uma análise de de-
sempenho de cada algoritmo e verificando a viabilidade do uso dos mesmos. Os resul-
tados possuem uma característica satisfatória contando com a viabilidade de utilizar 
algoritmos de agrupamentos de dados para identificação de comandos gestuais e é 
feita a comparação com a  técnica de redes neurais, que possui uma maior capacidade. 
Os algoritmos de agrupamento de dados permitem um desenvolvimento de um siste-
ma simples, sem muito consumo de processamento, porém cada execução todo o 
processo de classificação é realizada novamente a cada gesto novo lido, o que faz o 
sistema ser sensível ruídos causados por diferenças de ambientes, como dimensões 
disposição de mobília ao redor do usuário, etc.. Já a o uso de redes neurais nos permi-
te obter resultados mais constantes o que nos traz um maior nível de confiança, por 
manter seus valores de pesos após o treinamento, porém necessita de um maior con-
sumo de hardware para sua execução. Novos estudos estão sendo realizados buscando 
utilizar algoritmos mais avançados, como Deep Learning, por exemplo, o que possibi-
litaria trabalhar com gestos mais complexos e pode trazer mais robustez ao Sistema. 
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Abstract. This paper is about clustering aluminum reduction potlines across real 

data from a production plant of this metal, using the algorithm Fuzzy C-Means. 

This paper aims at addressing the benefits of clustering, especially by simplifying 

the aluminum potline analysis and may be used to create virtual simulators so 

that there is no need to run tests on the real plant, avoiding expenses and acci-

dents, making the task of those who is going to be in charge of analyzing these 

dats simpler. 

Keywords: Clustering; Real Data; Fuzzy C-Means. 

1 Introdução 

A produção de alumínio em larga escala acontece através do processo mundialmente 

conhecido como Hall-Héroult [1]. Nas indústrias, há centenas de fornos que, em suma, 

recebem a matéria-prima alumina (Al2O3) e altas cargas de corrente elétrica para que-

brar a molécula desta matéria-prima são aplicadas nos fornos, produzindo o alumínio e 

gás carbônico [2]. Este trabalho está baseado em uma fábrica produtora de alumínio, 

onde o processo acima descrito é ininterrupto, ou seja, funciona 24 horas por dia, 7 dias 

na semana, 365 dias ao ano. A figura 1 mostra a disposição das salas que contém os 

fornos de redução de alumínio da fábrica a qual este trabalho foi baseado. Verifica-se 

que existem 8 salas com 120 fornos cada uma, totalizando 960 fornos, dispostos em 

quatro áreas de redução. 

 

Figura 1. Layout completo da fábrica de alumínio. 
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O objetivo deste trabalho é realizar o agrupamento (clustering) dos fornos de redução 

de alumínio - levando em consideração dados reais disponibilizados por uma fábrica 

produtora deste metal - através da técnica de inteligência computacional conhecida 

como Fuzzy C-Means. Como dito anteriormente, existem 960 fornos no total, e a partir 

do agrupamento, ao invés de ser analisado todos os 960 fornos, serão analisados ‘n’ 

fornos, sendo um forno de cada grupo, já que os fornos do mesmo grupo possuem ca-

racterísticas semelhantes, facilitando assim a análise dos fornos de redução de alumínio. 

Após o agrupamento, será possível descobrir regras associativas, escondidas nos dados, 

que ajudam a explicar o processo de produção de alumínio realizado pela fábrica. 

Este trabalho está dividido em quatro seções. A primeira introduz a ideia de minera-

ção de dados e o seu uso na indústria de alumínio primário. A segunda apresenta como 

foram feitas a seleção e o pré-processamento dos dados. A terceira detalha como o 

agrupamento foi realizado, exibindo os resultados alcançados. E a quarta seção apre-

senta a conclusão dos resultados obtidos. 

2 Seleção e pré-processamento dos dados 

A produção de alumínio é um processo complexo e requer monitoramento contínuo. 

Neste sentido, os fornos que constituem a fábrica são equipados com sensores que cap-

turam dados e os armazenam em banco de dados. Mais de 130 variáveis são monitora-

das. 

É impraticável considerar todas as variáveis do processo para o agrupamento. Sendo 

assim, as variáveis consideradas foram as mesmas utilizadas por [3], que realizou o 

estudo para construir um estimado de temperatura para o forno. São elas: 

 

a) Temperatura (TMP); 

b) Fluoreto de alumínio (% de ALF no Banho); 

c) Quantidade de fluoreto adicionado no banho (ALF3A); 

d) Quantidade de alumina alimentada (QALr); 

e) Incremento de resistência por temperatura (IncTM); 

f) Percentual de tempo em alimentação under-feeding (%TUN); 

g) Percentual de tempo em alimentação over-feeding (%TOV). 

 

Estas variáveis foram escolhidas devido sua forte influência, sendo as mais impor-

tantes no processo de redução do alumínio. 

A partir da grande quantidade de amostras mantidas pela fábrica, dois conjuntos de 

dados diferentes foram criados: 

• Sem Filtro; 

• Com Filtro. 

O conjunto de dados “sem filtro” leva em consideração somente as amostras que 

possuem valor diferente de zero e que não são nulos (null) e o conjunto de dados “com 

filtro” são aqueles que estão dentro das faixas de valores, para cada uma das sete vari-

áveis. Os padrões que não estão dentro do intervalo especificado foram descartados.  
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A tabela 1 exibe a quantidade de dados por ano sem a filtragem e com a filtragem. 

Através dela é possível notar que o conjunto de dados sem filtro é composto por mais 

de dois milhões de amostras no total, e após a filtragem, conjunto de dados reduz para 

aproximadamente 340 mil registros no total. 

Tabela 1. Quantidades de registros por ano sem e com Filtro 

Ano Dados sem Filtro Dados com Filtro 

2006 348269 38096 

2007 347951 66711 

2008 348009 57603 

2009 346375 55642 

2010 346827 62995 

2011 348614 23539 

2012 216092 38096 

 

 

A tabela 2 apresenta a faixa de valores por variável dos dados filtrados, de acordo 

com a característica de cada uma das 7 variáveis envolvidas no processo.  

 

Tabela 2. Faixa de valores “com filtro” por variável 

Variável Faixa de valor 

TMP Entre 940 e 990 ºC 

% de ALF no banho Entre 2,65 e 18,5 

ALF3A Entre 1 e 100 

QALr Entre 1820 e 3000 

IncTM Entre -1 e 1 

%TUN Entre 10 e 140 

%TOV Entre 20 e 80 

 

Histogramas foram gerados para visualizar algumas informações estatísticas dos da-

dos para cada variável com e sem filtro. Ao realizar as comparações entre os dois con-

juntos de dados diferentes, verifica-se, através da figura 2, que os dados com filtro pos-

suem um intervalo de valores menor que os sem filtro, contribuindo para uma melhor 

distribuição de valores. Isto tende a facilitar o agrupamento dos dados. 
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(g) 

Figura 2. Histogramas de cada variável do conjunto de dados sem filtro e com filtro. (a) Variável 

TMP. (b) Variável ALF. (c) Variável ALF3A. (d) Variável QALr. (e) Variável IncTM.                               

(f) Variável %TUN. (g) Variável %TOV. 

Além de estabelecer dois tipos diferentes de conjunto de dados, três cálculos estatís-

ticos foram utilizados para realizar o agrupamento: média, mediana e desvio padrão.  

A média foi utilizada devido a sua influência nos dados espúrios. A mediana foi 

usada por ser menos afetada com os dados espúrios, e o desvio padrão foi utilizado por 

levar em consideração a média. Dados espúrios ou outliers são aqueles que estão fora 

da faixa de valores aceitáveis, ocasionando em determinadas ocasiões resultados errô-

neos ou equivocados, por isso a importância em descartá-los. Os cálculos estatísticos 

resultaram em seis combinações diferentes de experimentos elencados na tabela 3. 

Sabe-se que ao calcular a média de dados, o resultado final é muito influenciado pelos 

dados outliers. Por outro lado, o resultado proveniente da mediana quase não sofre in-

fluência dos outliers. A exclusão dos outliers tende a facilitar o processo de agrupa-

mento. Todos os experimentos utilizam três clusters e medida da distância euclidiana 

para definir os agrupamentos. 

Tabela 3. Experimentos realizados 

Experimento Cálculo Estatístico Filtro 

#1 
Média 

Com filtro 

#2 Sem filtro 

#3 
Mediana 

Com filtro 

#4 Sem filtro 

#5 
Desvio Padrão 

Com filtro 

#6 Sem filtro 
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3 Agrupamento através do Fuzzy C-Means 

A clusterização de dados ou análise de agrupamentos é uma prática de mineração de 

dados que tem por objetivo encontrar similaridades entre as ‘n’ amostras da base dados, 

usando algoritmo de aprendizado não-supervisionado. No final do processo, ‘k’ grupos, 

também conhecidos como clusters, são identificados [4]. 

O método de clusterização é definido por um algoritmo específico que determina 

como será feita a divisão dos dados nos clusters distintos e todos os métodos propostos 

são fundamentados na ideia de distância ou similaridade entre as observações. A perti-

nência dos objetos é definida a cada cluster segundo aquilo que cada elemento tem de 

similar em relação a outros pertencentes do grupo. 

Os elementos que compõem um mesmo cluster devem apresentar alta similaridade 

(i.e., tenham elementos bem parecidos, seguindo um padrão similar), mas devem ser 

muito dissimilares de objetos de outros clusters. Em outras palavras, o agrupamento é 

feito com objetivo de maximizar a homogeneidade dentro de cada grupo e maximizar 

a heterogeneidade entre os grupos [5]. 

Ao agrupar dados similares, pode-se descrever de forma mais eficiente e eficaz as 

características peculiares de cada um dos grupos identificados. Isso fornece um maior 

entendimento do conjunto de dados original, além de possibilitar o desenvolvimento de 

esquemas de classificação para novos dados e descobrir correlações interessantes entre 

os atributos dos dados que não seriam facilmente visualizadas sem o emprego de tais 

técnicas. 

O método de clusterização Fuzzy C–Means foi desenvolvido por Dunn em 1973 e 

melhorado por Bezdek em 1981 [6]. 

O algoritmo Fuzzy C–Means (FCM) é o método mais utilizado para realizar agrupa-

mento difuso. Ele permite encontrar um conjunto (C) de protótipos representativos de 

cada cluster e os graus de pertinência de cada dado. Outra importante função humana 

também presente na análise de dados é a seleção de atributos para as tarefas de agrupa-

mento e classificação. Este algoritmo é uma técnica de mineração de dados que permite 

encontrar agrupamentos naturais em um conjunto de dados e pode ser aplicado em di-

versas áreas, como organização e classificação de dados, reconhecimento de padrões, 

estudo do clima, diagnóstico de doenças, bioinformática, genética [7], cancelamento de 

ruído e interferência de um sinal, estudo de séries temporais, estudo da rentabilidade 

econômica de uma empresa [8], suporte à decisão, segmentação de mercado e clientes 

[9], entre outras. Ele atribui a cada dado um grau de pertinência dentro de cada cluster, 

e como resultado, os dados podem pertencer parcialmente a mais de um grupo.  

Para a realização do agrupamento dos dados, o algoritmo Fuzzy C–Means utiliza-se 

uma função de minimização das distâncias entre os dados e os centros dos grupos aos 

quais tais dados pertencem. Neste estudo, a medida de similaridade é sempre aplicada 

visando medir o quão similar é um vetor de dados e um vetor que representa uma classe 

ou grupo. Neste trabalho, a distância Euclidiana foi a métrica escolhida para ser a base 

do cálculo de similaridade entre vetores. 
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3. 1 Resultados do agrupamento 

Os agrupamentos foram encontrados por meio de rotinas computacionais programadas 

no software R Studio® (versão 1.0.44), usando o R (versão 3.2-3.4) [10]. 

O primeiro passo foi adquirir os dados, em seguida, foi realizado a filtragem desses 

dados de acordo com os histogramas ilustrados na figura 2, o qual serviu para eliminar 

os dados espúrios (outliers), que são os valores fora do padrão e que porventura pudes-

sem vir a prejudicar os resultados do agrupamento. 

 O próximo passo foi calcular a média, a mediana e o desvio padrão de cada uma das 

sete variáveis de cada forno (Temperatura (TMP); Fluoreto de alumínio (% de ALF no 

Banho); Quantidade de fluoreto adicionado no banho (ALF3A); Quantidade de alumina 

alimentada (QALr); Incremento de resistência por temperatura (IncTM); Percentual de 

tempo em alimentação under–feeding (%TUN); Percentual de tempo em alimentação 

over–feeding (%TOV)), utilizando os dados com filtro e os dados sem filtro. 

 A filtragem dos dados resultou em seis matrizes, sendo elas: média com filtro, média 

sem filtro, mediana com filtro, mediana sem filtro, desvio padrão com filtro e desvio 

padrão sem filtro. Cada matriz dispôs de 960 linhas, que representam a quantidade total 

de fornos, e 7 colunas, que representam as sete variáveis analisadas. O objetivo do 

agrupamento foi simplificar a análise dos fornos de redução, para que não seja neces-

sário utilizar o total de 960 fornos, e sim apenas ‘n’ fornos, sendo um forno de cada 

grupo, já que fornos do mesmo grupo possuem características similares. 

Cada matriz (para a média, mediana, desvio padrão, com filtro e sem filtro) serviu 

como entrada do programa R Studio®, realizando assim cada experimento, ou seja, 

executando o script desenvolvido em R com base nas planilhas calculadas com a média, 

mediana e desvio padrão e de acordo com a cada técnica envolvidas no trabalho para 

gerar os resultados. 

As figuras 3 (a) à 3 (f) trazem a análise par a par por variável de cada agrupamento 

através do algoritmo Fuzzy C–Means, para o experimento com dados filtrados e não 

filtrados, com medidas de média, mediana e desvio padrão para 5 clusters, e as figuras 

4 (a) à 4 (f) demonstram a mesma análise para 13 clusters. Foram realizados testes para 

2 a 13 clusters, no entanto a escolha de 5 clusters se deu devido apresentar o melhor 

agrupamento e 13 clusters foi o valor resultante gerado por outra técnica que não ne-

cessita que o número de clusters seja estimado a priori. Através da análise das figuras 

é possível notar que em todas as imagens há uma separação bem definida na quarta 

coluna e na quarta linha, a qual representa a variável QALr, que é a quantidade de 

alumina alimentada, demonstrando assim que esta variável possui forte influência no 

processo de redução de alumínio. 
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Agrupamento Par a Par por variável no FCM com 5 Clusters: 

 
Figura 3 (a) Gráficos de cada experi-

mento para comparar variáveis par a par 

do Fuzzy C-Means de acordo com o 

agrupamento resultante para 5 Clusters.  

Exp. #1: Média com filtro. 

 
Figura 3 (b) Exp. #2: Média sem filtro. 

 
Figura 3 (c) Exp. #3: Mediana com fil-

tro. 

 
Figura 3 (d) Exp. #4: Mediana sem fil-

tro. 

 
Figura 3 (e) Exp. #5: Desvio Padrão 

com filtro. 

 
Figura 3 (f) Exp. #6: Desvio Padrão 

sem filtro. 
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Agrupamento Par a Par por variável no FCM com 13 Clusters: 

 
Figura 4 (a) Gráficos de cada experi-

mento para comparar variáveis par a par 

do Fuzzy C-Means de acordo com o agru-

pamento resultante para 13 Clusters.  

Exp. #1: Média com filtro. 

 
Figura 4 (b) Exp. #2: Média sem filtro. 

 
Figura 4 (c) Exp. #3: Mediana com filtro. 

 
Figura 4 (d) Exp. #4: Mediana sem fil-

tro. 

 
Figura 4 (e) Exp. #5: Desvio Padrão com 

filtro. 

 
Figura 4 (f) Exp. #6: Desvio Padrão 

sem filtro. 
 

Um programa desenvolvido em HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cas-

cade Style Sheet) e Javascript foi utilizado para gerar as imagens contidas nas figuras 
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5 (a) à 5 (f) e 6 (a) à 6 (f), com o intuito de auxiliar a análise grupo versus localização 

através de cores diferentes para cada grupo, mapeando o algoritmo Fuzzy C–Means 

para 5 e 13 clusters, respectivamente, utilizando a média, mediana e desvio padrão com 

e sem filtro para a análise de agrupamento dos fornos de redução de alumínio. 

 

Mapeamento FCM com 5 Clusters: 

 

 
Figura 5 (a) Gráficos de mapeamento 

grupo versus localização do algoritmo 

FCM para 5 Clusters.  

Exp. #1: Média com filtro. 

 
Figura 5 (b) Exp. #2: Média sem filtro. 

 
Figura 5 (c) Exp. #3: Mediana com fil-

tro. 

 
Figura 5 (d) Exp. #4: Mediana sem fil-

tro. 

 
Figura 5 (e) Exp. #5: Desvio Padrão 

com filtro. 

 
Figura 5 (f) Exp. #6: Desvio Padrão sem 

filtro. 
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Mapeamento FCM com 13 Clusters: 

 
Figura 6 (a) Gráficos de mapeamento 

grupo versus localização do algoritmo 

FCM para 13 Clusters.  

Exp. #1: Média com filtro. 

 
Figura 6 (b) Exp. #2: Média sem filtro. 

 
Figura 6 (c) Exp. #3: Mediana com fil-

tro. 

 
Figura 6 (d) Exp. #4: Mediana sem fil-

tro. 

 
Figura 6 (e) Exp. #5: Desvio Padrão 

com filtro. 

 
Figura 6 (f) Exp. #6: Desvio Padrão sem 

filtro. 

Através da análise dos mapeamentos é possível notar que o agrupamento de 5 clus-

ters para a média e mediana com filtro e sem filtro possuem suas duas primeiras salas 

com cores em sua maioria uniformes, o que significa que nas duas primeiras salas há o 

predomínio de um mesmo agrupamento. Para os agrupamentos usando o desvio padrão 

com filtro e sem filtro com 5 clusters e para agrupamentos com 13 clusters se observa 

uma mistura de grupos em todas as salas, o que caracteriza um mau agrupamento. 
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4 Conclusão 

O artigo apresentado contribuiu com o desenvolvimento de soluções de qualidade para 

o agrupamento dos fornos de redução de uma fábrica de alumínio, através do qual foi 

possível mostrar o desempenho do Fuzzy C–Means (FCM) na tarefa de realizar agru-

pamentos com dados reais, realizando experimentos com média, mediana e desvio pa-

drão com filtro e sem filtro com 5 e 13 clusters, respectivamente. Com base nos expe-

rimentos realizados, foi possível notar que na medida do desvio padrão com e sem filtro, 

as variáveis do processo não possuem muitas mudanças, tendo todas o desvio padrão 

semelhante, o que dificulta o agrupamento. De modo geral, isso ocorre devido as vari-

áveis do forno serem bem controladas, não indo muito distante dos valores de média, 

logo essa medida não serve para dizer quão um forno é diferente do outro. Além da 

análise de agrupamento, este trabalho foi importante para facilitar estudos e interpreta-

ções futuras, para que ao invés dos trabalhadores aprenderem a manusear o forno pre-

sencialmente, os mesmos possam ter o primeiro contato de forma virtual, através de um 

programa computacional, no qual sejam feitas várias simulações e testes, evitando que 

não haja danos aos fornos e que acidentes não ocorram com os operadores dos mesmos. 
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Abstract. Demand forecasting is an important issue when addressing supply 
chain management, because it enables the producer to plan physical and human 
resources. This work investigates an opportunity for a pallet producer to im-
prove his forecasting demand accuracy. This accuracy will allow a reduction in 
raw material waste, an accurate forest harvesting and thus a smaller environ-
mental impact, allowing a more sustainable supply chain. Since the pallet pro-
ducer presents several uncertainties regarding its demand logs, a fuzzy time se-
ries approach is considered. His particular demand presented an excess count of 
zeros, and for this reason, a zero-inflated fuzzy time series is proposed. Three 
approaches were developed and were compared with other models from litera-
ture. They considered fuzzy c-means algorithm with some embedded intelli-
gence to partition data into several intervals. The approach that considered at 
the same time the excess of zeros and small demands produced the best results, 
with smaller mean square error and Theil’s U2 accuracy index. 

Keywords: Sustainability, Supply Chain, Fuzzy Time Series, Sawmill. 

1 Introduction 

Demand forecasting is an important issue when addressing supply chain management 
[1], because it enables the producer to plan physical and human resources. When this 
forecasted demand is shared with others supply chain echelons, then the entire supply 
chain will be able to perform more efficiently [2], allowing a more sustainable supply 
chain. This efficiency becomes even more important in the supply chain of pallets, 
since it demands a precise schedule for harvesting forest, not providing more woods 
than needed. 

An environmentally conscious pallet producer may reduce environment impact by 
sharing an accurate forecasted demand with its suppliers, since they will be able to 
choose more appropriate harvesting methods, to schedule crew, to elaborate storage 
policies, and to optimize transportation flows [3]. 

In order to obtain and accurate forecast, researchers apply different time series 
techniques [4–6]. Time series forecasting has always attracted attention from re-
searchers, for its time-dependent sequence of continuous values. In last decade, an 
increasing number of studies [7] focused on time series that present some grade of 
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uncertain data, such as at the moment of recording it or simply when they are easier to 
predict by using linguistic terms. Those studies focused on fuzzy time series (FTS), 
which handles uncertainties and still provide good forecasting results. Especially re-
garding this study, the time series analyzed have an excess of zero counts, and pre-
sents a zero-inflated distribution. 

The remainder of this study is organized as follows. Section 2 presents a literature 
review about fuzzy time series (FTS). Section 3 describes FTS and the proposed 
methodology. Section 4 presents and analyzes the results. Section 5 concludes this 
study. 

2 Literature Review 

Song and  Chissom [8] first introduced the concept of fuzzy times series (FTS), which 
is a process that forecasts a time series using linguistic values. They studied the his-
torical enrollment of the University of Alabama from 1971 to 1991. Their model can 
be described in four steps: (i) to partition the universe of discourse U into linguistic 
terms; (ii) to map the fuzzy relationships among the linguistic terms; (iii) to forecast 
the next period; (iv) to defuzzify the forecasted term. Following studies focused to 
develop one or more of those steps.  

Sullivan and Woodall [9] studied first-order fuzzy time series model by replacing 
the fuzzy relationship matrix R with Markov chains, and achieved more accurate solu-
tions. By definition, the first-order models consider only one previous period and the 
fuzzy relationships to predict the next period. 

Still considering fuzzy relationships, Chen [10] proposed to create fuzzy relation-
ship groups, which aggregate the same linguistic terms when they predict different 
next periods. Based on its robust results, Chen [11] considered a high-order model, 
where a kth-order model has a sequence of k previous periods that predict the next 
one. Although Chen [11] found different mean square errors (MSE) for different or-
ders, all the results produced the same solution. The difference in MSE for the kth-
order models consisted on the number of omitted initial periods, similar to what oc-
curs when using moving average forecasting models. Chen and Chung [12] used this 
same high-order model, but they focused on improving interval partitioning. They 
used genetic algorithm to build the intervals of discourse. 

Li and Cheng [13] criticized Chen’s high-order model and proposed a certain tran-
sition rule algorithm, which improved fuzzy relationship step by mapping all mini-
mum unique sequences, of any length, that may predict the next period. Based on all 
possible certain (unique) transitions it was possible to predict and finally defuziffy the 
next period.  

Li, Cheng and Lin [14] proposed to partition the universe of discourse using the 
classification algorithm fuzzy c-means (FCM). They studied daily time series such as 
temperature and Taiwan Future Exchanges (TAIFEX). Although both series demand a 
two-factor model [15], this interval partition improvement can be extended to one-
factor models.  
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Many authors developed studies about fuzzy time series, but our research did not 
find any zero-inflated fuzzy time series, or time series with excess of zero counts. 
This study investigates the pallets demand from a sawmill, which presents many zero 
counts of demand, corresponding to days with no demand. This particular sawmill has 
raw material lead time measured in days, which justifies a demand forecasting to 
manage its inventory, instead of using average daily demand to manage inventory, for 
example. In addition, following Singh’s suggestion for future researches [7], a hybrid-
ized model is proposed, combining fuzzy c-means (FCM) algorithm with different 
initialization strategies and Chen’s model [10]. 

3 Methodology 

3.1 Fuzzy time series 

Fuzzy time series were introduced by Song and Chissom [8] as follows: 
Definition 1 (Fuzzy set). Let 𝑌(𝑡) ∈ ℛ  (𝑡 = 0,1,2, … ) be the universe of discourse 
on which fuzzy sets 𝑓 (𝑡) (𝑖 = 1,2, … ) are defined and let 𝐹(𝑡) be a collection of 
𝑓 (𝑡). Then, 𝐹(𝑡) is called a fuzzy time series on 𝑌(𝑡) (𝑡 = 0,1,2, … ). 
Song and Chissom [8] defined fuzzy relations among fuzzy time series, which are 
based on the assumption that the values of fuzzy time series 𝐹(𝑡) are fuzzy sets, and 
the observation of time t is caused by the observations of the previous times. 
Definition 2 (Fuzzy time series). If for any 𝑓 (𝑡) ∈ 𝐹(𝑡), there exist 𝑓 (𝑡 − 1) ∈

𝐹(𝑡 − 1) and a fuzzy relation 𝑅 (𝑡, 𝑡 − 1) such that 𝑓 (𝑡) = 𝑓 (𝑡 − 1) ∘ 𝑅 (𝑡, 𝑡 − 1), 
where "∘" is the max-min composition, then 𝐹(𝑡) is said to be caused by 𝐹(𝑡 − 1) 
only. Denote this as 

𝑓 (𝑡 − 1) → 𝑓 (𝑡) or 𝐹(𝑡 − 1) → 𝐹(𝑡).         (1) 
Definition 3 (Fuzzy relationship). If for any 𝑓 (𝑡) ∈ 𝐹(𝑡), there exist 𝑓 (𝑡 − 1) ∈

𝐹(𝑡 − 1) and a fuzzy relation 𝑅 (𝑡, 𝑡 − 1) then 𝑓 (𝑡) = 𝑓 (𝑡 − 1) ∘ 𝑅 (𝑡, 𝑡 − 1). Let 
𝑅(𝑡, 𝑡 − 1) = ⋃ 𝑅 (𝑡, 𝑡 − 1), where "⋃" is the union operator, then 𝑅(𝑡, 𝑡 − 1) is 
called the fuzzy relation between 𝐹(𝑡) and 𝐹(𝑡 − 1). Thus, a fuzzy relational equation 
is defined as 𝐹(𝑡) = 𝐹(𝑡 − 1) ∘ 𝑅(𝑡, 𝑡 − 1). 
The first-order and kth-order models are formed by applying the operators ‘or’ and 
‘and’ of fuzzy relation equations. 
Definition 4 (First-order FTS model). Suppose 𝐹(𝑡) is caused by 𝐹(𝑡 − 1) only or by 
𝐹(𝑡 − 1) or 𝐹(𝑡 − 2) or …or  𝐹(𝑡 − 𝑘), 𝑘 > 0. This relation is denoted as 𝐹(𝑡 −
1) → 𝐹(𝑡) or 𝐹(𝑡 − 2) → 𝐹(𝑡) or … or 𝐹(𝑡 − 𝑘) → 𝐹(𝑡) and can be expressed as 
follows: 

𝐹(𝑡) = 𝐹(𝑡 − 1) ∘ 𝑅(𝑡, 𝑡 − 1)  
or 

𝐹(𝑡) = (𝐹(𝑡 − 1) ∪ 𝐹(𝑡 − 2) ∪ … ∪ 𝐹(𝑡 − 𝑘)) ∘ 𝑅 (𝑡, 𝑡 − 𝑘),     (2) 
where "⋃" is the union operator and "∘" is the composition. 𝑅(𝑡, 𝑡 − 1) is called the 
fuzzy relation between 𝐹(𝑡) and 𝐹(𝑡 − 1). 𝑅 (𝑡, 𝑡 − 𝑘) is defined as a fuzzy relation-
ship between 𝐹(𝑡) and 𝐹(𝑡 − 1) or 𝐹(𝑡 − 2) or … or 𝐹(𝑡 − 𝑘). Equation 2 is called 
the first-order model of 𝐹(𝑡). 
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Definition 5 (kth-order FTS model). Suppose that 𝐹(𝑡) is caused by 𝐹(𝑡 − 1), 𝐹(𝑡 −
2), … , 𝐹(𝑡 − 𝑘) (𝑘 > 0) simultaneously. Then their relations can be represented by: 
   𝐹(𝑡) = (𝐹(𝑡 − 1) × 𝐹(𝑡 − 2) × … × 𝐹(𝑡 − 𝑘)) ∘ 𝑅 (𝑡, 𝑡 − 𝑘).      (3)  
Equation 3 is called the kth-order model of 𝐹(𝑡), and 𝑅 (𝑡, 𝑡 − 𝑘) is a relation matrix 
expressing the fuzzy relationship between 𝐹(𝑡 − 1), 𝐹(𝑡 − 2), … , 𝐹(𝑡 − 𝑘), and 𝐹(𝑡). 

3.2 Deterministic forecasting model 

Fuzzy c-means interval partition 
Fuzzy c-means is the most popular clustering algorithm studied [16]. Data clustering 
consists of evaluating a nearness of data. Two important concepts are dissimilarity 
and cluster center [17]. The latter gives a reference to evaluate which data belongs to 
which cluster. The first is the measure of distance among each data. 

Miyamoto et al. [17] defined fuzzy c-means: an object set is denoted by 𝑋 =
{𝑥 , … , 𝑥 } in which 𝑥  (𝑘 = 1,2, … , 𝑁) is an object. Let 𝑥 , … , 𝑥  be vectors of real 
p-dimensional space ℛ . A generic element 𝑥𝜖ℛ  is the vector with real components 
𝑥 , … , 𝑥  and can be written as 𝑥 = (𝑥 , … , 𝑥 ) ∈ ℛ .  

Equation 4 presents the 2D Euclidean metric as a dissimilarity of a cluster: 

𝐷(𝑥, 𝑦) = (𝑥 − 𝑥 )  (4) 

Let 𝑈 = (𝑈 , … , 𝑈 ) and 𝑉 = (𝑉 , … , 𝑉 ) where U is a set of c clusters, and V is a 
set of c cluster centers. The function 𝐽 (𝑋, 𝑈, 𝑉) shown in Equation 5 is the objective 
function to be minimized for data clustering: 

𝐽 (𝑋, 𝑈, 𝑉) = (𝑢 ) 𝐷(𝑥 , 𝑣 ). (5) 

The variable 𝑢  shows a real membership number between 0 and 1 of an object k 
to a cluster i. Bezdek [18] and Dunn [19, 20] introduced the nonlinear term 𝑚 > 1 to 
force solutions with real numbers instead of binary ones. The software R, version 
3.4.3, ran  cmeans function from package e1071 [21]. 

Due to the stochastic nature of fuzzy c-means centroid initialization, Li et al. [14] 
developed a robust analysis by repeating each forecasting process thirty times, con-
sidering the median as the final result. In this paper, authors proceeded with the same 
robust approach. 

Fuzzy logic relationships and certain transitions.  
Li and Cheng [13] studied fuzzy relationship groups and developed a state transi-

tion and backtracking algorithm to find a set of certain transition rules of fuzzy rela-
tionships. Fig. 1 illustrates the state transition, when state 𝐹(𝑡 − 1) moves forward in 
a one-time step with edge 𝐴 . If there are more than one forward option, it is called an 
uncertain transition, otherwise it is called a certain transtition. To eliminate uncertain-
ties, 𝐹(𝑡 − 1) moves backward in a one-time step with edge 𝐴 , with the negative sign 
indicating the backward move. Table 1 describes the certain transition rule algorithm 
(CTR). 
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Fig. 1. State transition and backtracking. 

 

  Table 1. Certain transition rule (CTR) algorithm. 

Input: A fuzzy time series 𝐹 = 𝑓 , 𝑓 , … , 𝑓 , … , 𝑓  
Output: The set of certain transition rules, P 
Begin 
   Let C be a subset of subseries of F; 
   Let S be a subset of symbols that appear in F; 
   For each element f in fuzzy series F 
      If 𝑓 ∉ 𝐶 Then 
         Add f to C; 
      End If 
   End For 
   Add a special symbol, (%, %), at the beginning and end of series F; 
   For each element c in C 
      Delete c from C; 
      Set S to be an empty set; 
      Search for all the subseries in F matching c exactly; 
      Add all distinct symbols following these subseries to S; 
      If the cardinality of S is equal to 1 Then 
         Add a new certain transition rule {𝑐 → 𝑆} into the rule set P; 
      Else For all these subseries 
                 Extend each subseries by adding its previous symbol to it and add it to C; 
              End For 
      End If 
   End For 
   Return P; 
End 

 

Forecasting and defuzzifying 
A recursive search within the certain transitions will find the forecasted period. If no 
valid result is found, then an average of interval midpoint 𝑚  is returned. Table 2 
describes the forecasting algorithm. 

3.3 The Data 

The studied data corresponds to the working days demand of a sawmill located in São 
Paulo State, Brazil. It belongs to a holding company and produce pallets to serve oth-
ers companies from the group and some few other independent clients. Its suppliers 
may serve it within a couple of days, and orders come with urgency, which they at-
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tend with a short delivery time. The sawmill faces a variable demand, including some 
days with no demand, and has difficulties to deal with resources planning, such as 
human resources, facility capacity and inventory management. 

There are 312 observations from January 1st, 2017 until November 11th, 2017, in-
cluding 148 days with no demand, and data ranging from 0 to 6170. Table 3 shows 
the quartiles, mean and standard deviation of the time series. Due to pages limitation, 
the time series is available upon request to authors. 
 

Table 2. Forecasting algorithm. 

Input: The maximum length w of the left hand side of certain transition rules in P and the 
query fuzzy time series 𝐹 = 𝑓 𝑓 … 𝑓 . 
Output: The forecasting result 𝑓  
Begin 
   If 𝑟 ≥ 𝑤 Then 
      (𝑖, 𝑘, 𝑆) = 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑖, 𝑘, 𝐹 , ); 
   Else 
      (𝑖, 𝑘, 𝑆) = 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑖, 𝑘, 𝐹 , ); 
   End If 
   If 𝑆 = {𝐴 } Then Return 𝐴 ; 
   End If 
   If 𝑆 = {%} Then Return 𝑓 ; 
   End If 

   If 𝑆 = ∅ Then Return ∑ 𝑚 ; 

   End If 
End 
 
Procedure 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑖, 𝑘, 𝐹 , ); 
Begin 
   If a value is bound to the key 𝐹 ,  in P Then 
   Return (𝑖, 𝑘, 𝐹 , ); 
   End If 
   If 𝑘 = 1 Then 
   Return (𝑖, 𝑘, ∅); 
   Else 
      𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑖 + 1, 𝑘 − 1, 𝐹 , ); 
   End If 
End 
 

Table 3. Time series summary. 

Observations Mean Std.Dev. Min. 1st Q. Median 3rd Q. Max. 

312 1250.7 1469.4 0 0 608.8 2358.8 6170 
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3.4 Zero-inflated approach 1 (0I1) 

As FCM algorithm presents stochastic results, the first approach intended to insert 
some intelligence into the centroids initialization. Each of the thirty repetitions was 
run with the same initial seven centroids, being one of them located on zero and the 
others randomly located within the range data. 

3.5 Zero-inflated approach 2 (0I2) 

This approach is similar to 0I1, using FCM algorithm, but each repetition had six 
different random centroids and the seventh was located on zero. 

3.6 Zero-inflated approach 3 (0I3) 

This third approach initially separated all the zeros and assigned them to the cen-
troid located on zero. The remaining data were classified into six centroids, randomly 
initiated. Once again FCM algorithm was used to this classification. 

3.7 Performance analysis parameters 

The proposed models were compared using the mean square error (MSE) and 
Theil’s U2 forecasting accuracy [22], defined in Equations 6-7. No percentage metric 
was used, since it would produce division by zero when calculating errors for the zero 
counts. 

𝑀𝑆𝐸 =
∑ (𝐹 − 𝐴 )

𝑛
 (6) 

𝑈 =
∑ (𝑃 − 𝐴 )

∑ 𝐴
 (7) 

4 Results and analysis 

As FCM may present stochastic results, we repeated each proposed approach thirty 
times and considered the median of all results from each period [14]. Then we com-
pared those models with the approaches proposed by Song and Chissom [23], Chen 
[10], Li and Cheng [13], and Li et al. [14]. We also ran up to fifteenth-order model for 
Chen’s model [11]. For comparison, we considered the one with the best perfor-
mance, which was the 5th-order model. All those results are presented in Table 4. 

As we can see, Li et al.’s model [14] was able to significantly reduce the mean 
square error, but it did not considered some intelligence to centroids initialization. 
When comparing it with our proposed approaches, the 0I2, which initialized each 
repetition with different centroids but always one of them being zero, produced the 
best result, with MSE equal to 46,501 and Theil’s accurate forecast index U2 equal to 
0.0946. 
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Table 4. Results comparison. 

Methods MSE Theil’s U2 
Song and Chissom (1993) 4213343 0.9003 
Chen (1996) 4095035 0.8876 
Chen’s 5th-order (2002) 121016 0.1530 
Li and Cheng (2007) 122011 0.1532 
Li, Cheng and Lin (2008) 67841 0.1142 
Zero-Inflated 1 (0I1) 71119 0.1170 
Zero-Inflated 2 (0I2) 46501 0.0946 
Zero-Inflated 3 (0I3) 65371 0.1121 

 
Results suggest that zero-inflated fuzzy time series can be better predicted by clas-

sification algorithms that presented some intelligence that dealed with the excess 
count of zeros. Comparing the proposed approaches among them, 0I3 would be ex-
pected to provide more accurate forecast, but the random initialization of the remain-
ing six centroids was not enough to ensure this. Analyzing the data, this result can be 
explained due to the existence of small demands, closer to zero than to the first non-
zero centroid.  

Finally, when considering this zero-inflated fuzzy time series, at the same time that 
we must consider the excess of zeros, we should not disregard the small demands that 
are within zero and the median value. 

5 Conclusions 

This paper analyzed a pallet supply chain, in order to increase pallet demand forecast 
accuracy and reduce forest harvesting waste. A fuzzy time series approach was used, 
and a zero-inflated fuzzy time series model was developed in order to forecast this 
particular time series with an excess count of zeros. 

Three approaches that used FCM algorithm and an embedded intelligence were 
proposed and compared with other models from literature. The approach that consid-
ered, at the same time, the excess of zeros and small demands that were within zero 
and the median value produced smaller MSE and Theil’s U2 accuracy index. This 
greater accuracy enables a more accurate exploitation of forest harvesting, reducing 
environmental impact. 

Future research may investigate other classification algorithms or adapting some 
metaheuristics to this specific time series in order to improve the forecasting accura-
cy. 
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RESUMO

Diversos fatores interferem no comportamento de uma metrópole, alterando as condições
a que estão expostas seus habitantes, consequentemente as decisões tomadas por autoridades
e governantes devem levar em consideração tal dinamicidade. No âmbito da segurança pública
existe uma grande demanda de ferramentas que auxiliem no gerenciamento eficiente de pes-
soas e recursos de modo a potencializar a atuação das forças policiais. Neste sentido, inserir
nestas abordagens variáveis que influenciam na administração da segurança pública, auxilia
na tomada de decisão de um sistema inteligente. Este artigo propõe o desenvolvimento de
um software baseado em um sistema Genético-Nebuloso com o objetivo de auxiliar as autori-
dades responsáveis no gerenciamento otimizado do contingente policial em busca da redução
da criminalidade nas cidades. A partir de uma base de dados que demonstra a ocorrência de
Crimes Violentos Letais Intencionais na cidade de São Lúıs em alguns meses do ano, foram
extráıdos os dados usados na modelagem e treinamento do algoritmo. Inicialmente foram se-
lecionadas quatro variáveis para a modelagem (tipo de crime, local, dia e hora da ocorrência
e quantidade de policiais dispońıveis) devido ao seu alto grau de correlação. Foi utilizado o
algoritmo Fuzzy C-Means (FCM) como ferramenta de agrupamento nebuloso e aprendizado
não supervisionado para a estimação das regiões de atuação (parâmetros do antecedente) e
do número de regras do modelo de inferência Takagi-Sugeno(TS) [3]. Para o sistema Takagi-
Sugeno proposto, as regras nebulosas, Ri, de um determinado conjunto nebuloso, B, tem a
forma apresentada a seguir:

Ri : SE x1 É Bi
1 E x2 É Bi

2 E ... E xn É Bi
n, ENTÃO yi = P (xi)

(1)
onde a função de sáıda de cada regra, yi, é uma função de variáveis numéricas de entrada
x = (x1, ..., xn)

T . Genericamente, este modelo decompõe o espaço de entrada em regiões
nebulosas e aproxima a sáıda do sistema em cada região por modelos locais [4]. Na figura (1)
são observados os agrupamentos por região de atuação obtidos a partir da base de dados de
ocorrência de Crimes Violentos Letais. O Algoritmo Genético (AG) é uma técnica de busca
e otimização baseada nos prinćıpios da genética e seleção natural [1], onde cada solução é
representada como um cromossomo. A combinação de diferentes cromossomos ocorre no
processo de reprodução, que inclui tipicamente o uso de um mecanismo análogo ao processo
de cruzamento na recombinação genética e uma taxa de mutação ajustável. Uma função de

∗Bolsista de Iniciação Cient́ıfica PIBIC/IFMA
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Figure 1: Agrupamento dos dados por região de atuação

aptidão é usada em cada geração do algoritmo para melhorar gradualmente as soluções, em
analogia com o processo de seleção natural [2].

Uma vez que a sáıda do modelo Takagi-Sugeno é o somatório ponderado das funções do
consequente da regra, o AG atua na otimização dos parâmetros dos modelos locais usando
uma função de aptidão. A expressão que representa o grau de aptidão,f(x),de cada solução
é dada pela equação (2).

f(x) =
N∑

i=1

P (xi)Ai (2)

onde N representa o número de áreas de atuação do algoritmo, Ai representa cada área a ser
otimizada e P (xi) representa o peso relativo de cada área.
Com a convergência do algoritmo, a resposta dada é uma famı́lia de soluções, que representam
os melhores cenários de distribuição do efetivo policial dentro das áreas otimizadas. Essa
caracteŕıstica é importante para o funcionamento do sistema proposto, pois permite que este
software funcione como uma ferramenta de aux́ılio a tomada de decisões, contribuindo com
as autoridades responsáveis.

Palavras-chave: Otimização, Sistemas Nebulosos, Algoritmo Genético, Fuzzy C-Means.

Referências

[1] HAUPT, R. L., Haupt, S. E., Practical Genetic Algorithms Vol. 2. New York. 1998.

[2] HOSCH, William L. Genetic Algorithm , 2017.
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Resumo A utilização de um ı́ndice de perigo de incêndio é essencial para
planejamentos eficientes e medidas de prevenção e combate aos incêndios
florestais. Nesse contexto, os autores desenvolveram recentemente um
modelo para o ı́ndice de perigo de incêndios florestais usando sistemas
baseados em regras fuzzy. Apesar dos resultados promissores obtidos num
estudo de caso utilizando dados climáticos da cidade de Rio Branco - AC,
o modelo desenvolvido anteriormente pelos autores estimam o perigo
de incêndio usando apenas a umidade relativa do ar e a precipitação
pluvial diária. Nesse artigo estudamos os efeitos da inserção de uma
variável: temperatura mı́nima do ar. Tal como nos estudos anteriores,
dados relativos aos anos de 2003 a 2014 foram utilizados para estimar
o perigo de incêndio para o ano de 2014. Por meio de uma classificação
binária, o modelo proposto utilizando a temperatura mı́nima superou
obteve acurácia de 61, 64% com área abaixo da curva ROC de 0, 8807.

Palavras-chave Amazônia, perigo de incêndio florestal, sistemas dinâ-
micos fuzzy, sistemas baseados em regras fuzzy.

1 Introdução

Incêndios florestais que ocorrem na Amazônia, como um todo, são o resultado
de severas secas que ocorrem na região combinadas com práticas de queimadas
para limpeza de clareiras, que muitas vezes se tornam incontroláveis. O impacto
ambiental gerado pela queima afeta a qualidade do solo e do ar, a floresta fica
cada vez mais propensa a novos incêndios, a biodiversidade é destrúıda, além de
muitos outros efeitos negativos [2].

O ińıcio dos incêndios florestais, sua propagação e intensidade estão as-
sociados aos seguintes fatores ambientais: cobertura vegetal, relevo, condições
climáticas, material combust́ıvel. Cada um deles tem contribuição distinta para
o grau de risco de incêndios local [15,10]. A utilização de dados meteorológicos
precisos é extremamente importante para o planejamento de prevenção e para o
combate aos incêndios florestais.
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Os impactos gerados pela seca e pelos incêndios florestais têm grande in-
fluência no futuro das sociedades da Amazônia. A atividade humana no planeta
induz mudanças climáticas que podem gerar o aumento da temperatura mas
também alterar a distribuição de chuvas o que pode causar efeitos sobre as secas
que podem ocorrer no futuro, tornando-as mais extensas e frequentes e pode
deixar a sociedade cada vez mais vulnerável a eventos extremos [1].

Durante a expansão da economia da borracha no fim do século XIX, o Estado
do Acre desempenhou um papel relevante na história da região amazônica pela
produtividade dos seringais presentes no local e pelo riqueza natural dos rios
acreanos. Em 2005 houve um peŕıodo de estiagem longo e severo na Amazônia
que contribuiu para que as atividades de queimadas começassem mais cedo do
que o normal (entre os meses de agosto e setembro) e para a ocorrência de
incêndios florestais nunca registrados nessa região e que comprometeram grandes
áreas de floresta nativa [1,12].

O modelo de perigo de incêndio florestal proposto por [14] utiliza as variáveis
umidade relativa do ar e precipitação diária como entrada de um sistema dinâmico
fuzzy que é utilizado para gerar uma série temporal de valores de perigo de
incêndio.

Tendo em vista que diversos trabalhos na literatura [12,11,6,10] apontam que
a temperatura do ar é uma variável relevante na estimativa dos ı́ndices associados
a incêndios florestais, desejamos acrescentar essa variável, mais especificamente a
temperatura mı́nima do ar, ao modelo matemático de incêndio proposto por [14]
para analisar quais mudanças ocorrem no comportamento desse modelo, desde
a viabilidade de construção da base de regras até o resultados quantitativos e
qualitativos.

Resumindo, o objetivo central deste trabalho é acrescentar a variável tempe-
ratura mı́nima do ar ao modelo de perigo de incêndio florestal proposto por [14].
O estudo de caso para a cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, com
dados reais dos anos de 2003 a 2014 também foi reproduzido nesse trabalho.

2 Modelo para o Perigo de Incêndio Florestal

Um subconjunto fuzzy F de U é caracterizado por uma função ϕF : U → [0, 1],
denominada função de pertinência de F , associando a cada x ∈ U o grau de
pertinência ϕF (x) de x em F [3]. Na teoria de conjuntos fuzzy, as variáveis
lingúısticas têm papel importante. Variável lingúıstica é um substantivo e seus
valores são adjetivos. Os conjuntos fuzzy representam os estados (adjetivos) da
variável lingúıstica que, em geral, são expressos por termos subjetivos como
grande, pouco, baixo, entre outros e modelados por conjuntos fuzzy [13,3].

Nesse trabalho, propomos um modelo para o risco de incêndio baseado nas
variáveis (lingúısticas) umidade relativa do ar, precipitação pluvial e temperatura
mı́nima (gráficos apresentados nas Figuras 1, 2 e 3). Especificamente, determina-
mos a variação ∆ do perigo de incêndio florestal no instante de tempo t (gráfico
na Figura 4) como uma função de umidade relativa do ar, Ut, da precipitação
pluvial Pt e da temperatura mı́nima do ar Tmt, ou seja, ∆ ≡ ∆(Ut, Pt, Tmt).
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Finalmente, o perigo de incêndio dependente de variáveis climáticas bem como
de dados históricos sobre a ocorrência ou não dos focos de calor (hot pixels) em
cada instante t [14].

A variação do perigo de incêndio é determinado usando um sistema baseado
em regras fuzzy (SBRF). Essencialmente, um SBRF possui quatro componen-
tes principais: um processador de entrada (ou fuzzificador), uma base de regras
fuzzy, um método de inferência fuzzy e um processador de sáıda (ou defuzzifica-
dor) que produz um número real como sua sáıda [13,3].

Nesse trabalho utilizamos o método de inferência de Mamdani e o método
do centro de gravidade para defuzzificação [3]. A base de regras é compostas de
sentenças qualitativas como: “Se a umidade do ar está muito alta, a precipitação
está muito alta, e a temperatura mı́nima é baixa, então o perigo de incêndio
florestal diminui”.
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Figura 1. Variável lingúıstica: umidade relativa do ar (%).

Nesse trabalho, o perigo de incêndio corresponde à uma série temporal que
é constrúıda usando uma média móvel. Especificamente, o perigo de incêndio
πt num instante de tempo t é determinado a partir de uma média aritmética
entre a variação do perigo ∆(Ut, Pt, Tmt) do instante t com os valores de perigo
de incêndio de n atrasos da série temporal. Formalmente, o perigo de incêndio
florestal πt no instante t é determinado pela equação

πt = min

{
1,max

[
0,

(
1

n+ 1

n∑

i=1

πt−i +
1

n+ 1
∆(Ut, Pt, Tmt)

)]}
, (1)

em que n é o número de atrasos no tempo e ∆(Ut, Pt, Tmt) é a variação do
perigo de incêndio obtido pelo SBRF. Destacamos que as justificativas para a
construção dessa fórmula podem ser encontradas em [14]. Além disso, o valor
de n pode ser obtido a partir do uso de alguma técnica estat́ıstica aplicada aos
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Figura 2. Variável lingúıstica: precipitação diária em mm.
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Figura 3. Variável lingúıstica: temperatura mı́nima do ar em oC.

dados da série histórica como, por exemplo, a 10-fold cross validation adotada
em [14].

A Figura 5 ilustra a arquitetura do modelo do sistema dinâmico fuzzy pro-
posto [14].

Na próxima seção, aplicamos o modelo aos dados referentes à cidade de Rio
Branco-AC do ano de 2014.
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3 Estudo de Caso: Estado do Acre

O modelo de perigo de incêndio florestal proposto na seção anterior será avali-
ado a partir de dados reais de umidade relativa do ar, temperatura mı́nima e
precipitação diária e ocorrência de focos de calor de Rio Branco-AC em 2014.

As variáveis lingúısticas de entrada umidade relativa do ar, precipitação plu-
vial e temperatura mı́nima do ar assumem as classificações: MUITO BAIXA,
BAIXA, MÉDIA, ALTA, MUITO ALTA, conforme mostrado nas Figuras Fi-
guras 1, 2 e 3. A variável de sáıda do SBRF, chamada variação do perigo de
incêndio ∆ ≡ ∆(Ut, Pt, Tmt), é descrita pelos conjuntos fuzzy apresentados na
Figura 4.

Em virtude da base de regras utilizadas no SBRF ser formada por 125 regras,
apenas cinco são apresentadas abaixo:

1. SE (Umidade é muito baixa) E (Precipitação é baixa) E (Temperatura
Mı́nima é média) ENTÃO Variação do perigo de incêndio é baixa positiva.

2. SE (Umidade é baixa) E (Precipitação é média) E (Temperatura Mı́nima é
Muito Baixa) ENTÃO Variação do perigo de incêndio é alta negativa.

3. SE (Umidade é média) E (Precipitação é média) E (Temperatura Mı́nima é
Muito Alta) ENTÃO Variação do perigo de incêndio é alta negativa.

4. SE (Umidade é baixa) E (Precipitação é muito alta) E (Temperatura Mı́nima
é muito baixa) ENTÃO Variação do perigo de incêndio é média positiva.

5. SE (Umidade é alta) E (Precipitação é muito alta) E (Temperatura Mı́nima
é Alta) ENTÃO Variação do perigo de incêndio é média negativa.

Tanto os suportes dos conjuntos fuzzy para as variáveis lingúısticas quanto a
base de regras do sistema fuzzy foram ajustados a partir de informações forne-
cidas por especialistas e das informações de umidade, temperatura, precipitação
e focos de calor da cidade de Rio Branco nos anos de 2003 a 2013 [8,9].

A simulação realizada para validar o ajuste realizado considerou os dados
climáticos e de focos de calor de Rio Branco-AC para os 365 dias do ano de 2014.
Após a simulação, podemos visualizar a série temporal de valores de perigo de
incêndio conjuntamente com o percentual de focos de calor ocorridos no mesmo
peŕıodo. A Figura 7 ilustra esse fato.

Recomendamos a condição inicial do sistema dinâmico (perigo de incêndio
florestal inicial) como sendo π0 = 0 pelo fato de que no primeiro dia do ano o
Acre está em pleno peŕıodo chuvoso e, salvo raras exceções, nesse peŕıodo não há
ocorrências de focos de calor. A partir dáı, para cada dia t, ∆(Ut, Tmt, Pt) e
a média com n atrasos no tempo são calculados.

3.1 Resultados

Os gráficos das Figuras 6 e 7 apresentam as simulações referentes aos dois mode-
los matemáticos em questão e constituem o principal resultado desse trabalho.
O primeiro modelo (proposto por [14]) possui somente como variáveis de entrada
a umidade relativa do ar e a precipitação pluvial, o segundo modelo acrescenta
a variável temperatura mı́nima do ar.
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Figura 6. Focos de calor e série temporal obtida a partir do modelo de sistema fuzzy
sem a variável temperatura mı́nima do ar.
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Figura 7. Focos de calor e série temporal obtida a partir do modelo de sistema fuzzy
sem a variável temperatura mı́nima do ar.

Observando os gráficos das Figuras 6 e 7, podemos perceber que houve mu-
dança qualitativa na série temporal do perigo de incêndio ambas são muito
próximas, mas é posśıvel verificar que realizando ajustes nos suportes dos con-
juntos fuzzy da variável lingúıstica da temperatura mı́nima é posśıvel realizar
um ajuste fino do comportamento do modelo e fornecer uma resposta do mo-
delo ainda mais próxima do comportamento da ocorrência de focos de calor no
tempo.

Para avaliar quantitativamente a estimativa do perigo de incêndio (πt), uti-
lizamos uma classificação binária utilizando a ocorrência de focos de calor Ft e
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o Alerta Climático Dinâmico αdt definido da seguinte forma:

αdt =

{
1, se πdt > 0,
0, c. c..

(2)

Consideramos os resultados obtidos como uma classificação binária na qual,
para cada instante de tempo t, o verdadeiro positivo (tp) é caracterizado por
αdt = 1 (perigo é positivo) e Ft = 1, (houve a ocorrência de foco de calor). De
forma análoga, o verdadeiro negativo (tn) ocorre quando αdt = 0 e Ft = 0. O
falso negativo (fn) ocorre quando αdt = 0 e Ft = 1 e, por fim, para o falso positivo
(fp) temos αdt = 1 e Ft = 0. A Tabela 1 resume essas ideias.

Tabela 1. Classificação utilizada para avaliar a eficiência do modelo de perigo de
incêndio florestal.

Classificação Alerta Climático (αt) Ocorrência Ft

Verdadeiro Positivo (tp) 1 1

Verdadeiro Negativo (tn) 0 0

Falso Positivo (fp) 1 0

Falso Negativo (fn) 0 1

A qualidade da modelagem será indicada pela área abaixo da curva ROC
associada à classificação realizada. Foram utilizadas também as áreas abaixo das
curvas ROC (do inglês Receiver Operator Characteristic) que são comumente
usadas para apresentar os resultados de problemas de decisão binária em apren-
dizado de máquina [7,4,5]. Quanto mais próximas de 1 (um) essas duas medidas,
melhor o desempenho do classificador.

Com essa metodologia, após serem predito os valores do perigo de incêndio
com a variável de entrada temperatura mı́nima do ar para o ano de 2014,
obteve-se área abaixo da curva ROC obtida foi de 0, 8807. Para a modelagem
original sem a temperatura foi obtido o valor de AUC igual a 0, 8706. As Figuras
8 e 9 apresentam as curvas ROC obtidas.

4 Conclusões

O trabalho desenvolvido modela o perigo de incêndio que está associado à va-
riação dos fatores climáticos durante um ano completo. As informações utilizadas
no modelo foram obtidas de especialistas e de observação da ocorrência dos focos
de calor associando-os aos fatores climáticos. A estimativa do perigo de incêndio
para o ano de 2014 foi avaliada a partir de uma classificação binária, na qual
obteve-se acurácia de 0, 6164 e área abaixo da curva ROC obtida foi de 0, 8807.

Os desempenhos de ambos os modelos com ou sem temperatura mı́nima do
ar foram bastante próximos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente.
Apesar de parecer inconclusivo nossos teses, devemos lembrar que a complexi-
dade do modelo que inclui a variável temperatura é bem maior, o número de re-
gras na base de regras aumentou significativamente e a possibilidade de ajuste do
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Figura 8. Curva ROC para o perigo de incêndio florestal dependente da temperatura
mı́nima do ar
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Figura 9. Curva ROC obtida da classificação realizada para avaliar o modelo de perigo
de incêndio florestal sem temperatura mı́nima do ar.

modelo para a substituição da temperatura mı́nima pelas temperaturas máxima
e média é bem maior para o modelo apresentado nesse trabalho.

Uma desvantagem desse modelo reside no fato que a inserção de mais variáveis
é bem complicada haja vista o crescimento geométrico do número de regras.

Uma vantagem consiste na facilidade de implementação computacional e na
facilidade de ajuste dos parâmetros do modelo por especialistas na área.

Dessa forma, como os desempenhos dos modelos de perigo de incêndio flo-
restal foram próximos, acreditamos que o estudo do modelo com temperatura
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traz uma maior amplitude, possibilidade de ajustes futuros e proximidade com
a realidade para a modelagem desse ı́ndice.
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Resumo 
 

Com base nas recomendações originadas de estudos sobre vegetação urbana na Alemanha, 

estabeleceu-se que as áreas residenciais de baixa verticalização devam possuir como meta 50% 

de cobertura vegetal (Munique), das quais 25% deve ter cobertura de árvores e arbustos [1], e 

para as áreas verticalizadas, a meta sugerida é de 30% de cobertura vegetal, destes 15% deve 

contemplar árvores e arbustos. Também é recomendado que o sistema de espaços livres 

(públicos) de uma cidade deva apresentar uma relação de áreas públicas com vegetação da 

ordem de 28 a 35m
2
/habitante [1, 2].  

 Tais padrões reforçam o reconhecimento de que as formações florestais são significativas 

para promoção de serviços ambientais urbanos. A importância destes espaços é reconhecida, 

porém, há variações na forma como estes são implementados. Por tais razões, é importante 

compreender esta realidade e discutir um modelo que utilize as mais diversas variáveis para 

poder contribuir para sua gestão [3]. 

Este trabalho tem por objetivo utilizar alguns parâmetros reconhecidos na literatura científica, 

para compor as variáveis de entrada de um modelo matemático que almeja avaliar a qualidade 

de ocupações urbanas quanto a qualidade dos serviços ambientais, em especial no tocante a 

presença de áreas verdes. 

A metodologia proposta analisa a qualidade ambiental das áreas verdes com base na 

modelagem fuzzy, utilizando como variáveis parâmetros relacionados às características da 

vegetação, extensão florestal e densidade populacional. A Teoria dos Conjuntos fuzzy está 

sendo utilizada neste trabalho justamente por apresentar grande capacidade de relacionar 

variáveis de diferentes aspectos, sejam elas ambientais ou de outra natureza [4].  

A construção do modelo teve início com a escolha e definição das variáveis de entrada e saída 

no sistema. Cada conjunto de dados de entrada (condição avaliada) corresponde a uma saída, 

por meio de um sistema de inferência fuzzy baseado em regras do tipo MIMO - Múltiplas 

entradas e Múltiplas Saídas, composto de quatro partes essenciais: Módulo de Fuzzificação, 

Base de Regras, Módulo de Inferência e Módulo de Defuzzificação. As variáveis assumidas 

para as funções são a Qualidade da Vegetação, Quantidade de Floresta e Densidade. 

A variável Quantidade de Floresta avalia o percentual de vegetação em estágio florestal a ser 

reservada como área verde, os parâmetros adotados tiveram como referência a meta 

desenvolvida em Munique (Alemanha), que recomenda que a área verde deva possuir ao menos 

50% de sua extensão territorial ocupada por florestas.  

A variável densidade expressa a relação entre a extensão territorial da área verde e a densidade 

populacional estimada para a área a ser urbanizada, aferida com auxílio de dados do IBGE que 

indiquem a média de moradores por residência. Foi considerada como Ótimo os valores iguais 

ou superiores a 30 m
2
/habitante. 

O Sistema fuzzy utilizado é do tipo Mamdani, construído com auxílio do software Matlab®. O 

resultado objetivou avaliar a área verde e expressar qual é a decisão a ser tomada para que este 
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espaço possa vir a cumprir adequadamente seu papel na promoção de serviços ambientais 

urbanos. 

O sistema foi constituído por duas saídas, uma delas indica valores referentes ao percentual da 

área urbanizada que a área verde objeto de análise deve possuir. Este parâmetro varia de 20% 

(percentual mínimo exigido pela Resolução SMA-SP n
o
 31, de 19 de maio de 2009 - Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado de São Paulo), até 50%. Esta saída foi modelada com os seguintes 

valores linguísticos: Muito Adequada, Adequada, Pouco Adequada, Intermediário, Pouco 

Inadequada, Inadequada e Muito Inadequada.  

A segunda saída refere-se a “ação de melhorias”, expressa as intervenções necessárias para 

tornar a área adequada para a promoção de serviços ambientais. Tem relação com o conceito de 

que ambientes florestais em estágio de sucessão avançado são mais eficientes na oferta destes 

serviços. Seus valores variam de 0 a 10, sendo que os valores próximos de zero indicam a 

necessidade de intervenções mais intensas, enquanto que os valores próximos de dez indicam 

que não há necessidade de intervenção.  

A estrutura do sistema foi testada previamente com alguns poucos valores fictícios para 

verificar o funcionamento do mesmo. A seleção dos valores inseridos no sistema correspondeu 

a valores extremos (máximo e mínimo) e os intermediários de cada variável de entrada. No caso 

do subsistema que afere o Estágio de Sucessão Florestal, correspondem ao estágio pioneiro, 

médio e avançado. A variável de entrada Quantidade de Vegetação assumiu valores de 0%, 

10%, 30% e 50% e a Densidade os valores 0, 5, 18 e 30 m
2
/área/habitante. 

Foi possível observar que para o extremo “indesejável”, o resultado expressa nota 0 em 

relação à melhorias, ou seja, neste caso há necessidade de medida de mitigação severa.  

Neste mesmo cenário, o percentual de área indica necessidade de ampliação para o máximo, 

equivalente a 50% da área urbanizada. Este resultado demonstra que as condições em que está a 

área verde, não apresenta potencial em ofertar serviços ambientais mínimos que possam se 

traduzir em melhor qualidade de vida a seus moradores. 

Os valores intermediários demonstram que, por ora, o modelo comporta-se de acordo com o 

esperado, ou seja, para esses valores, as saídas também são intermediárias. 

A estruturação do sistema demonstrou-se adequada, foi possível considerar os principais 

parâmetros apontados pela literatura científica para análise das áreas verdes quanto ao potencial 

de cumprir o papel pela qual foram instituídas. 

Os resultados parciais motivaram uma discussão não apenas no campo das funções ambientais 

das áreas verdes, mas demonstra potencial em fomentar uma discussão no campo social, assim 

com reflexão quanto ao papel do Estado na instituição de parâmetros do ordenamento territorial 

urbano. 

 

Palavras-chave: serviços ambientais, infraestrutura verde urbana, lógica fuzzy. 
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Resumo 

As atividades mineradoras embora tenham promovido desenvolvimento e crescimento 

econômico no ultimo século, também foram responsáveis por provocar a degradação ambiental alterando 

significativamente as condições químicas, físicas e biológicas do solo na paisagem 
[2,3]

. A Amazônica está 

entre as regiões do Brasil com grande riqueza mineral, inevitavelmente a intensificação no processo de 

exploração mineral na região aceleram os impactos ambientais e podem comprometer o solo e subsolo 

provocando diversos danos ao ecossistema.  Para reverter esse processo faz se necessário recuperar essas 

áreas que sofreram impactos negativos com a mineração.  Nesse sentido a utilização de indicadores 

ambientais que avaliam qualidade dos solos/substratos  apresentam  alto potencial de utilização, devido à 

sensibilidade em identificar às alterações ambientais ocorridas na áreas em recuperação possibilitando 

compreender os mecanismos envolvidos 
[1,5]

. Considerando a complexidade dos processos de recuperação 

de áreas mineradas e a dinâmica de cada ambiente, o intuito deste estudo foi gerar um índice de qualidade 

dos solos/substratos minerados integrando os indicadores ambientais específicos para avaliar condição 

química, biológica e física de  áreas em diferentes estágios de recuperação com apoio de um sistema de 

inferência fuzzy. 

O sistema em lógica fuzzy foi desenvolvido baseado na experiência de profissionais do grupo de 

Recuperação Terras do ICTS – Unesp Sorocaba, a partir dos dados coletados em uma área minerada em 

processo de recuperação localizada na Floresta Nacional do Jamari -RO. Os Sistemas Fuzzy são 

processos de inferência baseados em regras fuzzy, que envolvem quatro etapas principais de 

desenvolvimento: a fuzzificação; a construção da base de regras; a inferência tipo Método de Mandani; e 

a defuzzificação através de métodos como o Centro de Gravidade (centróide) 
[7]

. Nesse contexto, para 

modelagem das variáveis em conjuntos fuzzy com seus respectivos domínios, proposição de termos 

linguísticos e funções características necessitou se dividir os parâmetros em três subsistemas, sendo o 

sistema biológico, o sistema, o sistema físico do solo minerado e por fim um sistema combinado que 

integrou os três primeiros sistemas, gerando um índice de qualidade de solo (IFQS).   

O Sistema químico foi utilizado para avaliar a fertilidade do solo considerando a porcentagem de 

saturação do solo, capacidade de troca de cátions e pH. O Sistema Biológico avaliou a atividade biológica 

do solo com base nos dados da celulase, quociente metabólico e Carbono Orgânico, enquanto o Sistema 

Físico utilizou os dados da Matéria Orgânica e capacidade de retenção da água no solo/susbstrato 

minerado. A base de regras para cada um dos sistemas foi definida considerando as variáveis de entrada e 

variáveis de saída, relacionadas a qualidade da área estudada e o ambiente natural de referência 

totalizando 63 regras.  Os resultados dos subsistemas iniciais foram utilizados como entrada no sistema 

final, a fim de gerar o IFQS. Então a base de regras final do sistema relacionou as condições químicas, 

biológicas e físicas resultantes dos sistemas iniciais, totalizando 81 regras relacionais Fuzzy. 

O índice que integra os três subsistemas avaliados tendeu a manter correspondência da 

variabilidade existente nas variáveis de entrada, com coeficiente de variação na ordem de 32%. Os 

sistemas fertilidade, bioquímico e físico do solo, apresentaram variações no coeficiente de variação para 

as variáveis de entrada, mas em geral o coeficiente de variação manteve acima de 30% de acordo com o 

valor obtido para o índice de qualidade final. Ainda, o Índice Fuzzy de Qualidade do Solo (IFQS) 

diferenciou os solos dos locais em recuperação em relação às áreas de referência, sob a condição de solo. 
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Nesse escopo, algumas áreas apresentaram melhor tendência evolutiva em relação à outras, 

principalmente as áreas com composição granulométrica mais próxima aos ambientes de referência. Tal 

resultado também foram obtido em Fengler et al. (2017), dada a prévia classificação e preparação do dos 

locais em recuperação, com a definição de ações baseada na avaliação preliminar de danos ambientais
[6]

, 

anteriormente ao plantio, incluindo o uso de compostagem, associadas à adubação verde, fertilizantes 

químicos e calagem. Essas ações aparentemente conseguiram compensar o maior dano ambiental dos 

rejeitos secos, pela melhoria da matéria orgânica e, consequentemente, da atividade microbiológica. 

Resultados semelhantes foram observados, com os locais em recuperação sob substrato rejeito seco 

obtendo atividade microbiana semelhante ao substrato rejeito capeado. Tais resultados indicam a 

representatividade do IFQS em relação às condições do solo nos locais em recuperação e ambiente de 

referência
8
.  

  Assim, o método descrito permitiu a elaboração de um sistema proposicional de indicadores de 

gestão para solos/substratos degradados  gerados no processo de mineração. O índice Fuzzy de Qualidade 

do Solo apresentou aderência em representar as diferenças nas propriedades dos diferentes substratos em 

que os locais em recuperação se encontram e em relação aos ambientes de referência (floresta nativa e 

adjacências). A não linearidade do relacionamento entre os indicadores empregados na confecção dos 

índices Fuzzy, para as diferentes propriedades do solo, pode ser considerada no delineamento dos 

sistemas e comportamento das varáveis. Considerando o monitoramento das áreas como um viés 

importante na gestão, o índice Fuzzy confeccionado com base na variável matéria orgânica e capacidade 

de retenção de água no solo/substrato (IFFis) apresentou grande potencial, visto que fora obtido com 

apenas dois indicadores e correlações significativas. Ribeiro et al. (2015) descrevem que essas variáveis 

estão associadas com diversas propriedades do solo e com o desenvolvimento florestal. Entretanto, para 

fins de gestão a utilização do sistema completo permite identificar como cada subsistema (fertilidade, 

biológico ou físico) carecem de ações de melhoria e gestão nas componentes do meio em recuperação.. 

 

Palavras-Chave: Qualidade do solo; indicadores do solo; RAD; Lógica Fuzzy;  
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Abstract

Este trabalho apresenta uma comparação entre os resultados obtidos do modelo de
Sistema de Inferência Adaptativo Neuro-Difuso (ANFIS) e do modelo de Regressão Linear
Múltipla na previsão de poluentes atmosféricos: Material Particulado (MP10), Monóxido
de carbono (CO), Ozônio (O3) e Dióxido de nitrogênio (NO2). Para os dois modelos foi
realizada uma busca exaustiva, no ANFIS a busca encontrou a quantidade e as funções
de pertinência que melhor responderam aos dados de séries temporais dos poluentes,
calibrando assim, o seu poder de previsão. No RLM o algoritmo implementado de busca
exaustiva testou todas combinações posśıveis para cada variável atmosférica e possibilitou
a melhor estimativa de concentração de poluentes. Ambos modelos adotaram o ı́ndice
de concordância como feedback para suas análises e utilizaram os dados coletados da
estação da Refinaria Abreu e Lima, que faz parte do Complexo Industrial de Suape,
situada na cidade de Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Os
resultados mostraram que o ANFIS se sobressai e obtém as melhores previsões quando
comparado ao RLM, com todos os valores maiores de 95% de assertividade.

Palavras-chave: Redes Neurais Nebulosas, Regressão Linear Múltipla, Qualidade do ar,
Funções de pertinência, Índice de concordância.

1 Introdução

A revolução industrial foi um grande marco para a intensificação da poluição atmosférica
devido a produção de poluentes em larga escala. Como consequência disso, houve também, a
modernização urbana e automotiva que expandiu e concentrou as fontes de poluição geografi-
camente. A poluição do ar é um tema atual e imperativo, pois apesar de estar diretamente
ligada a temas ambientais centrais como aquecimento global, pode representar risco à saúde
e provocar doenças respiratórias e cardiovasculares [1][2][3].

O conhecimento prévio dos ńıveis de poluentes na atmosfera de uma região pode ser útil ao
fornecer dados para ativar ações de emergência durante peŕıodos de estagnação atmosférica,
quando os ńıveis de poluentes possam representar risco à saúde pública.
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A análise da composição do ar tem avançado e explicado muitos fenômenos antes de-
sconhecidos. Dentre os poluentes que compõem o ambiente atmosférico estão em maior im-
portância qúımica o monóxido de carbono (CO), os óxidos de nitrogênio (NOx), o dióxido de
enxofre (SO2), o ozônio (O3), part́ıculas em suspensão, a fumaça e os materiais particulados
(PM).

Estas variáveis podem ter sua origem de forma tanto natural no caso de erupções vulcânicas,
brumas salinas, neblinas, como de forma antrópica no caso de queima de combust́ıvel fóssil e
processos industriais[4].

Além disso, a avaliação da qualidade do ar não envolve somente o monitoramento de sua
qualidade, mas também a identificação das principais fontes que causam a poluição medida,
estudos de tendência e estimativas de poluição em áreas não monitoradas[5].

Estudos no Brasil e em outros páıses revelam a crescente utilização de modelos de regressão
múltipla e redes neurais nebulosas em análises que oferecem dados de entrada imprecisos,
caóticos e incertos, como é o caso de previsões temporais voltadas ao estudo da qualidade do
ar, convergindo em resultados satisfatórios e significativos.

Em 2006 [6] utilizou o Sistema de Inferência Adaptativo Neuro-Difuso (ANFIS) para
estimar o impacto de fatores meteorológicos sobre o dióxido de enxofre (SO2) e o total de
ńıveis de poluição de material particulado (MP10) suspensos na área urbana da Zonguldak,
Turquia. O modelo previu satisfatoriamente as tendéncias nos ńıveis de concentração de SO2

e MP, com desempenho entre 75-90% e 69-80%, respectivamente.
Em 2009, na cidade de São Carlos - SP, vários modelos de regressões múltiplas foram

utilizados no estudo de séries temporais de MP10. Uma análise foi realizada na concentração
de MP10 em relação aos dados de pluviosidade e o melhor modelo de previsão da concen-
tração do poluente para este estudo foi o Modelo auto-regressivo integrado de médias móveis
(ARIMA) que apresentou menores valores de RMSE[7].

Em 2010 [8] utilizou modelos de Redes Neurais Artificiais (RNA) e ANFIS para a predição
demonóxido de carbono (CO) no Teerã. Além disso, os métodos Forward Selection (FS) e
Gamma test (GT) foram usados para selecionar as melhores variáveis de entrada, escolhendo
duas variáveis das 12 candidatas iniciais. Assim foi posśıvel reduzir o erro de sáıda e o custo
computacional. De acordo com as simulações realizadas o modelo de RNA obteve resultados
mais satisfatórios que os produzidos pelo ANFIS na previsão de CO.

Já em 2011 [9] em seus estudos aplicaram regressão linear múltipla para ajustar dois
modelos a fim de identificar comportamentos futuros de poluentes atmosféricos (MP10) na
cidade do Rio de Janeiro - RJ. Os resultados foram considerados satisfatórios visando sua
contribuição em novas análises futuras.

Em 2012 [10] utilizou o modelo ANFIS e o modelo ODDS (Output-Dependent Data Scal-
ing) que são combinações de regressão múltipla (regressão por mı́nimos quadrados, regressão
por mı́nimos quadrados parciais e regressão linear multivariada) para predição diária de mate-
rial particulado (MP10) na cidade de Konya, Turquia. O conjunto de dados da concentração
de MP10 foi fornecido pelo Instituto de Estat́ıstica da Turquia no peŕıodo de 1 de dezembro
de 2003 à 30 de dezembro de 2005. Os resultados experimentais demonstraram que o método
ODDS obteve resultado muito promissor na predição dos valores de concentração de PM10.

Em 2013 [11] utilizou o modelo ANFIS para determinar o perfil da concentração de SO2

na área urbana próxima as fundições de cobre em Bor na Sérvia. Para isto, foram utilizadas
além de variáveis meteorológicas para o calibre de predição, a concentração de enxofre emitida
a partir do processo pirometalúrgico do tratamento da concentração de cobre sulf́ıdico.
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Os dados encontrados foram satisfatórios mas para trabalhos futuros é sugerido como
melhorias, aplicar peŕıodos de treinamentos maiores que de dois meses inseridos inicialmente.

Em 2014 [12] propôs o modelo CS-EEMD-BPANN para previsão de concentrações de
PM nas cidades da China (Beijing, Shanghai, Guangzhou e Lanzhou) com diferentes carac-
teŕısticas de fontes climáticas, geológicas e de emissões, composto por Based on gray correla-
tion analysis (GCA), Ensemble Empirical Mode Decomposition (EEMD), Cuckoo search (CS)
e Back-propagation artificial neutral networks (BPANN). Os resultados da GCA indicam que
os poluentes CO, NO2 e SO2 são mais relacionados ao PM e que a incorporação destes predi-
tores pode melhorar significativamente a previsibilidade do desempenho do modelo, sugerindo
a eficácia do método desenvolvido.

Em 2015 [13] propôs modelagem ANFIS para previsão de material particulado na Romênia.
O modelo utilizou três conjuntos de dados abrangendo todas as estações espećıficas das áreas
urbanas no páıs. O tipo de conjuntos de dados de entrada determinou o método gerador
do sistema de inferência Fuzzy e a função de otimização. O modelo de previsão resultante
pôde ser usado para alertar a população quando a concentração de PM excedia os limites
toleráveis. Além disso, o modelo também foi utilizado para extrair dados úteis para novas
modelagens baseadas em aprendizagem.

Em 2016 [14] apresentaram um estudo para a previsão de concentrações futuras de MP10
na cidade de Paulina - SP. Como método estat́ıstico para manipulação destes dados utilizou-se
os modelos de séries temporais: Modelo auto-regressivo integrado de médias móveis (ARIMA)
e Modelo auto-regressivo integrado de médias móveis com sazonalidade (SARIMA). Os re-
sultados mais satisfatórios foram obtidos pelo modelo SARIMA, que apresentou os melhores
ajustes em relação aos parâmetros estabelecidos.

Também na Romênia em 2017 [15] realizaram comparações de modelos de redes neurais
artificiais e redes neurais nebulosas a fim de realizar previsões de poluentes atmosféricos em
áreas urbanas, utilizando material particulado (MP2.5). Para o estudo foi utilizado o banco
de dados AirBase com dados de poluentes atmosfbéricos obtidos de hora em hora. Como
parâmetro de desempenho foram utilizadas métricas de ı́ndice de concordância e erro médio
quadrático.

Ainda em 2017 [16] utilizou o ANFIS para o estudo de previsões da qualidade do ar
na cidade de Lahore, no Paquistão. Os dados foram obtidos do Departamento do governo
de Punjab de proteção ambiental (EPD) no peŕıodo de abril de 2007 à maio de 2015. As
variáveis de entrada utilizadas foram o material particulado (MP2.5), ozônio (O3), monóxido
de Carbono (CO), dióxido de Enxofre (SO2) e dióxido de Nitrogênio (NO2). Os resultados
obtidos determinaram o perfil de poluição atmosférica da região com o ı́ndice de qualidade
do ar como bom, moderado ou insalubre. Além disso, foi posśıvel constatar a eficiência do
ANFIS com resultados mais precisos do que métodos convencionais.

Em 2017 [17] abordou o modelo ANFIS para determinar a influência de fatores externos
como o clima na previsão da qualidade do ar na cidade de Jeddah na Arabia Saudita. O
ozônio por ser um poluente encontrado em grandes proporções na região foi usado para este
fim. Os resultados do estudo mostram que o modelo ANFIS é uma abordagem abrangente
para a estimativa e avaliação do ńıvel de ozônio e é uma abordagem confiável para produzir
resultados mais genúınos.

Em 2017 um estudo no Irã realizado por [18] usou o modelo ANFIS para previsões de
poluentes atmosféricos utilizando dados históricos de material particulado (MP10 e MP2.5),
dióxido de enxofre (SO2), monóxido de nitrogênio (NO), monóxido de carbono (CO) e ozônio
(O3) obtidos em um numero de horas determinados. O modelo ANFIS obteve resultados
satisfatórios nas previsões, superando as expectativas inicias.
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Em 2018 [19] experimentos utilizando redes neurais nebulosas (ANFIS) e regressão lin-
ear múltipla (RLM) foram aplicados no estudo de previsões de poluentes atmosféricos na
Austrália. O modelo ANFIS encontrou o melhor desempenho e maior precisão quando com-
parado com o RLM, com taxa de precisão de 91% de dióxido de nitrogênio (NO2) com EMQ
de 1,49.

Neste contexto, a proposta deste trabalho é realizar estudos de previsão de poluentes
atmosféricos (material particulado, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio) na
região metropolitana do Recife utilizando os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e
redes neurais nebulosas (ANFIS). Para ambos modelos, pretende-se utilizar o conceito de
busca exaustiva. No ANFIS, a busca exaustiva encontrará a quantidade e as funções de
pertinência que melhor respondam aos dados de séries temporais dos poluentes. No RLM, a
busca realizará todas as combinações posśıveis a fim de possibilitar as melhores estimativas de
concentrações destes poluentes. Tais resultados poderão implicar na determinação de perfis
de poluentes, que servirão de indicadores nos estudos associados às doenças respiratórias.

2 Matérias e Métodos

2.1 Base de Dados

Os dados foram fornecidos pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco
(CPRH), com informaçẽs de concentraçẽs dos poluentes: material particulado com diâmetro
inferior a 10 µm (PM10, µg/m3), dióxido de nitrogênio (NO2, µg/m3), monóxido de carbono
(CO, ppm) e ozônio (O3, µg/m3) presentes no ar, para o peŕıodo de 17/07/2015 à 17/07/2017,
cujo treinamento foi de 17/07/2015 até 19/03/2017 e o teste de 20/03/2017 até 17/07/2017
para os dois modelos estudados. Todas as medições foram feitas em intervalos de 1h e
extráıdas da estações RNEST (Refinaria Abreu e Lima) que faz parte do complexo industrial
de Suape, localizada no munićıpio de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco.
O sistema da estação de monitoramento capta as informações em tempo real por meio de
sensores e envia todo o conteúdo pela internet para a sede da agência na cidade do Recife-
PE[20].

Figure 1: Localização aproximada da Estação de Gaibú.

Fonte: JCTM, Monitoramento da Qualidade do Ar, Estação RNEST (2017).
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Os modelos abordados neste estudo são descritos a seguir.

2.2 Modelo de Regresso Linear Múltipla

A Regressão múltipla é uma técnica estat́ıstica para construir modelos que descrevem de
maneira razoável relações entre várias variáveis explicativas de um determinado processo. A
diferença entre a regressão linear simples e a múltipla é que na múltipla são tratadas duas
ou mais variáveis explicativas. Na prática se trata de uma equação matemática que estuda
a relação entre variáveis dependentes (que se deseja prever) e as independentes (preditoras)
[20].

Para fins de aplicação dos modelos de regressão linear, foi desenvolvido, em linguagem C,
um modelo matemático de regressão linear. Este, ao receber as séries de dados apropriadas,
se encarrega de efetuar as operações de regressão. Foi utilizado o ambiente de desenvolvi-
mento integrado (IDE) de código aberto Code::Blocks(www.codeblocks.org/) versão 16.01,
para codificar, compilar e executar o programa. O mesmo foi implementado contendo um
algoritmo de busca exaustiva em sua estrutura com a finalidade de gerar todas as posśıveis
combinações de variáveis independentes e verificar com qual delas obtêm-se as melhores pre-
visões para os poluentes considerados. Além disso, são utilizados 4 regressores isolados (um
para cada poluente: PM10, CO, O3 e NO2) e cada um deles é associado a seu próprio conjunto
de posśıveis variáveis explicativas representando a sua respectiva série de dados defasada de
até 6 horas[20].

Aplicações mais interessantes da análise de regressão geralmente exigem o uso de mais
de uma variável regressora, pois na maior parte das situações, uma única variável não é
capaz de explicar suficientemente bem o comportamento da variável resposta. Para tanto,
o modelo também analisa a relação entre 2(duas) ou mais variáveis. Nesta abordagem, a
variável resposta Y pode estar relacionada com duas ou mais variáveis independentes, sendo
sua formulação descrita a seguir:

Y = β0 + β1x1 + β2x2 + ...+ βkxk (1)

em que, β0 representa a interseção do plano, todos os parâmetros βj , j = 1, 2, 3, ..., k , são
chamados de coeficientes de regressão e a estimativa destes parâmetros pode ser feita através
do método dos mı́nimos quadrados. As observações da série são descritas da seguinte forma,
n representando o número de observações e suponha que n > k, seja xij a i-ésima observação,
logo as observações são:

(xi,1, xi,2, xi,3, ..., xi,k, yi), i = 1, 2, 3, ..., n;n > k

em que, cada uma das observações satisfaz a equação (1) [21].
O modelo realiza a estimativa dos coeficientes de regressão através da resolução do sistema

de equações normais de mı́nimos quadrados (2).
Usando o conceito matemático de combinação linear, foi posśıvel calcular a geração de

15.600.443 (mais de 15 milhões de combinações) equações de regressão para cada um dos
quatro poluentes considerados, sendo que, cada uma delas forneceu um resultado diferente
da previsão, por isso a importância da implementação de um algoritmo de busca exaustiva que
teste cada uma delas e indique com qual obteve-se a melhor métrica IA e, consequentemente
o menor MSE.
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2.3 Modelo de inferência Fuzzy baseado em Redes Adaptativas (ANFIS)

Neste estudo utilizou-se o modelo proposto por [22], ao implementar o Fuzzy Logic Toolbox
do Matlab [23].

Uma das primeiras arquiteturas neuro-fuzzy denominada Sistema de Inferência Adap-
tativo Neuro-Difuso (ou ANFIS - Adaptative Neural Fuzzy Inference System) foi proposta
por Jang [24]. Este sistema é um modelo fuzzy que usa um algoritmo de estratégias de
aprendizado derivado do comportamento de redes neurais para encontrar os parâmetros de-
terminados pelos conjuntos fuzzy.

Para que os sistemas baseados em regras como ANFIS tenham uma melhora em seu
desempenho é necessário realizar testes exaustivos na configuração de seus parâmetros. Esses
parâmetros se encontram na formação das funções de pertinência. Para se criar uma regra
nebulosa do tipo ’se algo for quente então a sáıda é fria’ é necessário definir que tipo de
função e ajustar os parmetros que indicam o que pertencem ao conjunto ’quente’ ou ’frio’ no
contexto das regras. Esse procedimento de ajuste não é trivial [25].

Desta forma, ao longo do desenvolvimento deste trabalho foi feita uma análise (busca
exaustiva), de quais e quantas funções de pertinência melhor se adaptariam ao problema
proposto, ou seja, uma variação e/ou identificação destes parâmetros com o objetivo de
minimizar o erro de previsão. Visto que temos um problema o qual suas informações não são
simétricas. Fato verificado pela sazonalidade das concentrações de poluentes atmosféricos ao
longo do ano.

O algoritmo de busca exaustiva pode ser descrito da seguinte forma (em que m = en-
trada, qFP = quantidade de funções de pertinências, tFP = tipo das funções e psaida = são
os parâmetros de sáıda do modelo):

para m de 1 até 6
para qFP de 2 até 25

para tFP de 1 até 25
psaida(...)= ANFIS( m, qFP, tFP, ...)

fim para
fim para

fim para

O fato que qFP começar com duas funções de pertinências deve-se as restrições do próprio
modelo ANFIS, ou seja, essa é a quantidade mı́nima de funções exigidas por ele para que
aconteça o aprendizado, pois o aprendizado é supervisionado necessitando-se de pelo menos
uma entrada e a sáıda desejada. Então, deve-se ter uma função de pertinência para cada um
destes valores. A seguir são mostradas as posśıveis funções de pertinências que podem ser
ajustadas ao modelo ANFIS.

Em que :

a) pimf: é uma curva Pi-Shape;
b) gaussmf: é uma curva simples de distribuição Gaussiana;
c) gauss2mf: é composta pela diferença entra duas curvas de distribuição Gaussiana;
d) gbellmf: é uma curva ”generalized bell”;
e) dsigmf: é a diferença entre duas curvas sigmóides;
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f) psigmf: é o produto entre duas curvas sigmóides;
g) trimf: é uma função triangular;
h) trapmf: é uma função trapezoidal.

Figure 2: Funções de Pertinências ajustadas no modelo ANFIS.

Como o ANFIS é um modelo h́ıbrido compostos por redes neurais artificiais e lógica fuzzy,
sua estrutura é parecida com uma rede neural, possuindo igualmente as camadas de entrada,
intermediárias e sáıdas. A diferença para a estrutura neural pura é que para cada camada da
rede são realizadas inferencias fuzzy com o objetivo de unir ao processamento lingúıstico de
um sistema de inferência (SI) a capacidade de adaptação e aprendizagem das redes neurais,
sendo utilizado cada vez mais na previsão de séries temporais, principalmente no estudo da
qualidade do ar, em que a capacidade de aprendizagem converge satisfatoriamente quando
usados dados de poluentes atmosféricos.

2.4 Métrica de Desempenho

Para medir o desempenho das abordagens propostas, serão utilizadas duas métricas prin-
cipais: o erro quadrado médio (mean square error - MSE) e o ı́ndice de concordncia (index
agreement - IA).

O MSE é frequentemente utilizado na previsão de séries temporais e sua principal função
é indicar se a previsão feita pelo modelo está superestimada ou subestimada, no entanto, não
se pode tomar conclusões apenas com base no MSE [26][27]. Quanto mais próximo de zero,
melhor os resultados de previsão fornecidos pelo modelo testado.

MSE =
1

n

n∑

i=1

(Y − yi)2 (2)

Em que, Y representa o valor previsto pelo modelo e yi o valor observado (real) na série
da variável resposta. Para medir o desempenho das abordagens propostas, sera utilizada a
métrica de ı́ndice de concordância (index agreement - IA).

O ı́ndice de concordância é utilizado para indicar o ńıvel de concordância entre o modelo
de previsão e a variável prevista e será utilizado como uma medida padronizada do grau de
erro de previsão do modelo variando entre 0 e 1.
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Um valor de 1 para o IA indica uma correspondência (concordância) perfeita entre o
modelo e a variável prevista, e 0 evidência nenhum tipo de concordância entre eles. Esta
medida foi escolhida devido a sua grande utilização no estudo de séries temporais atuais[20].

IA = 1−
∑n
i=1 | Y − yi |2∑n

i=1(| Y − y | + | yi − y |)2
(3)

Em que y representa a média de todas as observações da variável de sáıda.

3 Resultados

Os resultados encontrados foram obtidos por dois modelos de previsão: Regressão linear
múltipla (RLM) e redes neurais nebulosas (ANFIS). Para estes modelos foram analisadas,
individualmente, quatro variáveis atmosféricas (PM10,O3,CO,NO2), cada uma usando uma
defasagem de até seis horas.

Para o modelo RLM em cada variável de entrada foram geradas 63 equações de regressão
usando todas as combinações posśıveis. As melhores combinações encontradas pelo modelo
RLM para material particulado (MP10), monóxido de carbono (CO) e dióxido de nitrogênio
(NO2) , respectivamente, foram defasagens de até três horas: (PM10-1), (PM10-2), (PM10-
3), (CO-1), (CO-2), (CO-3), (NO2-1), (NO2-2), (NO2-3) e para o ozônio as combinações
foram de defasagens de uma e cinco horas (O3-1) e (O3-5).

Para o modelo ANFIS, também foram utilizadas defasagens de até seis horas, da qual
a primeira entrada é a defasagem de uma hora, e assim sucessivamente até a sexta hora
imediatamente anteriores. Para as quatro variáveis atmosféricas, os melhores resultados
foram encontrados com defasagem de uma hora (PM10-1, O3-1, CO-1, NO2-1).

Tabela-1 Resultados encontrados no modelo ANFIS.

Tipo de
Funções
de per-
tinência

Número
de

Funções
de per-
tinência

Número
de Nós

Número
de

Parâmetros
Lineares

Número
de

Parâmetros
Não

Lineares

Regras
Nebu-
losas

MP10 gbellmf 2 20 4 12 4

O3 trimf 2 12 2 6 2

CO pimf 25 104 25 100 25

NO2 trimf 2 16 3 12 3

Autor
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Observa-se na Tabela 1 que a relação das quantidades de função de pertinência variou
de 2 à 25. Além disso, foram encontrados três tipos de função de pertinência para os casos
estudados, com 50% dos poluentes apresentando a função de pertinência trimf, queé uma
função triangular. O CO teve o maior número de função de pertinência com 25 (vinte e
cinco) funções e a maior quantidade de regras nebulosas com 25 (vinte e cinco). Como foram
utilizados um parâmetro de entrada e um de sáıda, as regras nebulosas tiveram resultados
idênticos ao número de parâmetros lineares.

Tabela-2 Previsão das Variáveis Atmosféricas

PM10 O3 CO NO2

IA MSE IA MSE IA MSE IA MSE

ANFIS 0,991 11,822 0,971 8,602 0,955 0,004 0,974 2,693

RLM 0,867 146,356 0,971 8,611 0,864 0,008 0,834 14,839

Autor

Como mostra a tabela 2 os dois modelos analisados conseguiram valores de IA próximos a
1, indicando um alto ńıvel de precisão nas previsões. Porém para a maioria das variáveis pre-
vistas, o ANFIS obteve um maior ı́ndice de concordância e um menor valor de erro quadrado
médio quando comparado ao RLM. Todos os resultados do ANFIS tiveram precisão maior
que 95%, com os melhores valores de IA apresentados pelos poluentes material particulado
(PM10-1) com 0,991 e dióxido de nitrogênio (NO2-1) com 0,974. Abaixo segue o desempenho
ponto a ponto da diferença entre os valores reais e previstos destas duas variáveis.

(a) Material Particulado (b) Dióxido de Nitrogênio

9
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Já os poluentes ozônio (O3-1) e monóxido de carbono (CO-1) alcançaram os menores
valores de IA, obtendo respectivamente 0,971 e 0,955. Abaixo segue o desempenho ponto
a ponto da diferena entre os valores reais e previstos das duas variáveis com as melhores
previses do modelo ANFIS.

(a) Ozônio (b) Monóxido de carbono

Os menores valores de MSE encontrados no ANFIS foram para os poluentes Monóxido de
carbono com 0,004 e dióxido de nitrogênio com 2,693. Tendo os resultados do modelo RLM
coerentes em todos os casos com o modelo ANFIS.

4 Conclusão

O Complexo Industrial de Suape é composto por setores energéticos, petroĺıferos, ali-
ment́ıcios e tem sido o grande propulsor do desenvolvimento econômico do estado de Per-
nambuco. Este polo industrial tem mostrado grande importância na recuperação da força
comercial do estado, através da movimentação das importações e exportações, além de ar-
recadar impostos das indústrias que fazem parte do polo. Uma dessas industriais é a Refinaria
Abreu e Lima (RNEST) que atende demandas nacionais de derivados de petróleo, apresen-
tando uma taxa de conversão de petróleo cru em diesel de 70% (a maior do páıs), combust́ıvel
essencial para a circulação de produtos e riquezas do páıs [28].

Entretanto, além da prioridade econômica, é necessário a implementação de poĺıticas
em estudos ambientais que possam prevenir ou mitigar posśıveis danos causados ao meio
ambiente, como é o caso da poluição atmosférica derivada também de atividades industriais
excessivas. O monitoramento da qualidade do ar é uma ferramenta que pode alertar quando
ńıveis de poluentes prejudiciais a saúde humana estão altos e assim realizar ações mitigadoras
que possam reduzir leitos ambulatoriais originários de doenças respiratórias . Neste contexto,
este trabalho foi desenvolvido como norteador tanto para a gestão ambiental quanto para a
gestão de saúde pública na regição metropolitana do Recife.

Através dos resultados obtidos, foi posśıvel identificar a eficácia e eficiência dos dois
modelos estudados. O modelo de RLM apesar de sua simplicidade consegue obter um ńıvel
de precisão bastante satisfatório quando utilizado em previsões de séries temporais. O modelo
ANFIS consegue ter um poder maior de precisão nas previsões quando comparado ao RLM
devido a seu alto poder de convergência em inferências lingúısticas quando usado em análises
temporais, se sobressaindo em 100% dos resultados analisados.

10
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Em relação as quatro variáveis previstas, todas obtiveram resultados acima de 95% de
concordância, tendo o material particulado se destacado em quase 100% de precisão, isto
evidencia o poder de previsão do ANFIS no problema abordado, sugerindo ser uma ferramenta
poderosa em estudos da qualidade do ar na região de estudo.
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Abstract. The major cities in Turkey are rapidly industrializing with associated 
increases in industrial waste and in energy use. As a result, urban population faces 
different types of pollution. In this article, we propose a fuzzy system which com-
bines fuzzy set theory with simple additive weighting method to evaluate the 
weights of the types of pollutions in seven major cities and then we utilize 
PROMETHEE method for ranking these cities from the least polluted to the most 
polluted according to these pollution types.  

Keywords: Multi Criteria Decision Making, Fuzzy Sets, Environmental Pollu-
tion 

1 Introduction 

Environmental pollution which has an impact on the living environment is induced by 
urbanization in metropolitan areas where the major cities possess the sharpest decline 
in livability. The rapid growth of urban population results in environmental degradation 
which causes problems like worsening water quality, excessive air and land pollution, 
noise and problems of waste disposal and much more [1]. It is suggested that while the 
world's population is doubling, the world's urban population is tripling. Within the next 
few years, more than half the world's population will be living in urban areas [2]. 

In this paper, we focused on Turkey’s major cities and the main purpose is to identify 
the major pollution issues in these cities by using Multi Criteria Decision Making 
(MCDM) techniques. This article presents both simple additive weighting and 
PROMETHEE where the first one is used to determine the weights of types of pollu-
tions while the second one is utilized to rank alternatives. 

The remainder of this study is organized as follows: Second part discusses types of 
pollutions. The third section gives information about brief literature survey about 
PROMETHEE. The fourth part elucidates the methodology utilized to carry out inves-
tigation. A real world example has been presented in the next section. The final part 
highlights interpretations of methods as a conclusion. 
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2 Types of Pollutions 

The types of environmental pollution that we have taken into account are air pollution, 
water pollution, soil pollution, radioactive pollution, noise pollution and light pollution. 
It is relevant to cite the first three pollutions concisely. 

Air pollution consists of the presence of pollutants in the atmosphere in high con-
centration that causes injury to human being. Air pollution can harm the health of peo-
ple and animals, damage crops or stop them growing properly, and make our world 
unattractive in a variety of ways. It is believed that global warming is also related to 
increased air pollution. 

Water pollution involves any contaminated water that degrades the water's quality 
and purity. Surface waters and groundwater are the two types of water resources that 
pollution affects. Water pollution can occur in oceans, rivers, lakes, and underground 
reservoirs, and as different water sources flow together through the water cycle the 
pollution can spread [3]. The effects of water pollution include decreasing the quantity 
of drinkable water available, lowering water supplies for crop irrigation, and affecting 
fish and wildlife populations that require water of a certain purity for survival. 

Soil (or land) pollution occurs when soil contains chemicals that are toxic or other-
wise dangerous for humans and other living things. Some soil pollution, such as the 
creation of landfills, is deliberate, while much more is accidental and has widespread 
effects [3].  

There are various practical solution to decrease the environmental pollution. How-
ever, the most popular and the most expressed practical solution is clean (renewable) 
energy which does not deplete natural resources or cause environmental harm. Renew-
able energy includes bioenergy, wind, hydroelectricity, solar and geothermal energy. 

3 Literature Review 

Starting from the seminal work of [4], vast studies have addressed the PROMETHEE 
in recent years. It is a well-known and one of the major classical MCDM methods that 
was originally developed by [4]. For a PROMETHEE based literature survey, we can 
cite [5]. More research on how to solve such problems, methodologies, as well as their 
applications, in different disciplines can be found in [6]. 

It should be mentioned that to the best of our knowledge, the combination of FSAW 
with PROMETHEE method for environmental pollution is firstly used in this study.  

4 Methodology 

4.1 An Insight to the MCDM Area 

Multi-criteria decision-making began by identifying the criteria related to the decision 
at hand and then determining their weights. This requires both expert judgement and 
some specialized techniques. MCDM is a useful tool that divides the decision into 
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smaller parts, analyzes each part and integrates them to produce a meaningful solution. 
These problems are comprised of five components: Goal, Decision makers, Decision 
alternatives, Evaluation criteria, Outcomes or consequences associated with alterna-
tive/interest combination. 

4.2 An Insight to the Fuzzy Area 

Fuzzy-based approaches are broadly used in specific areas to improve analyses that 
contain subjective attributes. Zadeh (1965) pioneered the use of FST to address prob-
lems involving fuzzy phenomena, a form of many-valued logic in which the truth values 
of variables may be any real number between 0 and 1. Fuzzy logic is employed to han-
dle the concept of partial truth, where the truth-value may range between completely 
true and completely false [7].  

Basic Concepts. In a universe of discourse 𝑋, a fuzzy subset 𝐴 of  𝑋 is defined with a 
membership functions 𝜇 (𝑥) that maps each element 𝑥 in 𝑋 to a real number in the 
interval [0,1]. The function value of 𝜇 (𝑥) signifies the grade of membership of 𝑥 in 𝐴. 
When 𝜇 (𝑥) is large, its grade of membership of 𝑥 in 𝐴 is strong [8].  

Trapezoidal fuzzy numbers are considered in this study thanks to their properties 
that can be handled arithmetically and interpreted intuitively [8], [9], [10]. 

In order to the defuzzify, the signed distance of trapezoidal fuzzy number 𝐴 =
(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) is defined as : [11] 

 𝑑(𝐴) = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑) (1) 

From the perspective of membership grade, the signed distance method is superior 
to the centroid method for defuzzifying process [12]. 

Linguistic Variables and Fuzzy Numbers. In FST, conversion scales are applied to 
transform the linguistic terms into fuzzy numbers [13]. Eight conversion scales are fre-
quently used to convert linguistic terms to fuzzy numbers [9], in this work, a scale of 
1-5 is used for determining importance of weights [14] as indicated in a Table 1. 

Table 1. Linguistic Variables and their equivalent fuzzy numbers. 

Linguistic Variables  Fuzzy Numbers 

Very Low (VL) 
Low (L) 
Medium (M) 
High (H) 
Very High (VH) 

 
 
 
 
 

(0,0,0,3) 
(0,3,3,5) 
(2,5,5,8) 
(5,7,7,10) 
(7,10,10,10) 
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4.3 FSAW Method 

Mains Aspects of FSAW. SAW is a multi-criteria decision-making technique which 
calculates an evaluation score for each alternative by multiplying the scaled value given 
to the alternative of that attribute with the weights of relative importance directly as-
signed by decision maker followed by summing of the products for each criterion [15]. 

This method is applicable to group decision-making systems where fuzzy assess-
ments can be aggregated by several methods. Mean, median, max, min and mixed op-
erators are the most popular [16], however, the mean operator is the most widely used 
[17], thus we have already taken into account mean operator.  

It must be cited that FSAW method is used for determining the weights of each cri-
terion. In this part of the problem, we employed AHP method before where it is con-
ducted by paired comparisons and thus, the questions that must be needed to responded 
increase dramatically. However, experts should only reply once for each criterion by 
using FSAW where it should be needed 𝐶(𝑛, 2) responses in AHP context where n is 
the number of criteria.  

Steps of FSAW. Step 1: Form a committee of decision-makers and survey for criteria 
using Table 1. Each decision maker can choose one linguistic variable for each crite-
rion. We assume that the degree of importance (or reliability) of the n decision-makers 

𝐼 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛, are equal such that 𝐼 ∈ [0,1] and ∀𝐼 = .  

Step 2: Compute aggregated fuzzy weights of individual attributes. Let 𝑊 =

(𝑎 , 𝑏 , 𝑐 , 𝑑 ), where 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 denotes the number of criteria and 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 
defines as the number of decision-makers. The aggregated fuzzy attribute weight, 𝑊 =
(𝑎 , 𝑏 , 𝑐 , 𝑑 ), 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚, of attribute (criteria) 𝐶  assessed by the committee of   de-
cision-makers is defined as: 

 𝑊 = 𝐼 ⨂𝑊 ⨁ 𝐼 ⨂𝑊 ⨁ … ⨁ 𝐼 ⨂𝑊  (2) 

where 𝑎 = ∑ 𝐼 . 𝑎 , 𝑏 = ∑ 𝐼 . 𝑏 , 𝑐 = ∑ 𝐼 . 𝑐 , 𝑑 = ∑ 𝐼 . 𝑑 ,  
Step 3: Defuzzify and compute the normalized weights by constructing the weight 

vector. The signed distance is adopted for defuzzification. The defuzzification of 𝑊 , 
stated as 𝑑(𝑊 ) , is calculated by 

 𝑑 𝑊 = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 ), 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 (3) 

Step 4: Normalize the weight.  

 𝑊 =
( )

∑ ( )
,  𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 (4) 

Note that ∑ 𝑊 = 1. Thus, the weight vector 𝑊 = [𝑊 ,   𝑊 , … , 𝑊  ] is 
formed. 
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4.4 PROMETHEE Method 

Mains Aspects of PROMETHEE. PROMETHEE is a well-known outranking method 
developed by [4] and further extended by [18]. It is very convenient for ranking alter-
natives with respect to multiple and complex criteria under the weights given for each 
criterion. 

Steps of PROMETHEE. Given the data and the weights of each criterion, the basic 
steps of the method are as follows [4], [19], [20], [21] 

Step 1: Among six types of functions, determine a function 𝑓  for the general pref-
erence 𝑝 (𝑑) of each criterion. For detailed information about the type of functions 
with the use for preference, see related publications. In this study, we prefer to use V. 
type function (Linear / Criterion with linear preference and indifference area) which is 
best suited for quantitative criteria as well as type III (V-Shape / Criterion with linear 
preference). (See Fig. 2) 

 

Fig. 1. Type V Function – Criterion with linear preference and indifference area  

 𝑝 𝑎 , 𝑎 =

⎩
⎨

⎧
      0,          if  0 < 𝑑 , ≤ 𝑞

,
,    if  𝑞 < 𝑑 , ≤ 𝑝

1 ,       if   𝑑 , > 𝑝

  (5) 

Step 2: The relative importance of each criterion is measured using a previously de-
termined weighted vector i.e. 𝑊 = [𝑊 ,   𝑊 , … , 𝑊  ] as follows: 

 𝑑 𝑎 , 𝑎 = 𝑎 − 𝑎  for every  𝑘 = 1, 2, … , 𝑚 (6) 

 where m is a number of criteria; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 and 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛, n is a number of 
alternatives. 
 Step 3: Outranking relation 𝜋 for every alternative 𝑎 , 𝑎 𝜖𝐴 is computed as : 

 
𝜋: 𝐴 × 𝐴 → [0, 1]

                                    𝜋 𝑎 , 𝑎 = ∑ 𝑊 . 𝑝 𝑎 , 𝑎
  (7) 

Preferences indices 𝜋 𝑎 , 𝑎  are used to judge preference for any alternative 𝑎  
when simultaneously compared with 𝑎 . 
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Step 4: In order to judge the strength and weakness of alternatives, “leaving flow” 
and “entering flow” can be respectively calculated as: 

 Φ (𝑎 ) = ∑ 𝜋 𝑎 , 𝑎  and Φ (𝑎 ) = ∑ 𝜋 𝑎 , 𝑎  (8) 

The higher leaving flow and the lower entering flow shows the best alternative per-
formance that is illustrated via the partial preorder (PROMETHEE I).  

Step 5: To provide a complete ranking (PROMETHEE II), net flow is computed as: 

 Φ = Φ (𝑎 ) − Φ (𝑎 ) (9) 

In this case, the biggest net flow for alternative i as compared to other alternative, 
means that alternative i outranks the others. 

5 A Real World Case 

In this study, we concentrated on environmental pollution of Turkey’s most crowded 
cities as indicated below. Among many types of pollutions, we took into account air, 
water, soil, noise, radioactive and light pollution. 

5.1 Determining Weights (FSAW Method) 

In order to determine the weights of pollutions, we resorted to FSAW by starting from 
using linguistic variables and their fuzzy numbers (Table 1). We have five-decision 
makers (DM) and we asked them the importance of each pollution by choosing any 
linguistic variable in Table 1. Thus, we have the following matrix with respect to the 
overall focus by consulting with the experts where C1 to C6 define as “air pollution”, 
“water pollution”, “soil pollution”, “noise pollution”, “radioactive pollution” and “light 
pollution” respectively. 
 
 

Table 2. The importance weights of the attributes 

 DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 
C1 VH VH VH VH VH 
C2 H H M H M 
C3 VL H H H M 
C4 VL M VL H VL 
C5 M VH H VH VH 
C6 VL L VL M L 

 
Based on the assessment values (Table2), we compute fuzzy weights of individual at-
tributes by Eq (2). Note that all decision-makers are considered to be in equal im-

portance and reliability that indicates 𝐼 = 𝐼 = 𝐼 = 𝐼 = 𝐼 = . Therefore, linguistic 
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variables are transformed into fuzzy numbers directly as shown in Table 3. Moreover, 
using the mean average operator, we obtain aggregated fuzzy weights (AFWs) for each 
criterion as shown in the last column of Table 3.  

Table 3. The fuzzy weights of the attributes and the aggregated fuzzy weights 

 DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 AFW 
C1 (7;10;10;10) (7;10;10;10) (7;10;10;10) (7;10;10;10) (7;10;10;10) (7;10;10;10) 

C2 (5;7;7;10) (5;7;7;10) (2;5;5;8) (5;7;7;10) (2;5;5;8) (3.8;6.2;6.2;9.2) 

C3 (0;0;0;3) (5;7;7;10) (5;7;7;10) (5;7;7;10) (2;5;5;8) (3.4;5.2;5.2;8.2) 

C4 (0;0;0;3) (2;5;5;8) (0;0;0;3) (5;7;7;10) (0;0;0;3) (1.4;2.4;2.4;5.4) 

C5 (2;5;5;8) (7;10;10;10) (5;7;7;10) (7;10;10;10) (7;10;10;10) (5.6;8.4;8.4;9.6) 

C6 (0;0;0;3) (0;3;3;5) (0;0;0;3) (2;5;5;8) (0;3;3;5) (0.4;2.2;2.2;4.8) 

  
As shown in Table 4, we compute the defuzzified values by Eq. (3) and then, the nor-
malized weights using Eq. (4). Thus, the weight of each criterion is obtained. 

Table 4. The defuzzified values of the aggregated fuzzy weight and the normalized weights of 
attributes 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Defuzzified Values 9,25 6,35 5,50 2,90 8,00 2,40 
Normalized Weights 0,27 0,18 0,16 0,08 0,23 0,07 

5.2 Ranking Alternatives (PROMETHEE Phase) 

Once the set of criteria has been selected and the weights have been obtained, the 
PROMETHEE method was used to select the performance order of the cities.  

We collected the data for seven major cities in Turkey depicted as in Table 5 (for 
C1-C5 [22], for C6[23]). 

Table 5. Collected Data 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
İstanbul 60,117 14,023 92.037,63 4592 410,78 0,00485 
Ankara 67,125 11,540 436.406,6 493 573,74 0,00388 
İzmir 47 5,988 242.241,2 75 450,91 0,00308 
Bursa 102 7,931 1.620.330 244 518,96 0,00237 
Antalya 54,3 35,383 38.338 850 383,26 0,00173 
Adana 63,125 1,106 72.371 246 517,37 0,00266 
Konya 66,022 1,694 190.368,5 36 450,96 0,00240 

 
In order to generate air pollution data, we consider typical air pollutants that cause 

immediate concern. Both PM10 (Particulate matter) and SO2 are exploited in “mg” by 
using monthly average values taken from many measurement stations for every city.  

Fifth Brazilian Conference on Fuzzy Systems (V CBSF)

July 4 - 6, 2018, Fortaleza – Brazil.

555



    For water pollution data, we present annual average nitrate level which is derived 
from many potable water sources for every city. Therefore, the water pollution values 
refer to average nitrate quantity in “mg/L”. 

The amount of modern fertilizers are considered for a soil pollution. Total quantity 
used on the basis of plant nutrient content (N, P, K) and pesticides that are substances 
including insecticides, herbicides, fungicides, rodenticides, nematocysts, acaricides are 
figured in “tons”. The higher value is, the more the agricultural activity is indicative. 
    The “number” of reported a noise nuisance are used to construct the noise pollution 
data. This value is generally proportional to the population as seen from the table. 

Average activity concentrations of radionucleides in the soil samples in “bq/kg” 
(special unit of radioactivity) are considered as a Radioactive Pollution data. 

We concentrate on average annual light energy loss per area in “106 kWh/year/km2”.  
Before using the method, for each criterion, threshold (p and q) values should be 

defined as the 5. type preference function is used.  Preference functions had been de-
fined previously by the decision makers according to the nature of the data. Moreover, 
threshold values can be also defined by their personal judgement. To be consistent for 
all criteria, we defined them by the same rule indicated as below and obtained Table 6. 

 𝑞 =
  

 and 𝑝 =
×   

 (10) 

Table 6. Threshold Values for each criterion 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
𝑞  13,75 8,57 395.497,9 1139 47,62 0,00078 
𝑝  41,25 25,71 1.186.494 3417 142,86 0,00234 

 
For instance, the number “13,75” is derived from (102-47)/4 where 102 is the biggest 

air pollution value among alternatives and 47 is the least one. 
Applying PROMETHEE method, we obtained the following tables as shown below: 

Table 7. Differences of each city for the first criterion 

𝑑 𝑎 ,𝑎  İstanbul Ankara İzmir Bursa An-
talya 

Adana Konya 

İstanbul 0 -7,00754 13,1175 -41,8825 5,817 -3,00754 -5,905 

Ankara 7,00754 0 20,125 -34,875 12,83 4 1,1025 
İzmir -13,1175 -20,125 0 -55 -7,3 -16,125 -19,023 
Bursa 41,88254 34,875 55 0 47,7 38,875 35,978 
Antalya -5,81746 -12,825 7,3 -47,7 0 -8,825 -11,723 
Adana 3,00754 -4 16,125 -38,875 8,825 0 -2,8975 
Konya 5,90504 -1,1025 19,0225 -35,9775 11,72 2,8975 0 
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Table 8. Type 5 Function values for the first criterion 

𝑃 𝑎 ,𝑎  İstan-
bul 

Ankara İzmir Bursa An-
talya 

Adana Konya 

İstanbul 0 0 0 0 0 0 0 

Ankara 0 0 0,2318 0 0 0 0 

İzmir 0 0 0 0 0 0 0 

Bursa 1 0,7682 1 0  1 0,9136 0,8083 

Antalya 0 0 0 0 0 0 0 

Adana 0 0 0,0864 0 0 0 0 

Konya 0 0 0,1917 0 0 0 0 

 
Note that for each criterion Tables 7 and 8 must be developed. 

Table 9. Outranking relation   for every alternative and “leaving flow” and “entering flow” val-
ues 

𝜋 𝑎 ,𝑎  İstan-
bul 

An-
kara 

İzmir Bursa An-
talya 

Adana Konya Φ  

İstanbul 0,00 0,09 0,13 0,15 0,15 0,19 0,19 0,13 

Ankara 0,23 0,00 0,25 0,05 0,29 0,06 0,23 0,16 

İzmir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,01 

Bursa 0,58 0,37 0,48 0,00 0,64 0,41 0,43 0,41 

Antalya 0,14 0,16 0,18 0,18 0,00 0,18 0,18 0,15 

Adana 0,14 0,00 0,07 0,00 0,22 0,00 0,05 0,07 

Konya 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 

Φ  0,16 0,09 0,17 0,06 0,20 0,12 015  

Table 10. Calculating Net Flow and Ranking 

 İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya Adana Konya 
Φ  0,1312 0,1591 0,0106 0,4139 0,1487 0,0681 0,0144 
Φ  0,1558 0,0890 0,1656 0,0555 0,2048 0,1208 0,1544 

Φ  -0,0240 0,0701 -0,1550 0,3584 -0,0561 -0,0526 -0,1400 
Rank 5 6 1 7 3 4 2 

 
İzmir appears to be the least polluted city and Bursa is the most polluted city according 
to the selected criteria. We also conduct the TOPSIS method for a ranking that we 
proposed in a previous study [24] as shown the results in Table 11 with the results of 
PROMETHEE. 
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Table 11. Ranking Order with two MCDM Methods  

 İstan-
bul 

An-
kara 

İzmir Bursa An-
talya 

Adana Konya 

PROMETHEE 5 6 1 7 3 4 2 
TOPSIS 5 4 1 7 6 2 3 

 

6 Conclusion 

In this paper, the city pollution problem is formulated, the pollution criteria are pre-
sented and quantified by using fuzzy simple additive weighting method, and a complete 
ranking of seven big cities from the least polluted to the most polluted is obtained by 
applying PROMETHEE method. We believe that the proposed methodology will have 
potentially a positive contribution to the city pollution problem. The computational re-
sults reveal that the pollution in big cities will continue until strong anti-pollution 
measures are adopted. Most of these pollution problems are related to potential integra-
tion problems among regulations, plans and policies at local, national and international 
levels. In response to this increasing pollution problem, some concrete actions to im-
prove air, soil and water quality should be taken. Some of these actions can be identified 
as switching to less polluted fuels, better city planning, increased investment in city 
infrastructure construction, enforcement of zoning regulations, relocation of polluting 
industries. As a result, in order to improve their life quality, the cities must find a bal-
ance between economic development and protecting the environment.  
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Resumo Neste trabalho estudamos o modelo de crescimento logístico
interativo fuzzy com captura. Em nosso caso, a solução é um processo
fuzzy autocorrelacionado. Ora consideramos a retirada modelada por
uma função real (constante e periódica), ora sendo proporcional à própria
população. Encontramos os estados de equilíbrio destes modelos e uma
breve análise da estabilidade é feita.

Keywords: Equações periódicas. Crescimento logístico. Dinâmica po-
pulacional com captura. Equações diferenciais fuzzy. Interatividade fuzzy.

1 Introdução

Muitos modelos de crescimento populacional são modelados por equações di-
ferenciais. Em particular, um objeto de interesse em dinâmica populacional é
estudar o efeito causado pela captura, como, por exemplo, colheita, caça, pesca,
doença, etc. Tal efeito é usualmente modelado como uma variável exógena, que
pode ser constante ou dependente do tempo. Geralmente, sua análise está focada
sobre o que o efeito causa nos pontos de equilíbrio da população.

O crescimento logístico, proposto pelo matemático belga Pierre Verhulst em
1838, é considerado um dos modelos matemáticos mais importantes na dinâ-
mica de uma única espécie. O efeito da captura sobre este modelo vêm sendo
amplamente estudado ao longo dos anos [8,9,10].

Vamos realizar o estudo do efeito da captura nos modelos tratados por meio
de equações diferenciais fuzzy, cuja solução é um processo fuzzy autocorrelacio-
nado [4,7]. Esses processos são semelhantes aos processos estatísticos autocorre-
lacionados, que podem ser encontrados na análise de séries temporais.

? CNPq processo 306546/2017− 5.
?? FAPESP processo 2016/26040− 7.
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2 Conceitos Básicos

Um subconjunto fuzzy A de Rn é characterizado por uma função de pertinência
µA : Rn −→ [0, 1], sendo que µA(t) significa o grau de pertinência de t pertencer
ao conjunto A.

Definição 1 O α-nível do subconjunto A é definido por [A]α = {x ∈ Rn :
µA(x) ≥ α} para 0 < α ≤ 1 e [A]0 = fecho{x ∈ U : µA(x) > 0}.

Definição 2 O subconjunto fuzzy A de R é um número fuzzy se todos os seus
α-níveis são intervalos fechados e não vazios de R e o suporte de A, supp(A) =
{t ∈ R : µ

A
(t) > 0}, é finito.

A família de números fuzzy é denotado por RnF .

Definição 3 Uma distribuição de possibilidade em Rn é um subconjunto fuzzy
J de Rn com função de pertinência µ

J
: Rn −→ [0, 1] satisfazendo µ

J
(x0) = 1

para algum x0 ∈ Rn.

A família de distribuição de possibilidade de Rn será denotada por FJ(Rn).

Definição 4 [3] Sejam A,B ∈ RF e J ∈ FJ(R2). Então µJ é a distribuição de
possibilidade conjunta de A e B se

max
y

µJ(x, y) = µ
A
(x) e max

x
µJ(x, y) = µ

B
(y), para quaisquer x, y ∈ R.

Neste caso, µA e µB são chamadas de distribuições de possibilidades marginais
de J .

Definição 5 [3] Os números fuzzy A e B são ditos não interativos se, e somente
se, sua distribuição de possibilidade conjunta J satisfaz a relação µ

J
(x, y) =

min{µ
A
(x), µ

B
(y)} para todo x, y ∈ R. Caso contrário, são ditos interativos.

Definição 6 [3] Dois números fuzzy A e B são ditos completamente correlaci-
onados se existem q, r ∈ R, com q 6= 0, tais que sua distribuição de possibilidade
conjunta é dada por

µ
C
(x, y) = µ

A
(x)X{qx+r=y}(x, y) = µ

B
(y)X{qx+r=y}(x, y) (1)

sendo X{qx+r=y}(x, y) a função característica da reta {(x, y) ∈ R2 : qx+ r = y}.

As operações tradicionais de soma (Minkowski) e subtração entre números
fuzzy serão denotados por “+” e “−”. Tais operações coincidem com aquelas
obtidas via princípio de extensão de Zadeh [2].

Definição 7 [4] Dois números fuzzy A e B são ditos linearmente correlaciona-
dos se existem q, r ∈ R tais que seus α−níveis satisfaçam [B]α = q[A]α+ r para
todo α ∈ [0, 1]. Neste caso, escrevemos

B = qA+ r. (2)
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Definição 8 [4] As quatro operações aritméticas entre números fuzzy linear-
mente correlacionados é definida, em níveis, por:

– [B +L A]α = (1 + q)[A]α + r, ∀α ∈ [0, 1].
– [B −L A]α = (q − 1)[A]α + r, ∀α ∈ [0, 1].
– [B ·L A]α = {qx21 + rx1 ∈ R|x1 ∈ [A]α}, ∀α ∈ [0, 1].
– [B ÷L A]α = {q + r

x1
∈ R|x1 ∈ [A]α}, ∀α ∈ [0, 1].

A distância de Pompeiu-Hausdorff d∞ : RnF ×RnF → R+∪{0}, é definida por

d∞(A,B) = sup
0≤α≤1

dH([A]α, [B]α) (3)

sendo que dH é a distância de Pompeiu-Hausdorff para conjuntos em Rn [1,5].
Se A e B são números fuzzy, isto é, A,B ∈ RF , então (3) se torna

d∞(A,B) = sup
0≤α≤1

max{|a−α − b−α |, |a+α − b+α |}.

Neste trabalho estamos supondo que as funções fuzzy são do tipo f : R→ RF ,
isto é, para cada t ∈ R associamos um número fuzzy f(t) ∈ RF e levam em conta
possíveis interatividades entre as variáveis. Quando nos referirmos a funções
fuzzy contínuas significa contínuidade em relação a métrica d∞.

A derivada enunciada a seguir é indicada para processos fuzzy autocorrela-
cionados localmente F : [a, b]→ RF . Isto é, para h com valor absoluto suficien-
temente pequeno,

F (t+ h) = q(h)F (t) + r(h), (4)
para todo t ∈ [a, b], q(h), r(h) ∈ R. Lembre-se que a fórmula acima significa
[F (t + h)]α = q(h)[F (t)]α + r(h). Isto significa que o valor futuro F (t + h) é
linearmente correlacionado com o valor presente F (t), para cada h com valor
absoluto suficientemente pequeno.

Definição 9 [4] Seja F : [a, b] → RF uma função a valores fuzzy e para cada
h, com valor absoluto suficientemente pequeno, sejam F (t0 + h) e F (t0) com
t0 ∈ [a, b] números fuzzy linearmente correlacionados. F é dita L-diferenciável
em t0 se existe um número fuzzy DLF (t0) ∈ RF tal que o limite

lim
h→0

F (t0 + h)−L F (t0)
h

(5)

exista e seja igual a DLF (t0), usando a métrica d∞. DLF (t0) é chamada de
derivada fuzzy linearmente correlacionada de F em t0. Nos pontos extremos de
[a, b] consideramos derivada somente de um lado.

Teorema 1 [4] Seja F : [a, b]→ RF L-diferenciável em t0 e Fα(t0) = [F (t0)]α =
[f−α (t0), f

+
α (t0)], para α ∈ [0, 1]. Então f−α e f+α são diferenciáveis em t0 e para

todo |h| < δ, para algum δ > 0.

[DLF (t0)]α =





i. [(f−α )
′
(t0), (f

+
α )

′
(t0)] se q(h) ≥ 1

ii. [(f+α )
′
(t0), (f

−
α )

′
(t0)] se 0 < q(h) ≤ 1

iii. [(f−α )
′
(t0), (f

−
α )

′
(t0)] se q(h) < 0

sendo que DLF (t0) é a L-derivada.
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3 Modelos de crescimento logístico interativo fuzzy com
captura.

Nessa seção apresentamos o efeito da captura numa população com crescimento
logístico. Primeiro, quando a captura é dada por função real constante e em
seguida periódica. Depois, quando a captura é proporcional à propria população
em cada instante, isto é, uma função fuzzy linear do tipo malthusiana.

3.1 Captura modelada por uma função real

Considere o modelo de dinâmica populacional com captura dado por
{

X
′
L = X ·L (ak −L aX)− h(t)

X(t0) = X0 ∈ RF
, (6)

sendo X ·L (ak −L aX) − h(t) = F (t,X) : R × RF → RF uma função contínua
na métrica d∞, h : R→ R e a, k ∈ R.

No problema de valor inicial fuzzy (PVIF) (6), faz sentido supormos que
a solução é um processo fuzzy linearmente correlacionado, uma vez que, na
literatura clássica de dinâmica populacional, a taxa de crescimento populacional
apresenta forte autocorrelação [6] e, além disso, é nítida a correlação funcional
que existe entre X, ak − aX e h(t)X.

Primeiramente, vamos considerar que h é uma função constante, dada por
h(t) = p > 0, para todo t ∈ R. Assim, o PVIF (6) torna-se

{
X

′
(t) = X ·L (ak −L aX)− p

X(t0) = X0 ∈ RF
, (7)

sendo que os parâmetros a, k, p > 0.
Por se tratar de dinâmica populacional e, devido ao comportamento assin-

tótico do problema vamos começar optando pelo caso (ii) do Teorema 1. Dessa
forma, denotando Y = ak−aX, temos que Y e p são linearmente correlacionados
com X, cujos parâmetros da correlação dada por (2) são qY = −a e rY = ak.
Assim, pela Definição 8 das operações entre números fuzzy linearmente correla-
cionados, obtemos que [X ·L (ak −L aX)− p] =





[x−α (ak − x−α )− p, x+α (ak − x+α )− p], x−α < x+α <
ak−p
2a

[ min {c−α , c+α}, ak
2

4 − p], x−α ≤ ak−p
2a ≤ x+α

[x+α (ak − x+α )− p, x−α (ak − x−α )− p], x+α > x−α > ak−p
2a

,

sendo que c−α (t) = x−α (ak − x−α )− p, e c+α (t) = x+α (ak − x+α )− p.
Os estados de equíbrio do sistema (7) são obtidos através da equação

[F (t, x)]α = χ{0},

sendo [F (t, x)]α = [X(t) ·L (ak − aX(t))−L p].
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a. Se p < ak2

4 , então obtemos dois estados de equílibrio reais e positivos dados
por

χ{ k
2 (1−

√
1− 4h

ak2 )} e χ{ k
2 (1+

√
1− 4h

ak2 )}; (8)

b. Se p = ak2

4 , então obtemos um único estado de equílibrio real e positivo dado
por

χ{ k
2 }; (9)

c. Se p > ak2

4 , então não existe estado de equílibrio.

(a) 0.8 = p < ak2

4
(b) 1.682 = p = ak2

4

(c) 1.8 = p > ak2

4

Figura 1. O 0-nível (curva contínua) e o 1-nível (curva traço-ponto) das soluções do
sistema (10) com k = 5.8, a = 0.2. As curvas em vermelho são as nullclines do sistema
(10). (a) As condições iniciais utilizadas são X0 = (0.06; 0.7; 0.8), X0 = (1.2; 1.5; 1.8)
e X0 = (5.2; 5.5; 5.8). (b) As condições iniciais utilizadas são X0 = (2.82; 2.85; 2.89)
e X0 = (2.92; 2.97; 3). (c) As condições iniciais utilizadas são X0 = (1.3; 1.5; 1.7) e
X0 = (3.2; 3.4; 3.7).

Pelo Teorema 1-ii, obtemos ∀α ∈ [0, 1], o seguinte sistema
{
[(x+α )

′
, (x−α )

′
] = [f−α (t, x−α , x

+
α ), f

+
α (t, x−α , x

+
α )]

[X0]α = [x−0α, x
+
0α]

. (10)

Isto é,
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(a) 0.8 = p < ak2

4
(b) 1.682 = p = ak2

4

(c) 1.8 = p > ak2

4

Figura 2. O 0-nível (curva contínua) e o 1-nível (curva traço-ponto) das soluções do
sistema (14) com k = 5.8, a = 0.2. (a) As condições iniciais utilizadas são X0 =
(0.6; 0.65; 0.68), X0 = (1.5; 1.55; 1.58) e X0 = (5.5; 5.55; 5.58). (b) As condições iniciais
utilizadas são X0 = (2.7; 2.75; 2.78) e X0 = (3; 3.05; 3.08). (c) As condições iniciais
utilizadas são X0 = (1.3; 1.5; 1.5) e X0 = (3.2; 3.3; 3.4).

(a) Representação das soluções de (18) (b) Representação das soluções de (18)

Figura 3. O 0-nível (curva contínua) e o 1-nível (curva traço-ponto) das soluções do
sistema (18) pelo Teorema 1-ii com ε = 0.5, a = 0.2 e k = 5.8. As condições iniciais uti-
lizadas são X0 = (1; 1.2; 1.4), X0 = (1.5; 1.6; 1.7), X0 = (3.7; 4; 4.3) e X0 = (5.5; 5.7; 6).
As curvas em vermelho são as nullclines do sistema (18).
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Figura 4. O 0-nível (curva contínua) e o 1-nível (curva traço-ponto) das soluções do
sistema (18) pelo Teorema 1-i com ε = 0.5, a = 0.2 e k = 5.8. As condições iniciais
utilizadas são X0 = (1.12; 1.17; 1.2), X0 = (1.5; 1.55; 1.58) e X0 = (5.5; 5.55; 5.58).

– Para x−α < x+α <
ak−p
2a





(x−α (t))
′
= −a(x+α (t))2 + akx+α (t)− p

(x+α (t))
′
= −a(x−α (t))2 + akx−α (t)− p

x−α (0) = x−0α
x+α (0) = x+0α

. (11)

– Para x−α ≤ ak−p
2a ≤ x+α





(x−α (t))
′
= ak2

4 − p
(x+α (t))

′
= min {c−α (t), c+α (t)}

x−α (0) = x−0α
x+α (0) = x+0α

. (12)

– Para x+α > x−α > k
2





(x−α (t))
′
= −a(x−α (t))2 + akx−α (t)− p

(x+α (t))
′
= −a(x+α (t))2 + akx+α (t)− p

x−α (0) = x−0α
x+α (0) = x+0α

. (13)

Note que (11), (12) e (13) são sistemas reais de equações diferenciais. Assim,
para cada α ∈ [0, 1], resolvemos o sistema numericamente usando o método de
quarta ordem de Runge-Kutta. Na Figura 1, mostramos as curvas do 0-nível
e 1-nível da solução fuzzy X(t). Observe que, no caso a), o estado de equiíbrio
(χ{ k

2 (1−
√

1− 4h
ak2 )}) é um atrator; enquanto o estado χ{ k

2 (1+
√

1− 4h
ak2 )}) é uma fonte.

Já no caso b), temos que o estado de equilíbrio é um nó, que atrai soluções acima
de k

2 e repele as abaixo de k
2 . Finalmente, no caso c), temos que, independente

da condição inicial, a população vai à extinção. Essas três analises coincidem
com o caso determinístico (ver [8,10]).
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Agora se optamos pelo Teorema 1-i, obtemos ∀α ∈ [0, 1], o seguinte sistema
{
[(x−α )

′
, (x+α )

′
] = [f−α (t, x−α , x

+
α ), f

+
α (t, x−α , x

+
α )]

[X0]α = [x−0α, x
+
0α]

. (14)

Isto é,

– Para x−α < x+α <
ak−p
2a





(x−α (t))
′
= −a(x−α (t))2 + akx−α (t)− p

(x+α (t))
′
= −a(x+α (t))2 + akx+α (t)− p

x−α (0) = x−0α
x+α (0) = x+0α

. (15)

– Para x−α ≤ ak−p
2a ≤ x+α





(x−α (t))
′
= min {c−α (t), c+α (t)}

(x+α (t))
′
= ak2

4 − p
x−α (0) = x−0α
x+α (0) = x+0α

. (16)

– Para x+α > x−α > k
2





(x−α (t))
′
= −a(x+α (t))2 + akx+α (t)− p

(x+α (t))
′
= −a(x−α (t))2 + akx−α (t)− p

x−α (0) = x−0α
x+α (0) = x+0α

. (17)

Note que (15), (16) e (17) são sistemas reais de equações diferenciais. Assim,
para cada α ∈ [0, 1], resolvemos o sistema numericamente usando o método de
quarta ordem de Runge-Kutta. Na Figura 2, mostramos as curvas do 0-nível e
1-nível da solução fuzzy X(t). Observe que os estados de equilíbrio não mais
apresentam comportamento semelhante ao caso determinístico.

Vamos continuar nosso estudo perturbando periodicamente a equação logís-
tica fuzzy (6). Para isso vamos considerar a equação de periódo 1 dada por
h(t) = 1 + ε cos t [10]. Dessa forma, obtemos o seguinte sistema.

{
X

′
L = X ·L (ak −L aX)− (1 + ε cos t)

X(t0) = X0 ∈ RF
, (18)

sendo a, k > 0 e 0 < ε < 1.
Queremos observar a persistência dos equilíbrios como soluções periódicas

quando optamos pelo caso ii. do Teorema 1. Quando a taxa de retirada média
h(t) é pequena, o atrator e a fonte da equação autônoma (7) são substituídas,
respectivamente, por um ciclo periódico atrator e repulsor de período 1, como
podemos ver na Figura 3. Se optamos pelo caso i. do Teorema 1 vemos, na Fi-
gura 4, que o comportamento dos equilíbrios não é mantido como anteriormente.
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3.2 Captura proporcional à própria população

Considere o modelo de dinâmica populacional com captura dado por
{
X

′
(t) = X ·L (ak −L aX)−L pX

X(t0) = X0
, (19)

sendo que os parâmetros a, k, p ∈ R, são a taxa de crescimento intrínseca da
população, capacidade de suporte dos recursos e a taxa de captura, respectiva-
mente. A densidade populacional no instante t é dada por X(t) ∈ RF .

No sistema (19), a captura é proporcional à própria população. Considerando
o mesmo prcesso feito anteriormente vamos denotar Y = ak − aX e Z = pX,
assim, temos que Y e Z são linearmente correlacionados comX, cujos parâmetros
são qY = −a, rY = ak e qZ = p. Optando pelo caso ii. do Teorema 1, obtemos
[X ·L (ak −L aX)−L pX]α =





[x−α (ak − p− x−α ), x+α (ak − p− x+α )], x−α < x+α <
ak−p
2a

[ min {c−α , c+α}, (ak−p)
2

4a ], x−α ≤ ak−p
2a ≤ x+α

[x+α (ak − p− x+α ), x−α (ak − p− x−α )], x+α > x−α > ak−p
2a

,

sendo que c−α (t) = x−α (ak − p− x−α ), e c+α (t) = x+α (ak − p− x+α ).
Pelo Teorema 1-ii, obtemos o seguinte sistema, ∀α ∈ [0, 1],

{
[(x+α )

′
, (x−α )

′
] = [f−α (t, x−α , x

+
α ), f

+
α (t, x−α , x

+
α )]

[x(0)]α = [x−0α, x
+
0α]

. (20)

Os estados de equíbrio do sistema (19) são obtidos através da equação

[F (t, x)]α = χ{0},

sendo [F (t, x)]α = [X(t) ·L (ak − aX(t))−L X(t)p].

a. Se p < ak, então os dois estados de equilíbrios são dados por

X{0} e X{k− p
a} > 0;

b. Se p > ak, então os dois estados de equilíbrios são dados por

X{0} e X{k− p
a} < 0.

Portanto, a população vai à extinção.

Pelo Teorema 1-ii, obtemos ∀α ∈ [0, 1], o seguinte sistema

– Para x−α < x+α <
ak−p
2a





(x−α (t))
′
= −a(x+α (t))2 + akx+α (t)− px+α (t)

(x+α (t))
′
= −a(x−α (t))2 + akx−α (t)− px−α (t)

x−α (0) = x−0α
x+α (0) = x+0α

(21)
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– Para x−α ≤ ak−p
2a ≤ x+α





(x−α (t))
′
= (ak−p)2

4a

(x+α (t))
′
= min {c−α (t), c+α (t)}

x−α (0) = x−0α
x+α (0) = x+0α

(22)

– Para x+α > x−α > ak−p
2a





(x−α (t))
′
= −a(x−α (t))2 + akx−α (t)− px−α (t)

(x+α (t))
′
= −a(x+α (t))2 + akx+α (t)− px+α (t)

x−α (0) = x−0α
x+α (0) = x+0α

(23)

Note que (21), (22) e (23) são sistemas reais de equações diferenciais. Assim,
para cada α ∈ [0, 1], resolvemos o sistema numericamente usando o método de
quarta ordem de Runge-Kutta. Na Figura 5, mostramos as curvas do 0-nível e
1-nível da solução fuzzy X(t).

(a) 0.2 = p < ak (b) 0.4 = p < ak

Figura 5. O 0-nível (curva contínua) e o 1-nível (curva traço-ponto) da solução x
do sistema (20) com parâmetros k = 1, a = 0.31. (a) A condição inicial é x0 =
(0.03; 0.08; 0.15) e p = 0.2. (b) A condição inicial é x0 = (0.03; 0.08; 0.15) e p = 0.4.

Na Figura 5, mostramos as curvas do 0-nível e 1-nível da solução fuzzy X(t).
Observe que, no caso a), os estados de equilíbrios X{0} e X{k− p

a} são estáveis,
para L-derivada com 0 < q(h) < 1. Já no caso b) a população vai à extinção.
Se o modelo (19) fosse sem captura (p = 0), o equilíbrio não trival seria dado
por X{k} > X{k− p

a}. Logo, ao considerarmos a captura, estamos, de certa forma,
restringindo a capacidade do meio.

Pelo Teorema 1-i, obtemos o seguinte sistema, ∀α ∈ [0, 1],
{
[(x−α )

′
, (x+α )

′
] = [f−α (t, x−α , x

+
α ), f

+
α (t, x−α , x

+
α )]

[x(0)]α = [x−0α, x
+
0α]

. (24)
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(a) 0.2 = p < ak (b) 0.4 = p < ak

Figura 6. O 0-nível (curva contínua) e o 1-nível (curva traço-ponto) da solução x
do sistema (24) com parâmetros k = 1, a = 0.31. (a) A condição inicial é x0 =
(0.03; 0.08; 0.15) e p = 0.2. (b) A condição inicial é x0 = (0.03; 0.08; 0.15) e p = 0.4.

Na Figura 6, vemos que o comportamento qualitativo não mais se assemelha
ao do modelo determinístico. Em ambos os casos a incerteza cresce demasiada-
mente com o tempo e os estados de equilíbrio são instáveis.

4 Conclusão

Um problema de valor inicial modela um sistema evolutivo a partir de uma con-
dição inicial. Desse modo, o processo investigado deve levar em conta o passado,
isto é, processo com memória. Logo, o operador derivada deve incorporar essas
relações entre seus estados. Neste trabalho, estudamos modelo de crescimento
logístico com captura. Consideramos o processo autocorrelacioanado e fizemos
uso da derivada fuzzy linearmente correlacionada (L-derivada) [4,7]. Estudamos
os modelos com retirada constante dada por h(t) = p, com retirada periódica
dada por h(t) = 1+ε cos t e com retirada fuzzy proporcional à população em cada
instante, isto é, retirada malthusiana. Em todos os casos, notamos que o compar-
tamento qualitativo do modelo fuzzy é semelhante ao do modelo determinístico
quando usamos o Teorema 1-ii, o qual indica diminuição da incerteza no número
de indivíduos previstos pelo modelo. No caso em que optamos pelo Teorema 1-i,
o qual indica crescimento da incerteza no número de indivíduos previstos pelo
modelo, temos uma previsão vaga e estados estacionários instáveis.
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Resumo Neste trabalho considera-se um tipo de oscilador harmônico
fuzzy descrito pela equação diferencial x

′′
+ a2x = 0 cujas condições

iniciais são dadas por números fuzzy. A solução do problema é obtida
usando o método da transformada de Laplace fuzzy.

Keywords: Equação diferencial fuzzy; Transformada de Laplace fuzzy; Os-
cilador harmônico fuzzy.

1 Introdução

Equações diferenciais fuzzy aparecem em diversas áreas do conhecimento,
tais como, engenharia, f́ısica, demografia, economia, etc. O estudo dessa classe de
equações cresceu nos últimos anos e representa uma área promissora de pesquisa.
O conceito de derivada fuzzy foi introduzido por [10]; seguido por [12] que uti-
lizaram o prinćıpio de extensão. Outros conceitos de derivada fuzzy foram pro-
postos por [18] e [13], como extenção da derivada de Hukuhara. O termo equação
diferencial fuzzy foi utilizado pela primeira vez por [14]. Problemas de valor ini-
cial fuzzy, PVIF, foram rigorosamente estudados por [15],[16] e [19], utilizando
uma extensão da derivada de Hukuhara. Em [6] os autores introduziram a noção
de diferenciabilidade fortemente generalizada para aplicações com valores no
conjunto dos números fuzzy.

Diversos autores vem estudando diferentes técnicas de resolução de PVIF.
Em [8] os autores apresentaram dois métodos distintos para resolver equações
diferenciais lineares de ordem n com condições iniciais fuzzy. Em [7] os autores in-
terpretaram uma equação diferencial fuzzy linear de primeira ordem utilizando
a noção de diferenciabilidade fortemente generalizada. Em [2] os autores uti-
lizaram a noção de diferenciabilidade fortemente generalizada e o método da
transformação integral para resolver problemas de valor inicial fuzzy. Em [1] os
autores introduziram o conceito de transformada de Laplace fuzzy e aplicaram a

? Processo CNPq 306546/2017-5
?? Processo FAPESP 2016/26040-7
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metodologia em um PVIF de primeira ordem. Em [3] os autores estabeleceram
condições de existência da transformada de Laplace fuzzy e aplicaram o método
na resolução de problemas de segunda ordem. Recentemente, os autores em [4]
introduziram o conceito de diferenciabilidade interativa e aplicaram num PVIF
de primeira ordem.

A equação diferencial x
′′

+ a2x = 0, a > 0 descreve a dinâmica de vários
sistemas f́ısicos, em particular do oscilador harmônico simples. Em diversos sis-
temas f́ısicos, a presença da incerteza é inerente ao modelo estudado. Neste tra-
balho estuda-se a solução dessa equação cujas condições iniciais são representadas
por números fuzzy. A solução é obtida utilizando o método da transformada de
Laplace fuzzy munida da noção de diferenciabilidade fortemente generalizada.

O trabalho está dividido da seguinte forma: na seção dois apresentam-se
conceitos básicos e notações indispensáveis para construção deste trabalho. Na
seção três, a versão fuzzy da equação x

′′
+a2x = 0, a > 0 é discutida. Finalmente

apresentam-se as conclusões e as referências que apoiaram a construção deste
trabalho.

2 Conceitos básicos

As definições de número fuzzy, o prinćıpio de extensão e aritmética para
números fuzzy foram extráıdos de [5].

Definição 1. Seja U um espaço topológico. Um subconjunto fuzzy A de U é
caracterizado por uma função de pertinência µA : U −→ [0, 1], em que µA(x)
denota o grau que o elemento x pertence ao conjunto A.

Se A é um subconjunto clássico de U , sua função de pertinência é dada pela
função caracteŕıstica χA(.) em que χA(x) = 1⇐⇒ x ∈ A. Dado um subconjunto
fuzzy A de U denota-se tanto a função de pertinência quanto o subconjunto
fuzzy por A.

Definição 2. O α-ńıvel do subconjunto fuzzy A é definido por

[A]
α

=




{x ∈ U ;A(x) ≥ α} para 0 < α ≤ 1

{x ∈ U ;A(x) > 0} para α = 0
(1)

em que X denota o fecho do conjunto X.

Definição 3. Um subconjunto fuzzy A é um número fuzzy quando o conjunto
universo no qual µA está definida é o conjunto dos números reais IR e atende:

i) todos os α-ńıveis de A são intervalos fechados e não vazios de IR;
ii) {x ∈ U ;A(x) > 0} é um conjunto limitado de IR.

Denota-se por IRF a coleção de todos os números fuzzy. Com isso, os α-ńıveis
de um número fuzzy A serão denotados por [A]

α
=
[
aα−, a

α
+

]
.
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Observação 1. De acordo com o prinćıpio de extensão de Zadeh, dados dois
números fuzzy A e B, as operação de adição e multiplicação por escalar em IRF
são definidas, respectivamente, por

(A⊕B) (z) = sup
φ−1(z)

min {A(x), B(y)} (k �A) (z) =

{
A
( z
k

)
, k 6= 0

χ{0}(z), k = 0
(2)

em que φ−1(z) = {(x, y); z = x+ y}.

Definição 4. Dados A,B ∈ IRF a função D∞ : IRF×IRF −→ [0,+∞ [ definida
por

D∞(A,B) = sup
0≤α≤1

max
{
| aα− − bα− |, | aα+ − bα+ |

}
(3)

é chamada de distância de Pompeiu-Hausdorff entre os números fuzzy A e B.

Proposição 1. [11] Dados A,B,C,D ∈ IRF e k ∈ IR, então

(i) O par (IRF , D∞) é um espaço métrico;
(ii) D∞(A⊕ C,B ⊕ C) = D∞(A,B);
(iii) D∞(k �A, k �B) =| k | D∞(A,B);
(iv) D∞(A⊕B,C ⊕D) ≤ D∞(A,C) +D∞(B,D).

Existem várias formas de se definir a diferença entre números fuzzy. A diferença
usual entre números fuzzy, por exemplo, é baseada na diferença entre intervalos.
Neste trabalho utiliza-se a chamada H− diferença.

Definição 5. [6] Sejam A,B ∈ IRF . Se existir C ∈ IRF tal que A = B ⊕ C,
então C é chamado de H− diferença de A e B, denotada por A	B.

Observação 2. Convém destacar que A	B 6= A⊕ (−1)�B.

Definição 6. [6] Sejam f : (a, b) −→ IRF e t0 ∈ (a, b). A aplicação f é
diferenciável no sentido fortemente generalizado em t0 se existir um elemento
f
′
(t0) ∈ IRF , tal que para todo h > 0 suficientemente pequeno, uma das seguintes

condições é verdadeira

(i)

lim
h↘0

f(t0 + h)	 f(t0)

h
= lim
h↘0

f(t0)	 f(t0 − h)

h
= f

′
(t0) (4)

(ii)

lim
h↘0

f(t0)	 f(t0 + h)

−h = lim
h↘0

f(t0 − h)	 f(t0)

−h = f
′
(t0) (5)

(iii)

lim
h↘0

f(t0 + h)	 f(t0)

h
= lim
h↘0

f(t0 − h)	 f(t0)

−h = f
′
(t0) (6)
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(iv)

lim
h↘0

f(t0)	 f(t0 + h)

−h = lim
h↘0

f(t0)	 f(t0 − h)

h
= f

′
(t0) (7)

em que todos os limites são calculados na métrica D∞.

Se apenas a condição (i) for verificada, a aplicação f é diferenciável no sentido
de Hukuhara.

Proposição 2. [9] Seja f : IR −→ IRF uma aplicação e denota-se por [f(t)]
α

=[
fα−(t), fα+(t)

]
, para cada α ∈ [0, 1]. Então

1) Se f é diferenciável no sentido (i) então fα−(t) e fα+(t) são funções diferen-
ciáveis e

[
f
′
(t)
]α

=
[(
fα−
)′

(t),
(
fα+
)′

(t)
]
. (8)

2) Se f é diferenciável no sentido (ii) então fα−(t) e fα+(t) são funções difer-
enciáveis e

[
f
′
(t)
]α

=
[(
fα+
)′

(t),
(
fα−
)′

(t)
]
. (9)

Definição 7. [2] Sejam f : (t, T ) × IRF × IRF −→ IRF uma aplicação e
t0 ∈ (t, T ). A aplicação f é duas vezes diferenciável no sentido fortemente gen-
eralizado em t0 se existir um elemento f

′′
(t0) ∈ IRF , tal que para todo h > 0

suficientemente pequeno, uma das seguintes condições é verdadeira

(i)

lim
h↘0

f
′
(t0 + h)	 f ′(t0)

h
= lim
h↘0

f
′
(t0)	 f ′(t0 − h)

h
= f

′′
(t0) (10)

(ii)

lim
h↘0

f
′
(t0)	 f ′(t0 + h)

−h = lim
h↘0

f
′
(t0 − h)	 f ′(t0)

−h = f
′′
(t0) (11)

(iii)

lim
h↘0

f
′
(t0 + h)	 f(

′
t0)

h
= lim
h↘0

f
′
(t0 − h)	 f ′(t0)

−h = f
′′
(t0) (12)

(iv)

lim
h↘0

f
′
(t0)	 f ′(t0 + h)

−h = lim
h↘0

f
′
(t0)	 f ′(t0 − h)

h
= f

′′
(t0) (13)

em que todos os limites são calculados na métrica D∞.

Proposição 3. [17] Sejam f : I −→ IR uma função duas vezes diferenciável em
I, A ∈ IRF e F : I −→ IRF dada por F (t) = A� f(t), para todo t ∈ I.

i) Se f(t).f
′
(t) > 0 e f

′
(t).f

′′
(t) > 0, então F (t) e F

′
(t) são diferenciáveis no

sentido (i) e F
′′
(t) = A� f ′′(t);
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ii) Se f(t).f
′
(t) > 0 e f

′
(t).f

′′
(t) < 0, então F (t) é diferenciável no sentido (i)

e F
′
(t) é diferenciável no sentido (ii) e F

′′
(t) = A� f ′′(t);

iii) Se f(t).f
′
(t) < 0 e f

′
(t).f

′′
(t) > 0, então F (t) é diferenciável no sentido (ii)

e F
′
(t) é diferenciável no sentido (i) e F

′′
(t) = A� f ′′(t);

iv) Se f(t).f
′
(t) < 0 e f

′
(t).f

′′
(t) < 0, então F (t) e F

′′
(t) são diferenciáveis no

sentido (ii) e F
′′
(t) = A� f ′′(t);

Proposição 4. [3] Sejam f, f
′

: IR −→ IRF aplicações diferenciáveis e denota-se
por [f(t)]

α
=
[
fα−(t), fα+(t)

]
, para cada α ∈ [0, 1]. Então

1) Se f e f
′

são diferenciáveis no sentido (i) ou f e f
′

são diferenciáveis no
sentido (ii), então fα−(t) e fα+(t) são funções duas vezes diferenciáveis e

[
f
′′
(t)
]α

=
[(
fα−
)′′

(t),
(
fα+
)′′

(t)
]
. (14)

2) Se f é diferenciável no sentido (i) e f
′

é diferenciável no sentido (ii) ou f
é diferenciável no sentido (ii) e f

′
é diferenciável no sentido (i),então fα−(t) e

fα+(t) são funções duas vezes diferenciáveis e

[
f
′′
(t)
]α

=
[(
fα+
)′′

(t),
(
fα−
)′′

(t)
]
. (15)

O método da transformada de Laplace fuzzy, introduzido por [1] resolve prob-
lemas de valor inicial fuzzy lineares transformando-os num problema algébrico.

Definição 8. Seja f : [0,∞[−→ IRF . Se f(t)� e−st é Riemann integrável fuzzy
imprópria em [0,∞[ para cada s > 0, então

L{f(t)} =

∫ ∞

0

f(t)� e−stdt (16)

é chamada de transformada de Laplace fuzzy.

Na definição (8), se f for uma aplicação cont́ınua e [f(t)]
α

=
[
fα−(t), fα+(t)

]

para cada α ∈ [0, 1] e t ≥ 0, então

[L{f(t)}]α =
[
L
{
fα−(t)

}
, L
{
fα+(t)

}]
(17)

para cada α ∈ [0, 1] e s > 0, em que L denota a transformada de Laplace usual.
Analogamente ao caso clássico, a transformada de Laplace fuzzy é um ope-

rador linear como mostra a Proposição (5).

Proposição 5. [1] Sejam f, g : [0,∞[−→ IRF cont́ınuas e c1, c2 números reais.
Então

L{(c1 � f(t))⊕ (c2 � g(t))} = (c1 � L{f(t)})⊕ (c2 � L{g(t)}) . (18)
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Uma das propriedades mais importantes da transformada de Laplace, no caso
clássico, é a transformada da derivada primeira e de segunda ordens, que permite
tratar problemas de valor iniciais como problemas algébricos. Tais propriedades
também são válidas no caso fuzzy.

Proposição 6. [1] Sejam f : [0,∞[−→ IRF integrável e f(t) uma primitiva de
f
′
(t) em [0,∞[. Então

1) L
{
f
′
(t)
}

= (s� L{f(t)})	 f(0) se f é diferenciável no sentido (i);

2) L
{
f
′
(t)
}

= ((−1)� f(0)) 	 (−s� L{f(t)}) se f é diferenciável no sentido

(ii).

Proposição 7. [3] Sejam f, f
′

: [0,∞[−→ IRF aplicações cont́ınuas cujas trans-
formadas de laplace fuzzy existem. Então

1) L
{
f
′′
(t)
}

=
(
s2 � L{f(t)}

)
	 (s� f(0))	 f ′(0) se f e f

′
são diferenciáveis

no sentido (i);

2) L
{
f
′′
(t)
}

=
(

(−1)� f ′(0)
)
	
(
−s2 � L{f(t)}

)
⊕ (−s� f(0)) se f é dife-

renciável no sentido (i) e f
′

é diferenciável no sentido (ii);

3) L
{
f
′′
(t)
}

= (−s� f(0)) 	
(
−s2 � L{f(t)}

)
	
(
f
′
(0)
)

se f é diferenciável

no sentido (ii) e f
′

é diferenciável no sentido (i);

4) L
{
f
′′
(t)
}

=
(
s2 � L{f(t)}

)
	 (s� f(0)) ⊕

(
(−1)� f ′(0)

)
se f e f

′
são

diferenciáveis no sentido (ii).

3 O oscilador harmônico fuzzy

Nesta seção, considera-se o PVIF da forma




x
′′

+ a2x = 0
x(0) = A ∈ RF
x
′
(0) = B ∈ RF

(19)

em que x, x
′′

: [0,∞[−→ IRF , a > 0, [A]
α

= [aα−, a
α
+], [B]

α
= [bα−, b

α
+]. Percebe-

se que no problema (19) para cada t ∈ [0,∞[, x(t) e x
′′
(t) são números fuzzy.

A solução do problema (19) depende da noção de diferenciabilidade adotada.
Denota-se por xα(t) =

[
xα−(t), xα+(t)

]
a solução do problema (19). De uma forma

geral, os PVIF de segunda ordem podem ter no máximo quatro soluções, ou seja,
ao considerar diferenciabilidade fortemente generalizada, a unicidade de solução
na maioria dos casos é violada. De acordo com a Proposição (7), se o interesse
for buscar todas soluções através do método da transformada de Laplace fuzzy
é preciso considerar quatro situações distintas para x e x

′
.

10 Caso. Se x e x
′

são diferenciáveis no sentido (i), então
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(s2 � L{x(t)})	 (s� x(0))	 x′(0)⊕
(
a2 � L{x(t)}

)
= 0 (20)

logo, uma posśıvel solução para (19) é dada por





xα−(t) = aα− cos at+ bα−
1

a
sin at

xα+(t) = aα+ cos at+ bα+
1

a
sin at

(21)

A expressão (21) atende a equação diferencial (19) no qual a soma x
′′

+a2x =
0 representa a soma de Minkowski. 1 No entanto, as aplicações x e x

′
não são

diferenciáveis no sentido (i) como prevê a Proposição (3) e portanto (21) não
representa uma solução para o problema (19).

20 Caso. Se x é diferenciável no sentido (i) e x
′
(t) é diferenciável no sentido

(ii), então

(
(−1)� x′(0)

)
	
(
−s2 � L{x(t)}

)
⊕ (−s� x(0))⊕

(
a2 � L{x(t)}

)
= 0 (22)

logo, uma posśıvel solução para (19) é dada por





xα−(t) =
1

2
(cosh(at) + cos(at)) aα+ +

1

2a
(sinh(at) + sin(at)) bα+

− 1

2
(cosh(at)− cos(at)) aα− −

1

2a
(sinh(at)− sin(at)) bα−

xα+(t) =
1

2
(cosh(at) + cos(at)) aα− +

1

2a
(sinh(at) + sin(at)) bα−

− 1

2
(cosh(at)− cos(at)) aα+ −

1

2a
(sinh(at)− sin(at)) bα+

(23)

A expressão (23) atende a equação diferencial (19) no qual a soma x
′′

+a2x =
0 também representa a soma de Minkowski. No entanto x

′
não é diferenciável

no sentido (ii) como prevê a Proposição (3) e portanto (23) não representa uma
solução para o problema (19).

30 Caso. Se x é diferenciável no sentido (ii) e x
′
(t) é diferenciável no sentido

(i), então

(−s� x(0))	
(
−s2 � L{x(t)}

)
	
(
x
′
(0)
)
⊕
(
a2 � L{x(t)}

)
= 0 (24)

1 Se A = [a1, a2] e B = [b1, b2] são intervalos fechados e limitados da reta, a soma de
Minkowski é definida por A+B = [a1 + b1, a2 + b2].
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logo, uma posśıvel solução para (19) é dada por





xα−(t) =
1

2
(cosh(at) + cos(at)) aα− +

1

2a
(sinh(at) + sin(at)) bα+

− 1

2
(cosh(at)− cos(at)) aα+ −

1

2a
(sinh(at)− sin(at)) bα−

xα+(t) =
1

2
(cosh(at) + cos(at)) aα+ +

1

2a
(sinh(at) + sin(at)) bα−

− 1

2
(cosh(at)− cos(at)) aα− −

1

2a
(sinh(at)− sin(at)) bα+

(25)

A expressão (25) atende a equação diferencial (19) no qual a soma x
′′

+a2x =
0 é a soma de Minkowski. Além disso, x é diferenciável no sentido (ii) e x

′
(t)

é diferenciável no sentido (i) como prevê a Proposição (3) e, portanto, (25)
representa uma solução para o problema (19). A Figura (1) ilustra o compor-
tamento geométrico de (25) com condições iniciais dadas por números fuzzy
triangulares cujos α− ńıveis são dados por [A]α = [0.1α + 0, 9,−0.1α + 1.1] e
[B]α = [0.05α− 0.05, 0] e a = 0, 1.

Figura 1. Representação geométrica da solução 25 do problema (19) cujas condições
iniciais são dadas por [A]α = [0.1α + 0, 9,−0.1α + 1.1] e [B]α = [0.05α − 0.05, 0] e
parâmetro a = 0.1.

40 Caso. Se x e x
′

são diferenciáveis no sentido (ii), então

(s2 � L{x(t)})	 (s� x(0))⊕
(

(−1)� x′(0)
)
⊕
(
a2 � L{x(t)}

)
= 0 (26)

logo, uma posśıvel solução para (19) é dada por
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xα−(t) = aα− cos at+ bα+
1

a
sin at

xα+(t) = aα+ cos at+ bα−
1

a
sin at

(27)

A expressão (27) atende a equação diferencial (19) no qual a soma x
′′

+a2x =
0 é a soma de Minkowski. No entanto as aplicações x e x

′
são diferenciáveis no

sentido (ii) como prevê a Proposição (3). A Figura 2 ilustra o comportamento
geométrico de (27) com condições iniciais dadas por números fuzzy triangulares
cujos α− ńıveis são dados por [A]α = [α + 1, 3 − α] e [B]α = [α + 2, 4 − α] e
a = 1.

Figura 2. Representação geométrica de (27) cujas condições iniciais são dadas por
[A]α = [α+ 1, 3− α] e [B]α = [α+ 2, 4− α] e a = 1.

Além disso, para cada t ∈ [0,∞[, o diâmetro da solução (27), denotado por
d(t) é dado por

d(t) = x+(t)− x−(t) = 2(cos t+ sin t) (28)

Convém destacar que a expressão (27) representa um número fuzzy somente
quando d(t) ≥ 0, ou seja

(
2πn− π

4

)
≤ t ≤

(
2πn+

3π

4

)
(29)

em que n é um número inteiro positivo não nulo. Para valores de t que não
atendem a desigualdade 29, não é posśıvel falar em solução da equação (19).
Portanto, (27) não representa uma solução fuzzy para todo t ∈ [0,∞[ para o
problema (19).
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Com isso, é posśıvel concluir que ao utilizar a noção de diferenciabilidade
fortemente generalizada, o problema (19) admite uma única solução que é dada
pela expressão (25).

Observação 3. A Proposição (5) é válida no contexto da transformada de
Laplace fuzzy, porém seu uso em equações diferenciais deve ser analisado cuida-
dosamente, pois é posśıvel produzir funções que não são soluções fuzzy do pro-
blema em questão, como verifica-se nos casos 1, 2 e 4 analisados anteriormente.

4 Conclusões

Neste trabalho o método da transformada de Laplace fuzzy, munido da noção
de diferenciabilidade fortemente generalizada, forneceu uma única solução para a
equação diferencial do oscilador harmônico fuzzy cujas condições iniciais são re-
presentadas por números fuzzy triangulares. Percebe-se facilmente que a solução
encontrada define um número fuzzy para qualquer que seja t ∈ [0,∞[.
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Resumo Neste trabalho fazemos uma análise de soluções de sistemas bi-
dimensionais de equações diferenciais lineares intervalares considerando
a Aritmética Intervalare Padrão (AIP) e o Constraint Interval Arith-
metic (CIA). Para a análise foram obtidos resultados que caracterizam
os autovalores da matriz dos coeficientes via CIA, bem como resultado
para a classificação dos equiĺıbrios de sistemas de equações diferenciais
lineares autônomos intervalares.

Keywords: Incerteza, Sistemas Intervalares.

1 Introdução

A teoria de sistemas de equações diferenciais possui aplicações em diversas áreas
das ciências exatas e das ciências em geral. Quando o sistema tem um contexto
determińıstico existem muitas ferramentas da teoria de álgebra linear para estu-
dar o comportamento das soluções do modelo sem obtê-las explicitamente.

Dado o sistema linear

x′(t) = Ax(t), x(0) = x0, (1)

onde x(t) ∈ Rn e A ∈ Mn×m(R). Quando (1) é desacoplado ou parcialmente
desacoplado as soluções podem ser facilmente obtidas. Mas, em geral, isto não
ocorre, e, neste caso, utilizando a teoria de Álgebra Linear obtemos a solução de
um sistema equivalente y′(t) = By(t), onde B é uma matriz diagonal ou trian-
gular obtida a partir de A. Através de uma mudança de variáveis conveniente
pode-se mostrar que o comportamento das soluções das mesmas são equivalentes.

Porém (1) não é uma boa representação de fenômenos reais, pois muitos ex-
perimentos tem incertezas associadas devido a maneira de como as suas medidas
são obtidas. Neste caso, as variáveis, e/ou coeficientes, e/ou condições iniciais
podem ser de natureza aleatória, intervalar ou fuzzy.

Agora, consideremos o seguinte problema

x′(t) = [A]x(t),x(t0) = x0 (2)
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onde [A] ∈ IRm×n, [A] = ([Aik]), [Aik] ∈ IR, matriz intervalar e [x(t)] ∈ IRn×1.
Se [A] é uma matriz degenerada (comprimento zero, entradas são números reais),
então não existe problemas em termos de interpretação e métodos de solução.

Um dos grandes desafios da teoria AIP é a sobrestimação que ela traz nos
cálculos pela mesma não detectar as múltiplas ocorrências da mesma variável.
Neste caso, a solução verdadeira estará contida no resultado obtido, mas dentro
de um intervalo maior do que o da solução real. Este problema ocorre via AIP
porque todos os elementos são considerados independentes durante os cálculos,
veja Exemplo 1 para maiores detalhes.

Existem vários trabalhos relacionados a algoritmos computacionais de soluções
de equações diferenciais intervalares em intervalos limitados utilizando os métodos
das séries de Taylor, Iteração de Picard , Runge-Kuta e outros, veja Moore[10],
Neumaier[11], Rihm[13], Alefeld[1], Lohner[7]. Lohner foi o primeiro a implemen-
tar o método de integração em equações diferenciais ordinárias intervalares em
um software denominado AWA in 1989.

A teoria de estabilidade de sistemas dinâmicos dentro da contexto da teoria
intervalar também tem sido estudado por alguns autores[8],[4],[12]. No caso de
sistemas lineares um resultado clássico da teoria de controle é que um equiĺıbrio
é estável se e, somente se, todos os autovalores da matriz dos coeficientes tem
a parte real negativa e neste caso dizemos que ele é Hurwitz estável. Em 2007,
Gwaltney et al ([5]) utilizaram a teoria da AIP via o método de Newton para cal-
cular todos os estados e bifurcações de equiĺıbrios em modelos de cadeia alimen-
tar. Em 2015, Delanoue et al ([2]) utilizando a teoria de Lyapunov estabeleceu
um método computacional para obter um subconjunto do domı́nio de atração
de um ponto de equiĺıbrio.

A aproximação axiomática da AIP considera um intervalo como sendo um
número com duas componentes, definindo as operações axiomaticamente e como
uma consequência não existe a inversa aditiva, nem a multiplicativa e não vale a
distributividade da adição em relação a multiplicação. Então, o espaço intervalar
munido com a AIP não define um espaço vetorial e aqui todas as ferramentas da
análise funcional clássica não podem ser utilizadas. Mas, na teoria desenvolvida
por Lodwick[14], denominada CIA, o intervalo é imerso no espaço das funções
polinomiais de grau um com inclinação positiva. No entanto é importante levar
em consideração que CIA leva-nos a uma aritmética definida através de uma oti-
mização global da função united extension das operações aritméticas, requerendo
um procedimento NP-hard.

Neste trabalho, utilizamos a teoria intervalar para o estudo do PVI(Problema
do Valor Inicial) com o intuito de em trabalhos futuros podermos estabelecer a
conexão entre teoria intervalar e a teoria fuzzy, visto que a mesma é um caso
particular da análise fuzzy. Discutiremos um pouco da teoria de soluções de
equações diferenciais intervalares, estudaremos os autovalores utilizando AIP
e CIA e por fim introduziremos a classificação de pontos de equiĺıbrios para
sistemas de equações lineares bidimensionais intervalares.
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2 Conceitos Introdutórios

Primeiramente, introduziremos alguns conceitos da teoria intervalar necessária
para os resultados obtidos na próxima sessão sobre as soluções e estabilidade em
sistemas de equações diferenciais intervalares

As operações elementares para a aritmética AIP sobre o conjunto dos inter-
valos [a] = [a1, a2], [b] = [b1, b2], onde a1 ≤ a2 e b1 ≤ b2, são definidas da seguinte
maneira:

1. [a] + [b] = [a1 + a2, b1 + b2];
2. [a]− [b] = [a1 − b2, a2 − b1];
3. [a]× [b] = [min{a1b1, a1b2, a2b1, a2b2},max{a1b1, a1b2, a2b1, a2b2}];
4. [a]÷ [b] = [min{a1 ÷ b1, a2 ÷ b2, a1 ÷ b2, a2 ÷ b1},max{a1 ÷ b1, a2 ÷ b2, a1 ÷

b2, a2 ÷ b1}], 0 /∈ [b1, b2].

A axiomática da AIP assume que todas as variáveis são independentes, in-
cluindo cópias duplicadas da mesma variável. Isto pode levar a uma overes-
timação dos limites das funções, pois permite a escolha de diferentes valores
para uma mesma variável ao mesmo tempo quando a mesma aparece em uma
expressão mais de uma vez. Mas, quando a função é monotônica nós podemos
encontrar os limites exatos para o intervalo sem sobrestimação. Além disso, da
approximação axiomática, tanto [x] − [x] 6= 0 como [x] ÷ [x] 6= 1 a menos que
[x] seja um número real (comprimento zero) e na teoria AIP temos somente a
propriedade de subdistributividade da adição em relação a multiplicação.

Exemplo 1. Considere por exemplo a função f(x) = x2.
Notemos que se [x] = [−1, 2], então f([x]) = {x2|x ∈ [0, 1]} tal que

•[x]2 − [x] = [−1, 2]2 − [−1, 2] = [−2, 5];
• [x]([x] − 1) = [−1, 2]([−1, 2]− 1) = [−4, 2];
•([x]− 1/2)2 − 1/4 = [−1/4, 2].

Notemos que todos os resultados obtidos são diferentes pelo simples fato de
terem sido realizados manipulações algébricas nas expressões da f(x) antes de se
realizar os cálculos. Além disso, o último intervalo obtido é o que contém menos
overestimação em relação ao resultado esperado.

Lodwick[14] definiu um número intervalar em uma forma equivalente a uma
função polinomial a um parâmetro. Esta nova aritmética é conhecida como Cons-
traint Interval Arithmetic (CIA).

Definition 1. Um intervalo [x, x] é definido como uma função a uma variável
real [x] = f (λx) = λxx+ (1− λx)x, 0 ≤ λx ≤ 1.

As operações algébricas são definidas por:
[z] = [z, z] = {z; z = (λxx+ (1 − λx)x) ◦

(
λyy + (1− λy)y

)
, 0 ≤ λx ≤ 1, 0 ≤

λy ≤ 1}, onde z = min{z}, z = max{z}, ◦ ∈ {+,−, x,÷}.
Logo, considerando a aritmética segundo CIA temos inversa aditiva, inversa

multiplicativa e a lei distributiva. Esta teoria permite que trabalhemos no espaço
polinomial onde podemos utilizar técnicas para estabelecer condições de estabi-
lidade em sistemas dinâmicos lineares intervalares.
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Exemplo 2. Considerando o exemplo anterior para f(x) = x2 com [x] = [−1, 2],

temos pelo CIA que f(γ) = f(−1+3γ) =

[
min

0≤γ≤1
{−1 + 3γ}, max

0≤γ≤1
{−1 + 3γ}

]
=

[0, 4] =

[
min

0≤γ≤1
{(−1 + 3γ)(−1 + 3γ)}, max

0≤γ≤1
{(−1 + 3γ)(−1 + 3γ)}

]
.

Definition 2. Uma m× n matriz intervalar (ou simplesmente matriz) é

[A] = ([Aik]) =




[A11] [A12] . . . [A1n]
[A21] [A22] . . . [A]2n
...

...
. . .

...
[Am1] [Am2] . . . [Amn]


 ,

de intervalos [Aik] ∈ IR.

O conjunto de m×n matrizes intervlares é denotado por IRm×n. Uma matriz
intervalar [A] = ([Aik]) é interpretado como um conjunto de matrizes reaism×n.

[A] = {A ∈ Rm×n;Aik ∈ [Aik] for i = 1, . . . ,m, k = 1, . . . , n}.
Uma matriz intervalar n× 1 é apenas um vetor intervalar, tal que IRn×1 =

IRn.
Aqui, com a ordem parcial (≤, IRm×n) é um espaço parcialmente ordenado

e completo.
Agora, apresentaremos alguns resultados sobre estabilidade de sistemas con-

jugados para a teoria clássica de equações diferenciais.

Proposition 1. A transformação linear h : X → CX é uma conjugação linear
entre x′ = Ax e y′ = By se e,somente se a matriz C satisfaz CA = CB. Em
particular, eles são conjugações lineares se e, somente se A e B são matrizes
similares, isto é, existe uma matriz inverśıvel C tal que CA = BC.

Definition 3. Se todos os autovalores de A tem parte real negativa, então a
origem é denominado um poço ou poço espiral sink para o sistema linear. Se
todos os autovalores tem parte real positiva então a origem é denominado uma
fonte ou espiral fonte para o sistema linear.

Um poço é assintoticamente estável e portanto estável. Um exemplo de um
equiĺıbrio que é estável, mas não é assintoticamente na origem em R2 é o caso
em que os autovalores sÃ£o imaginários puros ou não hiperbólicos, pois neste
caso pequenas perturbações podem mudar o comportamento das soluções.

A seguir, apresentamos a ideia de obter soluções expĺıcitas de equações dife-
renciais intervalares.

3 Soluções para o Problema do Valor Inicial Intervalar

Consideremos o seguinte problema do valor inicial bidimensional determińıstico:
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{
x′(t) = Ax(t)
x(0) = x0, A ∈ M2(R).

(3)

Neste caso podemos definir uma equação integral associada a (3) como sendo

p(x)(t) = x0 +A

∫ t

t0

x(s)ds.

Definition 4. [9]Considere o operador integral

x(t) = p(x)(t), (4)

onde p inclui integrais da função x(t) e p é definida para alguma classe Mr de
funções a valores reais x com a ≤ t ≤ b, p : Mr → Mr. Então, o operador
intervalar P : M → M é definido sobre uma classe M de intervalos fechados de
elementos de Mr com Mr ⊆ M. Diremos que P é um intervalo majorante de p
se p(x) ∈ P (X), ∀x ∈ X. Um operador intervalar P é uma inclusão isotônica se
X ⊆ Y ⇒ P (X) ⊆ P (Y ).

Theorem 1. [9] Se P é uma inclusão isotônica intervalar majorante de p, e
se P (X(0)) ⊆ X(0), então a sequência definida por X(k+1) = P (X(k)), k =
0, 1, 2, . . . tem as seguintes propriedades:

1. X(k+1) ⊆ X(k), k = 0, 1, 2, . . .;

2. ∀a ≤ t ≤ b, ∃X(t) =
∞⋂

k=0

X(k)(t) como um intervalo X(t) ⊆ X(k)(t), k =

0, 1, 2, . . .;
3. qualquer solução da equação integral x(t) = p(x)(t) a qual está em X(0) está

também em X(k), ∀k em X; isto é, se x(t) ∈ X(0)(t), ∀a ≤ t ≤ b ⇒ x(t) ∈
X(k)(t), ∀a ≤ t ≤ b;

4. se ∃c ∈ R, 0 ≤ c ≤ 1, para a qual X ⊆ X(0) ⇒ sup w(P (X))(t) ≤
c sup w(X(t)), a ≤ t ≤ b para todo X ∈ M , então a equação integral tem
uma única solução X(t) em X(0) conforme a expressão dada no item 2.

Exemplo 3. Considere o PVI x′(t) = t2 + x(t), x(0) = 0.
Solução:
Temos que a equação integral associada ao PVI é

p(x)(t) = x(0) +

∫ t

0

f(s, x(s))ds =

∫ t

0

(s2 + x2(s))ds.

Então, o operador integral intervalar é

P (X)(t) =

∫ t

0

(s2 +X2(s))ds.

Seja X0 um intervalo constante X(0)(t) = [0, w], 0 ≤ t ≤ b, com w e b a serem
determinados de maneira que satisfaça P (X0)(t) ⊆ X0(t), ∀ 0 ≤ t ≤ b.

Então, X1(t) = P (X(0))(t) =

∫ t

0

(s2 + [0, w2])ds =
t3

3
+ [0, w2]t.
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Logo, P (X(0)) ⊂ X(0) se
b3

3
+ w2b ≤ w.

Por exemplo, se w = 2 então da condição
t3

3
+ [0, 4]t ⊆ [0, 2], ∀t ∈ [0, b], i.e.

b3

3
+ 4b− 2 ≤ 0.

Portanto, a solução estará contida no intervalo
t3

3
≤ x(t) ≤ t3

3
+4t para todo

t ∈ [0, 0.49].

No exemplo que segue fazemos uma comparação entre a solução obtida via
AIP e CIA.

Exemplo 4. Consideremos o Problema do Valor Inicial (PVI)

{
x′(t) = [A]x
x(t0) = [x0, x0]

(5)

onde [.] são intervalos, x ∈ Rn.

Caso 1: Se a largura de [A] é nula então temos a equação determińıstica
com condição inicial intervalar.

A seguir consideramos as soluções de (5) de acordo com as teorias da AIP e
CIA.

1. Para n = 1 temos:

Considerando a técnica descrita no livro de Moore usando AIP,(5) pode ser
reescrito como a equação integral:

p(x)(t) = x0 +

∫ t

t0

f(s, x(s))ds = x0 +

∫ t

t0

A(s)x(s)ds.

Então, se a condição inicial é um intervalo, temos a equação integral in-

tervalar P (X)(t) = x0 +

∫ t

t0

f(s,X(s))ds = x0 +

∫ t

t0

A(s)X(s)ds = x0 +

∫ t

0

a[0, w]ds, x0 ∈ [0, w] desde que X0 ⊆ [0, w], a ≤ t ≤ b, onde X(s) ∈ IR.

Por outro lado, como a equação é determińıstica, por utilizando CIA o con-
junto {x(t) = (x0 + γwx0)e

at; 0 ≤ γ ≤ 1, wx0 = x0−x0} é a solução para (5)
para n = 1 e condição inicial intervalar.

Para n = 2,a solução via AIP é {P (Xi)(t) = xi(t0)+

∫ t

0

Fi(s,X1(s), X2(s)ds, i =

1, 2}, onde Xi(s) ∈ IR, xi(t0) ∈ R, para i = 1, 2.

Agora, a solução via CIA é

X(t, γ1, γ2) =

{
x(t) =

(
x01 + γ1wx01

x02 + γ2wx02

)
eAt; 0 ≤ γi ≤ 1, wx0i = x0i − x0i, A ∈ M2(R)

}
.

para i = 1, 2.

2. Caso 2: Suponhamos que w([A]) 6= 0 com condição inicial intervalar.

Para a solução via AIP, ver [6].
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Considerando a interpretação para (5) via CIA, ela poderá ser reescrita como

{
x′
1(t,

−→γ ,−→η ) = (a11 + γ1wa11)x1(t,
−→γ ,−→η ) + (a12 + γ2wa12 )x2(t,

−→γ ,−→η )
x′
2(t,

−→γ ,−→η ) = (a21 + γ3wa21)x1(t,
−→γ ,−→η ) + (a22 + γ4wa22 )x2(t,

−→γ ,−→η ), [x01], [x02]
(6)

As soluções para (6) são dados pelas equações integrais:



x1(t,
−→γ ,−→η ) = [x10] +

∫ t

t0

[(a11 + γ1wa11 )x1(s,
−→γ ,−→η ) + (a12 + γ2wa12)x2(s,

−→γ ,−→η )]ds

x2(t,
−→γ ,−→η ) = [x20] +

∫ t

t0

[(a21 + γ3wa21 )x1(s,
−→γ ,−→η ) + (a22 + γ4wa22)x2(s,

−→γ ,−→η )]ds,

onde 0 ≤ γi ≤ 1,−→γ = (γ1, . . . , γ4), [x0j ] = x0j + ηkx0j , 0 ≤ ηi ≤ 1, waij =
aij − aij , i, j = 1, 2, 3, 4; k = 1, 2.
Então, temos:

X(t,−→γ ,−→η ) = X0(
−→η )+

(
a11 + γ1wa11 a12 + γ2wa12

a21 + γ3wa21 a22 + γ4wa22

)∫ t

t0

X(s)ds, ondeX,X0 ∈
R2, para cada i, j = 1, 2, 3, 4; k = 1, 2.
Portanto, utilizando a iteração de Picard a solução para (5), considerando
que as condições para a existência de soluções seja satisfeita, por CIA é dada
por:

X(t,−→γ ,−→η ) = X0(
−→η )exp

((
a11 + γ1wa11 a12 + γ2wa12

a21 + γ3wa21 a22 + γ4wa22

)
t

)
.

para cada i, j = 1, 2, 3, 4; k = 1, 2.

Notemos que se para 0 ≤ γi ≤ 1, i = 1, . . . , 4 a matriz de coeficientes em
(5) for diagonalizável, então (6) é equivalente a: Y ′(t,−→γ ) = DY (t,−→γ ), onde a
matriz D dependerá do tipo de autovalor obtido da matriz dada em (6).

Agora, definiremos alguns conceitos sobre autovalores para estabelecer resul-
tados para sistemas similares.

Definition 5. Seja A(−→γ ) =




a11 + γ11wa11 . . . a1n + γ1nwa1n

. . . . . . . . .
an1 + γn1wan1 . . . ann + γnnwann


 , onde −→γ =

(γ11, . . . , γnn), waij = aij−aij , i, j = 1, . . . , n. A matriz expoente eA(−→γ ) de A(−→γ )
é a série:

eA(−→γ ) = exp(A(−→γ )) = I + A(−→γ ) +
A2(−→γ )

2!
+ . . . +

An(−→γ )

n!
+ . . . desde que ela

convirja absolutamente, i.e., existe o limite e é bem definida a soma parcial da
mesma.

Note que para cada escolha de −→γ ij , i, j = 1, . . . , n temos uma matriz cuja as
entradas são números reais.

Consideramos o seguinte sistema:




x′
1(t,

−→γ ) = (a11 + γ11wa11)x1(t, γ) + . . .+ (a1n + γ1nwa1n)xn(t, γ)
. . . . . . . . . . . .
x′
n(t,

−→γ ) = (an1 + γn1wan1)x1(t, γ) + . . .+ (ann + γnnwann)xn(t, γ),
(7)
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com [x10] = x10+η1wx10 , . . . , [xn0] = xn0+ηnwxn0 , onde 0 ≤ ηi ≤ 1, 0 ≤ γij ≤ 1.
Considerando (7) escrita como sistema de equações integrais, então a forma

vetorial é dada por X(t,−→γ ) = [X0] + A(−→γ )

∫ t

0

X(s,−→γ )ds, cuja solução pela

iteração de Picard é

X(t,−→γ ) = [X0]e
A(−→γ )t, onde A(−→γ ) =




a11 + γ11wa11 . . . a1n + γ1nwa1n

. . . . . . . . .
an1 + γn1wan1 . . . ann + γnnwann




Portanto, se det(A(−→γ )) 6= 0, podemos fazer uma mudança de variáveis
X(t,−→γ ) = P (−→γ )Y, onde P (−→γ ) é a matriz dos autovetores de A(−→γ ) associ-
ado aos autovalores λ(A(−→γ )), tal que Y ′(t,−→γ ) = DY (t,−→γ ), onde a matriz D
depende dos autovalores da matriz A(−→γ ).

Então, precisamos do conceito de autovalores intervalares para estudarmos o
comportamento das soluções do PVI intervalar.

Definition 6. [3] Dada [A] = [A,A] uma matriz intervalar em IRn×n o con-
junto de autovalores é dado por :

Λ([A]) = {λ ∈ C;Ax = λx, x 6= 0, A ∈ [A]}.

Seja Ac =
1

2
(A+A),△A =

1

2
(A−A), a matriz centro e raio de [A], respec-

tivamente.
Teorema 2. [3]Se [A] = [Ac −△A, A

c +△A] é uma matriz intervalar simétrica,
e Si = diag

(
sgn(xi

1), . . . , sgn(x
i
n))
)
, i = 1, . . . , n tomado em Ac constante sobre

[A], então o autovalor λi of A,A ∈ [A], pertence ao intervalo

[λi] = [λi(A
c − Si△AS

i), λi(A
c + Si△AS

i)], i = 1, . . . , n.

Definition 7. Dada a matriz A(−→γ ) =




a11 + γ11wa11 . . . a1n + γ1nwa1n

. . . . . . . . .
an1 + γn1wan1 . . . ann + γnnwann


 ,

onde waij = aij − aij , 0 ≤ γij ≤ 1, para i = 1, . . . , n e j = 1, . . . , n. Então,
dizemos que λ é um autovalor de A(−→γ ) se A(−→γ )x(−→γ ) = λx(−→γ ), x(−→γ ) 6= 0, i.e.,
det(A(−→γ )− λIn) = 0, onde In é a matriz identidade de ordem n e −→γ é o vetor
dos parâmetros γij , i, j = 1, . . . , n.

Exemplo 5. Seja

[A] =

(
[4, 8] [4, 12]
[4, 12] [−10, −2]

)
(8)

então encontraremos os autovalores para (8) via AIP e CIA.
Para a solução via AIP encontraremos os autovalores utilizando o método

proposto em [3]. Consideraremos as matrizes centro e raio de [A]

Ac =

(
6 8
8 −6

)
,△A =

(
2 4
4 4

)
.

Pela definição, os autovalores são obtidos da matriz AC obtendo os autova-
lores da equação det(Ac − λI) = 0. Então, temos os autovolares com os respec-
tivos autovetores associados λ1 = 10, vλ1 = (2, 1) = (x1

1, x
2
1) e λ2 = −10, vλ2 =

(1, −2) = (x1
2, x2

2).
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Logo, S1 = Diag(sgn(x1
1), sgn(x2

1)), S
2 = Diag(sgn(x1

2), sgn(x2
2)), tal que

Ac + S1△AS
1 =

(
6 8
8 −6

)
+ I2

(
2 4
4 4

)
I2 =

(
8 12
12 −2

)
.

Então o lado direito do autovalor [λ1] é obtida da equação det([A
c+S1△AS

1]−
λ1I2) = 0 e a lado esquerdo por det([Ac − S1△AS

1]− λ1I2) = 0.

Analogamente,Ac+S2△AS
2 =

(
6 8
8 −6

)
+

(
1 0
0 −1

)(
2 4
4 4

)(
1 0
0 −1

)
=

(
8 4
4 −2

)
.

tal que o lado direito do autovalor [λ2] é obtido de det([A
c+S2△AS

2]−λ1I2) = 0,
e o esquerdo por det([Ac − S2△AS

2]− λ1I2) = 0;
Portanto, pelo método proposto em [3], os autovalores estão nos intervalos

[λ1] = [5.062, 16], e [λ2] = [−16.892, −3, 403].

Por outro lado, a matrix intervalar [A] =

(
[4, 8] [4, 12]
[4, 12] [−10, −2]

)
no contexto

da CIA pode ser reescrito como A(−→γ ) =

(
4 + 4γ1 4 + 8γ2
4 + 8γ2 −10 + 8γ3

)
, 0 ≤ γi ≤ 1, i =

1, 2, 3.
Pela Definição 7, os autovalores via CIA são obtidos da equação det(A(−→γ )−

λ(−→γ )I2) = 0, i.e., pelo polinômio λ(−→γ )2 − (4 + 4γ1 − 10 + 8γ3)λ(
−→γ ) + [(4 +

4γ1)(−10 + 8γ3)− (4 + 8γ2)
2] = 0, tal que:

λ(−→γ ) = −3+ 2γ1+4γ3±
√
(5 + 2γ1 − 4γ3)2 + (4 + 8γ2)2, 0 ≤ γi ≤ 1, i = 1, 2, 3.

Então, temos
λjmax(

−→γ ) = max
0≤γi≤1,i=1,2,3

−3+2γ1+4γ3±
√
(5 + 2γ1 − 4γ3)2 + (4 + 8γ2)2, j =

1, 2
λjmin(

−→γ ) = min
0≤γi≤1,i=1,2,3

−3+2γ1+4γ3±
√
(5 + 2γ1 − 4γ3)2 + (4 + 8γ2)2, j =

1, 2.
As soluções utilizando o software maple são: λ1max = 16, γ1 = γ2 = γ3 =

1;λ1min = 5.06, γ1 = γ2 = γ3 = 0;λ2max = −3.4, γ1 = γ2 = 1, γ3 = 0;λ2min =
−16.89, γ1 = γ2 = 0, γ3 = 1.

Portanto, os autovalores obtidos pelas duas teorias se encontram nos mesmos
intervalos.

4 Classificação dos Pontos de Equiĺıbrios em Sistemas
Bidimensionais de Equações Diferenciais Intervalares

Consideremos o sistema {
X ′(t) = [A]X(t)
X(t0) = [x0],

(9)

onde [A] = [Aij ] = [A,A], A =

(
a11 a12
a21 a22

)
, A =

(
a11 a12
a21 a22

)
.

Considerando CIA (9) é escrito como

X ′(t,−→γ ) =

(
a11 + γ1wa11 a12 + γ2wa12

a21 + γ3wa21 a22 + γ4wa22

)
X = A(−→γ )X, (10)

onde waij = aij − aij e 0 ≤ γi ∈≤ 1, i, j = 1, . . . , 4.
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Theorem 2. Dado (10), com
△(A(−→γ )) = tr2(A(−→γ )) − 4det(A(−→γ )), onde tr(A(−→γ )) = a11 + γ1wa11 + a22 +
γ4wa22 e det(A(−→γ )) = (a11+γ1wa11 )(a22+γ4wa22)−(a21+γ3wa21)(a12+γ2wa12 ).
Então, se det(A(−→γ )) 6= 0, temos um único equiĺıbrio, X̄ = (0, 0) na origem tal
que:

1. Se △(A(−→γ )) > 0, então os autovalores para a matriz dada em (10) são tais
que:
(a) se det(A(−→γ )) > 0 e tr(A(−→γ )) < 0(> 0), então X̄ é um poço (fonte);
(b) se det(A(−→γ )) < 0, então X̄ é uma sela;

2. Se △(A(−→γ )) < 0, então os autovalores para a matriz dada em (10) são
complexos, tais que:
(a) se tr(A(−→γ )) = 0 temos um centro na origem;
(b) se tr(A(−→γ )) < 0(> 0), temos uma espiral poço (espiral fonte).

Prova: O sistema (10) admite um único ponto de equiĺıbrio se:{
(a+ γ1wa)x1(t,

−→γ ) + (b + γ2wb)x2(t,
−→γ ) = 0

(c+ γ3wc)x1(t,
−→γ ) + (d+ γ4wd)x2(t,

−→γ ) = 0
, i.e. det(A(−→γ )) 6= 0.

Agora, seja X(t,−→γ ) = eλ(
−→γ )tv(−→γ ), solução de (10) para cada 0 ≤ γi ≤

1, i = 1, . . . , 4. Então, X ′(t, (−→γ )) = λ(−→γ )eλ(
−→γ )tv(−→γ ) = A(−→γ )eλ(

−→γ )tv(−→γ ) ⇒
eλ(

−→γ )t(A(−→γ )− λ(−→γ )I2)v(
−→γ ) = 0. Logo,

det(A(−→γ )− λ(−→γ )I2) = 0, (11)

pois eλ(
−→γ )t 6= 0, ∀t e queremos v(−→γ ) 6= 0 solução não trivial. Então

λ2(−→γ )−[(a+γwa)+(d+γ4wd)]λ(
−→γ )+(a+γ1wa)(d+γ4wd)−(b+γ2wb)(c+γ3wc) = 0,

(12)
cuja solução é

λ(−→γ ) =
tr(A(−→γ ))±

√
(tr(A(−→γ )))2 − 4det(A(−→γ ))

2
. (13)

Então, se (tr(A(−→γ )))2 − 4det(A(−→γ )) > 0, podemos encontrar o máximo e o
minimo para as 2 expressões λ(−→γ ), i.e.

λmin = min
0≤γi≤1

tr(A(−→γ ))±
√
(tr(A(−→γ )))2 − 4det(A(−→γ ))

2

λmax = min
0≤γi≤1

tr(A(−→γ ))±
√
(tr(A(−→γ )))2 − 4det(A(−→γ ))

2
.

Se △(A(−→γ )) = [tr(A(−→γ ))]2 − 4det(A(−→γ )) > 0, a matriz dada em (10) pos-
sui λ1(

−→γ ) 6= λ2(
−→γ ) autovalores reais tais que fazendo a mudança de variáveis

X(t,−→γ ) = P (−→γ )Y em (10), então o sistema é equivalente a:

Y ′(t,−→γ ) =

(
λ1(

−→γ ) 0
0 λ2(

−→γ )

)
Y (t,−→γ ) = D(−→γ )Y (t,−→γ ), (14)

onde λ1(
−→γ ) =

tr(A(−→γ )) +
√
[tr(A(−→γ ))]2 − 4det(A(−→γ ))

2
, e
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λ2(
−→γ ) =

tr(A(−→γ ))−
√
[tr(A(−→γ ))]2 − 4det(A(−→γ ))

2
.

Então, podemos obter λ1min, λ1max, λ2min, λ2max, utilizando otimização glo-
bal, determinando todos os autovalores que satisfazem a Definição 7.

A solução para (14) é:




y1(t,
−→η ,−→γ ) = y01(

−→η ,−→γ )exp

(
tr(A(−→γ )) +

√
[tr(A(−→γ ))]2 − 4det(A(−→γ ))

2
t

)

y2(t) = y02(
−→η ,−→γ )exp

(
tr(A(−→γ ))−

√
[tr(A(−→γ ))]2 − 4det(A(−→γ ))

2
t

)

(15)
Portanto,

1. Se det(A(−→γ )) = (a + γ1wa)(d + γ4wd) − (b + γ2wb)(c + γ3wc) > 0, então√
[tr(A(−→γ ))]2 − 4det(A(−→γ )) < tr(A(−→γ )) tais que o sinal dos autovalores

serão definidos pelo sinal do traço tr(A(−→γ )). Assim sendo, se tr(A(−→γ )) < 0,
então (0, 0) é um poço e se tr(A(−→γ )) > 0, então (0, 0) é fonte;

2. Se det(A(−→γ )) < 0, segue que
√
tr2(A(−→γ ))− 4det(A(−→γ )) > tr(A(−→γ )) tal

que os autovalores tem sinais opostos e (0, 0) é uma sela.

A condição △(A(−→γ )) = 0 é um caso particular do estudo anteriormente
realizado e não faremos os detalhes da demonstração.

O caso complexo é obtido quando△(A(−→γ )) = [tr(A(−→γ ))]2−4det(A(−→γ )) < 0.
Aqui, a matriz dada em (10) possui autovalores complexos conjugados λ(−→γ ) =
α(−→γ )± iβ(−→γ ).

Então, fazendo a mudança de variáveis X(t,−→γ ) = P (−→γ )Y (−→γ ), então o sis-
tema (10) é equivalente a:

Y ′(−→γ ) =

(
re(λ1(

−→γ )) Im(λ1(
−→γ ))

−Im(λ1(
−→γ )) re(λ2(

−→γ ))

)
Y (−→γ ) = D(−→γ )Y (−→γ ), (16)

onde re(λ1(
−→γ )) =

tr(A(−→γ ))

2
, Im =

√
−[tr(A(−→γ ))]2 + 4det(A(−→γ ))

2
.

As soluções expĺıcitas para (16) são obtidas fazendo a nova mudança de
variáveis y1(t,

−→γ ) = r(t)cos(θ(t)), y2(t,
−→γ ) = r(t)sin(θ(t)) tal que (16) é escrito

como
r′(t) = re(λ1(

−→γ ))
θ(t) = −Im(λ1(

−→γ ))
(17)

A solução para (17) é:




r(t) = r0exp

(
tr(A(−→γ ))

2

)

θ(t) =

√
−[tr(A(−→γ ))]2 + 4det(A(−→γ ))

2
t+ θ0

(18)

Portanto,
• Se tr(A(−→γ )) = 0, r(t) é uma solução constante e (0, 0) é um centro;
• Se tr(A(−→γ )) < 0(> 0), então (0, 0) é um poço(fonte) espiral.

Quinto Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy (V CBSF)

4–6 de Julho de 2018, Fortaleza – CE, Brasil.

596



5 Conclusão

A teoria AIP não permite estabelecer resultados relativos a classificação de pon-
tos de equiĺıbrios de sistemas de equações diferenciais lineares bidimensionais
intervalares, pois o mesmo não apresenta inversas aditiva e multiplicativa e nem
a distributividade. A CIA leva o problema para o espaço dos polinômios de or-
dem 1 com coeficiente positivo e volta ao espaço intervalar utilizando teoria de
otimização, permitindo estabelecer um resultado equivalente a teoria clássica
que estabelece a classificação da estabilidade de pontos de equiĺıbrios em siste-
mas bidimensionais através do traço e determinante da matriz dos coeficientes
do sistema a ser analisado.
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Resumo: Ferramentas de auxílio a tomada de decisão despertam o interesse de 

produtores, pois contribuem para a melhoria da gestão pecuária. Assim, o obje-

tivo deste trabalho é elaborar um modelo matemático baseado em lógica Fuzzy 

que seja capaz de fornecer instantaneamente o escore de fertilidade de touros, a 

partir da avaliação de características do sêmen animal, permitindo o agrupa-

mento de animais com potencialidade reprodutiva semelhante. Para o desenvol-

vimento do modelo foi considerado os limites estabelecidos pelo Colégio Brasi-

leiro de Reprodução Animal em parceria com o Mistério de Agricultura Pecuá-

ria e Abastecimento para as variáveis Turbilhão, Motilidade, Vigor, Defeitos 

Maiores, Defeitos Menores e Defeitos Totais do sêmen. Tais variáveis foram 

combinadas por meio de uma base de regras do tipo “Se...Então”, pelo método 

de inferência Mamdani, totalizando 735 regras, que forneceu a variável de saída 

Fertilidade. Desta maneira, tem-se a classificação de touros inaptos para fertili-

dade menor que 1 e aptos, com graus de classificação em 13 grupos, para resul-

tados maiores ou igual a 1. O modelo mostrou-se eficiente em seu objetivo de 

classificação, possibilitando uma nova ferramenta de auxílio ao produtor. 

Palavras-Chave: Lógica Fuzzy; Reprodução Animal; Ferramenta de Decisão. 

Fuzzy system for evaluating the degree of fertility of 

cattle in relation to semen characteristics 

Abstract. Decision aiding tools raise the interest of producers as they contrib-

ute to the improvement of livestock management. Thus, the objective of this 

work is to elaborate a mathematical model based on Fuzzy Logic that is able to 

instantaneously provide the fertility score of bulls, from the evaluation of ani-

mal semen characteristics, allowing the grouping of animals with similar repro-

ductive potential. For the development of the model, the limits established by 
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the Brazilian College of Animal Reproduction in partnership with the Ministry 

of Livestock Agriculture and Supply for the variables Turbidity, Motility, Vig-

or, Larger Defects, Minor Defects and Total Defects of semen. These variables 

were combined by means of an "If ... Then" rule base, by the Mamdani infer-

ence method, totaling 735 rules, which provided the output variable Fuzzy Fer-

tility. In this way, we have the classification of bulls unfit for fertility less than 

1 and fit, with degrees of classification in 13 groups, for results greater than or 

equal to 1. The model proved to be efficient in its classification objective, al-

lowing a new tool to assist the producer. 

Keywords: Fuzzy logic; animal reproduction; decision tool. 

1 Introdução 

É crescente a busca por ferramentas que contribuam para selecionar animais que te-

nham as melhores características para serem reprodutores, garantindo o permanente 

aumento da produtividade por meio de ganhos imediatos e permanentes [1]. Neste 

contexto, a utilização de sistemas baseados em inteligência artificial tem se destacado, 

pois apresentam capacidade de trabalhar com a subjetividade [2], além de mostrar-se 

extremamente eficiente e eficaz frente aos métodos estocásticos recorrentes quando 

aplicados em problemas de avaliação de fenômenos agronômicos e zootécnicos [3]. 

Neste sentido, a lógica fuzzy foi aplicada para a classificação dos atributos quími-

cos do solo para a construção de um mapa de fertilidade do solo para o plantio de 

cacau [4], para analisar a produtividade de frangos de corte a partir de dados de tem-

peratura do ar e idade dos animais [5], para elaboração de um sistema de suporte a 

decisão para acionamento da aeração de grãos [6] e para predizer a taxa de ocupação 

de bovinos leiteiros em baias facilitando o planejamento e construção das instalações 

[7]. 

Desta forma, a Teoria dos Conjuntos Fuzzy tem sido bastante utilizada na resolu-

ção de problemas, já que aplica a matemática a conceitos difusos para aproximar a 

capacidade de raciocínio humano por meio de conjuntos fuzzy, onde a noção de asso-

ciação binária é estendida para acomodar vários graus de pertinência no intervalo real 

contínuo [0,1], em que infinitos valores estão entre os pontos de extremidade (0 = não 

pertinência e 1 = pertinência total) podendo representar vários graus de pertinência 

[8]. Assim, na formulação fuzzy algo pode pertencer a dois conjuntos com certo grau 

de pertinência diferentemente da formulação clássica que se deve pertencer a apenas 

um conjunto.  

Portanto, o objetivo deste trabalho é elaborar um modelo matemático computacio-

nal baseado em lógica Fuzzy capaz de avaliar bovinos em relação à capacidade repro-

dutiva de touros utilizando as características do sêmen avaliadas individualmente. O 

modelo utilizará o manual para exame andrológico e avaliação de sêmen animal ela-

borado pelo CBRA e MAPA (2013) [9], para definir as variáveis a serem analisadas e 

indicadores a serem considerados como base de regras para a combinação do Sistema 

Fuzzy. Tal sistema visa à obtenção do escore de Fertilidade, que permitirá a verifica-
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ção do potencial reprodutivo dos animais, no que se refere às características qualitati-

vas (características físicas e morfológicas) do sêmen. 

2 Material e Métodos 

O Sistema Baseado em Regras Fuzzy desenvolvido foi implementado por meio da 

ferramenta Fuzzy Logic Toolbox do software MATLAB® The MathWorks Inc, sendo 

as variáveis de entrada do tipo triangular para conjuntos aptos e trapezoidal quando 

devem ser rejeitadas pelo sistema por não atingirem os valores previstos no manual 

para exame andrológico e avaliação de sêmen animal do CBRA/MAPA de 2013. 

Estas variáveis são submetidas ao processamento, onde será aplicado a base de regras 

elaborada, sendo estas do tipo “Se...então” para que a variável de saída gerada pelo 

sistema seja a Fertilidade. 

O método de inferência utilizado é o de Mamdani, que agrega as regras por meio 

do operador lógico 𝑂𝑈, modelado pelo operador matemático ∪ e, em cada regra, os 

operadores lógicos 𝑆𝐸 e 𝐸𝑁𝑇Ã𝑂 são modelados pelo operador mínimo ∩ [10]. 

Na Fig. 1 pode ser visto o esquema geral do Sistema Fuzzy a ser elaborado para o 

método, sendo que este possui a característica de múltiplas entradas e única saída. 

Onde as entradas são as variáveis Turbilhão, Motilidade, Vigor, Defeitos Maiores, 

Defeitos Menores e Defeitos Totais e a saída a Fertilidade dos touros. 
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Fig. 1: Sistema geral baseado em regras Fuzzy para a obtenção da avaliação da Fertilidade a 

partir das características de entrada. 

 

Para o estabelecimento das funções de pertinência de cada variável de entrada utili-

zou-se os valores permitidos (limites inferior e superior) de cada uma delas, de acordo 

com o manual considerado, representado na Tabela 1. 

Tabela 1: Valores do Limite, Limite Inferior, Limite Superior e a denotação de cada variável. 

 Variáve

l 
L 𝑳𝑰𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝑳𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 

Turbilhão do sêmen 𝑇𝑢𝑟𝑏 Mínimo 2 0 5 

Motilidade 

espermática progressiva 
𝑀𝑜𝑡 Mínimo 60% 0% 100% 

Vigor espermático 𝑉𝑖𝑔 Mínimo 3 1 5 

Defeitos espermáticos 

maiores 
𝐷𝑒𝑓𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 Máximo 10% 0% 100% 

Defeitos espermáticos 

menores 
𝐷𝑒𝑓𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠  Máximo 20% 0% 100% 

Defeitos espermáticos 

totais 
𝐷𝑒𝑓𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 Máximo 30% 0% 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de CBRA/MAPA 2013. 
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As variáveis de entrada são divididas em dois grupos: as variáveis com restrição mí-

nima, onde os menores valores apresentam os resultados indesejados, que são as vari-

áveis Turbilhão, Motilidade e Vigor, e o segundo grupo são as variáveis com restrição 

máxima (Defeitos Maiores, Defeitos Menores e Defeitos Totais), em que os maiores 

valores apresentam os resultados indesejados. 

Desta maneira, foram consideradas para cada variável quatro conjuntos denomina-

dos “Baixo”, “Médio”, “Alto” e “Rejeição”, sendo que o conjunto “Rejeição” é uma 

função de pertinência do tipo trapezoidal, tendo 4 pontos de delimitação e as funções 

dos demais conjuntos são do tipo triangular, tendo 3 pontos a serem considerados 

como delimitadores.  

Para as características que possuem restrição mínima os delimitadores das funções 

de pertinência foram estabelecidos conforme a Tabela 2.  

Tabela 2: Delimitadores das funções de pertinência das variáveis de entrada com Restrições 

Mínimas. 

Conjunto Limites das funções 

Rejeição [𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −  0,001;  𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  ; 𝐿 − 0,001 ; 

𝐿] 

Baixo [𝐿 −  0,001;  𝐿 ; 
𝐿+𝐿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
] 

Médio [𝐿 ; 
𝐿+𝐿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
; 𝐿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟] 

Alto [ 
𝐿+𝐿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
; 𝐿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ; 𝐿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 +  0,001] 

 

A Tabela 3 evidencia os delimitadores das funções de pertinência que foram conside-

rados para as características que possuem restrição máxima de acordo com o manual. 

 

Tabela 3: Delimitadores das funções de pertinência das variáveis de entrada com Restrições 

Máximas. 

Conjunto Limites das funções 

Baixo [𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −  0,001;  𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  ; 
𝐿+𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
 ] 

Médio [𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  ; 
𝐿+𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
;   𝐿 ] 

Alto [
𝐿+𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
 ; 𝐿 ; 𝐿 +  0,001] 

Rejeição [𝐿 ; 𝐿 +  0,001; 𝐿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  ; 𝐿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 +

 0,001] 

 

 

Assim, são atribuídos notas a cada característica do sêmen explicitada anteriormente 

(Turbilhão, Motilidade, Vigor, Defeitos Maiores, Defeitos Menores e Defeitos Totais) 

e a amostra recebe uma classificação de acordo com os conjuntos fuzzy “Baixo”, 

“Médio”, “Alto” ou “Rejeição” para ser qualificada nos conjuntos de Fertilidade. 
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Portanto, os conjuntos das variáveis de entrada se combinam por meio de uma base 

de regras para a obtenção da variável de saída “Fertilidade”, sendo que esta base de 

regras utilizou um método matemático, onde foram criadas 𝑚𝑛  regras do modelo, em 

virtude de tal quantidade ser advinda de 𝑚 conjuntos Fuzzy e 𝑛 variáveis de entrada. 

Assim, o resultado fornece a quantidade de combinações possíveis que pode ser feita 

entre os conjuntos Fuzzy das variáveis de entrada. 

Os conjuntos considerados aptos (Baixo, Médio, Alto) recebem valores onde 1, é 

considerado baixo, 3, médio e 5, alto. A partir dos valores associados aos conjuntos 

das seis variáveis deste estudo, desde que todos os valores sejam maiores ou iguais a 

1, é necessário que cada combinação receba uma nota (Fertilidade), dada pela média 

de tais valores: 

 

𝐹 =  
𝑇𝑢𝑟𝑏 + 𝑀𝑜𝑡 + 𝑉𝑖𝑔 + 𝐷𝑒𝑓𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 +  𝐷𝑒𝑓𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝐷𝑒𝑓𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠

𝑛
, 

(

1) 

onde o numerador é a soma das notas associadas à cada conjunto da combinação e o 

denominador é o número de características consideradas (variáveis de entrada). 

Vale ressaltar que, se uma amostra for classificada no conjunto “Rejeição” para 

qualquer variável, ela terá o valor de 𝐹 nulo, o que esta de acordo com as regras esta-

belecidas na Tabela 1. Para fins de sistematização de tal procedimento, denotando-se 

𝑥1 = 𝑇𝑢𝑟𝑏, 𝑥2 = 𝑀𝑜𝑡, 𝑥3 = 𝑉𝑖𝑔, 𝑥4 = 𝐷𝑒𝑓𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 , 𝑥5 =  𝐷𝑒𝑓𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 , 𝑥6 = 𝐷𝑒𝑓𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠, 

define-se então a função 𝐹 da forma: 

 

𝐹 = {

0, se 𝑥𝑖 = 0, para algum 𝑖

1

6
∑ 𝑥𝑖

6

𝑖=1

, caso contrário
 (2) 

 

Para cada valor obtido para a Fertilidade, foi associado um conjunto fuzzy da variável 

de saída, com valores num intervalo entre 0 a 5, sendo que o intervalo entre o Limite 

Inferior (𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0) e o Limite 1 é reservado aos animais considerados inaptos 

(classificados no conjunto “Rejeição”), enquanto que o intervalo entre o Limite 1 e o 

Limite Superior (𝐿𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 5) à classificação dos aptos. 

A quantidade de conjuntos fuzzy para a variável de saída é definida a partir da me-

todologia a seguir. Denotando tal quantidade por 𝑁 + 1, tem-se que os limites das 

funções de pertinência da variável de saída são definidos pelas seguintes diretrizes: 

─ A função de pertinência do conjunto Fuzzy 𝐶0, referente à classificação ‘inapto’, 

será definida pelos delimitadores: [ 𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −  1;  𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ; 𝐿 − 0,001; 𝐿]; 

─ O conjunto Fuzzy 𝐶1, referente à classificação apta mais baixa, será definido pelos 

delimitadores: [ 𝐿 − 0,001;  𝐿;  𝐿 + 
1

3
]; 

─ Os demais conjuntos Fuzzy 𝐶𝑘, 2 ≤ 𝑘 < 𝑁, terão suas funções de pertinência regi-

das pelos delimitadores: [ 𝐿 + (𝑘 − 2) (
1

3
) ;  𝐿 + (𝑘 − 1) ( 

1

3
) ;  𝐿 + 𝑘 ( 

1

3
)] 

─ O conjunto Fuzzy 𝐶𝑁, referente à classificação apta mais alta, será definido pelos 

delimitadores: [𝐿𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  −
1

3
;  𝐿𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ;  𝐿𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 1]  
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Uma vez que para o conjunto Fuzzy 𝐶𝑁−1, os delimitadores são da forma: 

[ 𝐿 + (𝑁 − 1 − 2) (
1

3
) ;  𝐿 + (𝑁 − 1 − 1) ( 

1

3
) ;  𝐿 + (𝑁 − 1) ( 

1

3
)] (3) 

 

ou  

[ 1 + (𝑁 − 3) (
1

3
) ;  1 + (𝑁 − 2) ( 

1

3
) ;  5] 

(4

) 

 

então: 

𝐿 + (𝑁 − 1) ( 
1

3
) = 5 ⟹ 1 + (𝑁 − 1) ( 

1

3
) = 5 ⟹ (𝑁 − 1) ( 

1

3
) = 4

⟹ 𝑁 − 1 = 12 ⟹ 𝑁 = 13 

(

5) 

 

Seguindo tais equações determinam-se os limites de cada conjunto fuzzy estabelecido 

genericamente de acordo com a Tabela 4. Assim, o escore de fertilidade será classifi-

cado no conjunto de saída em que tiver maior grau de pertinência. 

Tabela 4: Forma genérica dos limites das funções de pertinência dos conjuntos da variável de 

saída Fertilidade. 

Conjunto Limites das Funções de Pertinência 

𝐶0 [ 𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −  1;  𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ; 𝐿 − 0,001; 𝐿] 

𝐶1 [ 𝐿 − 0,001;  𝐿;  𝐿 + 
1

3
]  

𝐶𝑘 , 2 ≤ 𝑘 ≤ 12 
[ 𝐿 + (𝑘 − 2) (

1

3
) ;  𝐿 + (𝑘 − 1) ( 

1

3
) ;  𝐿 + 𝑘 ( 

1

3
)] 

𝐶13 [𝐿𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  −
1

3
;  𝐿𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ; 𝐿𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 1]  

 

Desta maneira, a Fertilidade tem as funções de pertinência classificados em 14 con-

juntos onde os animais classificados em 𝐶0 são considerados inaptos para fertilidade, 

𝐶1 são as amostras que possuem menor condição de fertilidade e os classificados em 

𝐶13 os que possuem maiores condições, conforme Fig. 2. 
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Fig. 2: Funções de pertinência da variável de saída Fertilidade. 

3 Resultados e Discussão  

A partir da metodologia estabelecida para o cálculo dos delimitadores das funções de 

pertinência de cada uma das características que foram consideradas como variáveis de 

entrada, tem-se os conjuntos fuzzy das variáveis de entrada dispostos conforme a Fig. 

3, onde é possível observar os limites estabelecidos e o grau de pertinência definido 

em cada conjunto. 

 Vale ressaltar que as escalas dos gráficos representam os valores possíveis de se-

rem atribuídos a cada variável, sendo que Turbilhão e Vigor são conferidos notas de 0 

a 5 e 1 a 5, respectivamente, e as demais variáveis em escalas percentuais de 0 a 

100%, como previsto no manual [9]. 

 

  

(D) (A) 
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Fig. 3: Funções de pertinência das variáveis de entrada (A) Turbilhão, (B) Motilidade, (C) 

Vigor, (D) Defeitos Maiores, (E) Defeitos Menores e (F) Defeitos Totais. 

As variáveis de entrada (Turbilhão, Motilidade, Vigor, Defeitos Maiores, Defeitos 

Menores e Defeitos Totais) foram combinadas considerando três conjuntos (Baixo, 

Médio, Alto), assim a combinação 36 determinou uma base de regras de 729 diferen-

tes combinações das características consideradas como variáveis de entrada, além de 

seis regras que definem a eliminação do animal que possui alguma característica no 

conjunto rejeição. 

A fim de permitir a obtenção de um escore de fertilidade como variável de saída, 

os escores conferidos às funções de pertinência respeitaram as condições de restrição 

de cada característica, assim aos conjuntos considerados aptos (Baixo, Médio, Alto) é 

associado o valor onde 1 é considerado baixo, 3, médio e 5, alto, possibilitando o 

cálculo da média das combinações. 

A partir da média dos valores dos conjuntos de cada combinação, foi possível de-

terminar a base de regras do Sistema Fuzzy, conforme as primeiras combinações: 

 

𝑹𝒆𝒈𝒓𝒂 𝟏: 𝐹

=  
𝑇𝑢𝑟𝑏(𝐵) + 𝑀𝑜𝑡(𝐵) + 𝑉𝑖𝑔(𝐵) + 𝐷𝑒𝑓𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠(𝐵) + 𝐷𝑒𝑓𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠(𝐵) + 𝐷𝑒𝑓𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠(𝐵)

𝑛
 

𝑹𝒆𝒈𝒓𝒂 𝟏: 𝐹 = 
1 + 1 + 1 + 5 +  5 + 5

6
=

18

6
= 3 

 

(F) 

(B) 

(C) 

(E) 
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𝑹𝒆𝒈𝒓𝒂 𝟐: 𝐹

=  
𝑇𝑢𝑟𝑏(𝐵) + 𝑀𝑜𝑡(𝐵) + 𝑉𝑖𝑔(𝐵) + 𝐷𝑒𝑓𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠(𝐵) + 𝐷𝑒𝑓𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠(𝐵) + 𝐷𝑒𝑓𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠(𝑀)

6
 

𝑹𝒆𝒈𝒓𝒂 𝟐: 𝐹 =  
1 + 1 + 1 + 5 +  5 + 3

6
=

16

6
= 2,666 

 

𝑹𝒆𝒈𝒓𝒂 𝟑: 𝐹

=  
𝑇𝑢𝑟𝑏(𝐵) + 𝑀𝑜𝑡(𝐵) + 𝑉𝑖𝑔(𝐵) + 𝐷𝑒𝑓𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠(𝐵) + 𝐷𝑒𝑓𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠(𝐵) + 𝐷𝑒𝑓𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠(𝐴)

𝑛
 

𝑹𝒆𝒈𝒓𝒂 𝟑: 𝐹 =  
1 + 1 + 1 + 5 +  5 + 1

6
=

14

6
= 2,333 

 

Com os escores de fertilidade atribuídos a cada combinação é necessário determinar o 

conjunto a qual aquele animal pertence para que a tomada de decisão seja facilitada, o 

que é possível através das equações de determinação dos limites das funções de perti-

nência. Seguindo tais equações, os limites numéricos estão estabelecidos na Tabela 5, 

onde o escore de fertilidade será classificado no conjunto de saída em que tiver maior 

grau de pertinência. 
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Tabela 5: Limites numéricos das funções de pertinência dos conjuntos da variável de saída 
Fertilidade. 

Con-

junto 

Limites das Funções de Perti-

nência 

𝑪𝟎 [-1 ; 0 ; 0,999 ; 1] 

𝑪𝟏 [0,999 ; 1 ; 1,333] 

𝑪𝟐 [1 ; 1,333 ; 1,666] 

𝑪𝟑 [1,333 ; 1,666 ; 2] 

𝑪𝟒 [1,666 ; 2 ; 2,333] 

𝑪𝟓 [2 ; 2,333 ; 2,666] 

𝑪𝟔 [2,333 ; 2,666 ; 3] 

𝑪𝟕 [2,666 ; 3 ; 3,333] 

𝑪𝟖 [3 ; 3,333 ; 3,666] 

𝑪𝟗 [3,333 ; 3,666 ; 4] 

𝑪𝟏𝟎 [3,666 ; 4 ; 4,333] 

𝑪𝟏𝟏 [4 ; 4,333 ; 4,666] 

𝑪𝟏𝟐 [4,333 ; 4,666 ; 5] 

𝑪𝟏𝟑 [4,666 ; 5 ; 6] 

 

4 Conclusão 

A partir da elaboração deste sistema computacional baseado em regras fuzzy é possí-

vel avaliar as amostras de sêmen de bovinos de maneira mais rápida e segura, já que 

se tem o cruzamento de todas as características avaliadas individualmente, para poste-

rior classificação de indicação de fertilidade. 

Tal classificação permite que se tenha uma visão instantânea dos animais que pos-

suem melhores condições espermáticas, auxiliando o produtor na escolha de seus 

reprodutores, já que o sucesso reprodutivo depende dessa e de outras avaliações an-

drológicas, além da condição das fêmeas. 
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Abstract. Mobile devices provide flexibility and mobility to users since
they are able to access network services anywhere and anytime. Among
the main services that can be made available in a network, multimedia
streaming is paramount today. In video streaming, many studies have
estimated the Quality of Experience (QoE) by means of the QoS-based
methods which are focused on the value of quality indicators such as
bandwidth, jitter, and delay. However, such methods are not perfectly
correlated to users’ experience. In this paper, we propose a QoE forecast-
ing mechanism based on Fuzzy Time Series (FTS) methods to support
timely decision-making in on-demand video delivery environments. An
HVS-based blur metric is adopted to predict the Mean Opinion Scores
(MOS) and, from there, the services can be fine-tuned by the source.
The results showed the FTS methods reached accurate forecasting par-
ticularly in heavy load scenario and video scenes with few changes.

Keywords: Fuzzy Time Series, Quality of Experience, Forecasting, Mul-
timedia Services, HVS-based Blur Metric

1 Introduction

Video and audio are relevant contents currently available on the Internet. Such
services have had widespread acceptance due to the increasing demand for ap-
plications that enable a pleasant experience. Recently, the broadband Internet
service tracking firm Sandvine, in its Global Internet Phenomena Report, has
confirmed that audio and video streaming services accounts for over 70 percent
of North American downstream traffic in the peak evening hours on fixed access
networks. Five years ago, it accounted for less than 35 percent. Main services
are Netflix and Youtube, which are responsible for about 50% of peak traffic [2].

The quality of these services replies to network conditions since multimedia
contents are highly sensitive to the loaded or lossy links, especially in real-time
transmissions [17]. These issues has assumed even greater importance due to the
popularity of wireless networks and mobile devices.
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On the other hand, under certain conditions, errors introduced into the im-
age may not be perceived by the Human Visual System (HVS). The human
perception tends to tolerate some distortions as long as the images have an ac-
ceptable level of sharpness [7]. Therefore, both Quality of Service (QoS) and
Quality of Experience (QoE) should be considered to design users’ experience
measurements.

The QoS can be determined by network measures such as throughput and
delay, whereas the QoE is a score that outlines the level of acceptability of an
application or service. Estimating QoE is a challenging task mainly because QoE
is, in its genesis, a subjective measure. In addition, there is needed an appropriate
infrastructure to perform such subjective tests [11,14].

Many objective metrics have emerged to estimate QoE without the viewers’
dependency. Provided that QoE can be estimated objectively, it is possible to
design prediction models. The forecasting can be used to support the decision-
making in order to provide the best possible experience to the users. In short,
proper QoE forecasting jointly with QoS measurements can collaborate to timely
decisions in real applications.

For instance, on-fly video bitrate dynamic adaptation could be triggered
based on such forecasting. In addition, a route could be optimized in Mobile
Ad-hoc Networks (MANETs) by means of such prediction. Likewise, a Content
Delivery Network (CDN) could optimize video content delivery based on QoE
forecasting considering peak times.

The key contribution of this paper is to apply Fuzzy Time Series (FTS)
methods to forecast HVS-based blur metric in a streaming video sequence and,
hence, try to predict the viewer experience. Section II introduces the main as-
pects to estimate properly the QoE, as well as approaching about some related
works. Section III details the methods used in forecasting. Section IV reveals the
results by resorting to error rates as quality measure of the predictions. Finally,
conclusions are presented in Section V.

2 Related Works

ITU-R recommendation presents a scale to measure QoE based on a score called
Mean Opinion Score (MOS) [11]. MOS is comprised of five alternatives (Table 1).
Besides, ITU describes the requirements to drive subjective tests such as space,
viewers, and technological resources which are needed. Therefore, subjective tests
are expensive [14]. Because of that, objective models have emerged. Approaches
in [4,15,9] estimate QoE by using QoS parameters, such as delay, jitter, and
packet loss. Though these context measurements can improve the assessment,
it is important to keep the metric as simple as possible, mainly because the
computation needs to be fast enough to allow a timely decision-making.

Several objective metrics have been in Full Reference (FR) fashion. In short,
FR metrics compare the videos (original and transmitted) in order to figure out
the differences between them. However, when the original video is not available
(as usual), it is required to develop and apply no-reference metrics.
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Table 1: Five-grade scale MOS
Score Quality Impairment

5 Excellent Imperceptible
4 Good Perceptible but Not Annoying
3 Fair Slightly Annoying
2 Poor Annoying
1 Bad Very Annoying

In [7] a new no-reference metric was proposed. The authors resort the blurring
artifact introduced into an image to simulate the HVS. They observed the HVS
does not perceive differences between a blurred image and the same re-blurred
image. In addition, when one observes a picture with a small blurred region
over a homogeneous area, human perception identifies the image is fully blurred.
As a video is a sequence of pictures, it is possible to determine the level of
blurring inter-frames so that such phenomenons can be identified and quantified
[7]. Hence, HVS-based blur metric is a simple quality metric and it can be
calculated as follow:

1. Compute the variations between neighboring pixels to the current frame and
the previous frame.

2. Compare the intensity of variations between them.
(a) the greater the variation the more previous frame was sharp or blurred
(b) slight variation means the two frames have the same level of blurring

3. Execute the same process sequentially until end of the video.

As it can be seen, the original video is not required. The method returns
a value from 0 and 1 to each frame so that the quality of video as a whole
can be obtained. In this research, HVS-based blur metric was estimated in a
Video on Demand (VoD) delivery environment. After, some FTS algorithms
were employed on time series to predict the QoE.

Several studies have designed QoE predictive models. In [5], the authors
proposed a model to predict QoE by means of the user engagement which is
measured in terms of video play time and number of user visits. They applied
decision tree algorithm to express the user engagement as a function of quality
metrics such as average bitrate and buffering ratio.

In [12], the authors proposed a nonlinear regression model to predict QoE
based on impact of the content type, frame rate, block error rate, and mean
burst length over MOS metric on an UMTS network. On the other hand, it is
was studied in [4] the impact of QoS parameters, such as delay, jitter, and packet
loss, over the HVS-based blur metric. A QoE prediction model was proposed
using multiple linear regression model.

All these solutions work with multivariate models to make predictions, which
adds complexity. FTS methods allow to use the own video sequence to make the
forecasting. FTS methods can be employed to improve the video delivery in real
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time environments. This research proposes to test some of the main algorithms
and compare them with the multiple linear regression presented in [4].

3 Fuzzy Time Series (FTS) methods

The building blocks of FTS are presented in [19,20], where the values in a time
serie are represented by fuzzy sets. Let U be the universe of discourse, where
U = {u1, u2, ..., ub}. A fuzzy set Ai of U is specified as follows [13]:

Ai =
fAi(u1)

u1
+
fAi(u2)

u2
+ . . .+

fAi(ub)

ub
, (1)

where fAi is the membership function of the fuzzy set Ai, fAi : U → [0, 1]; ua is
a generic element of fuzzy set Ai; fAi(ua) is the degree of membership of ua to
Ai; fAi

(ua) ∈ [0, 1] and 1 ≤ a ≤ b.

Definition 1 Let Y (t) be the universe of discourse by which fuzzy sets fj(t)
are defined, wherein t = (. . . , 0, 1, 2, . . .) is a subset of R1. F (t) is called a FTS
defined as Y (t) if it is a set of f1(t), f2(t), . . . , fn(t) [19,13].

Definition 2 If there exists a fuzzy relationship R(t − 1, t), then F (t) is said
to be caused by F (t − 1), it can be denoted by F (t − 1) → F (t). In addition,
F (t) = F (t− 1) ◦R(t− 1, t) is called the first-order model of F (t), where ◦ is an
arithmetic operator [19,13].

Definition 3 Suppose F (t) is calculated only by F (t−1), i.e., F (t) = F (t−1)◦
R(t− 1, t). For any t, if R(t− 1, t) is independent of t, then F (t) is considered
a time-invariant FTS. Otherwise, F (t) is time-variant. Assuming F (t− 1) = Ai
and F (t) = Aj, a fuzzy logical relationship can be defined as Ai → Aj, where Ai
and Aj are called the left-hand side (LHS) and right-handside side (RHS) of the
fuzzy logical relationship, respectively [19,13].

Definition 4 Let F (t) be a FTS. Assume there exists seasonality F (t), first
order seasonal FTS forecasting model is defined as F (t −m) → F (t), where m
indicates the period [19,18].

FTS methods proposed by Chen [6], Yu [23], Ismail & Efendi [10], and Sadaei
[18] are employed in this work. The results are compared with the Multiple Linear
Regression method described in [4], wherein the blur metric is linearly correlated
with QoS measurements, such as delay, jitter, and packet loss. These methods
are presented following.

3.1 The algorithm of Chen’s first-order model [13,6]

Instead of using the max–min composition operation presented by Song and
Chissom [19,20], Chen [6] proposed a method that uses simplified arithmetic
operations in forecasting algorithms. The algorithm steps are as follows:
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Step 1: Define the universe of discourse D and intervals for observations
u1, u2, . . . , um.

Step 2: Define fuzzy sets. Based on the following universe of discourse: Ai =
fAi(u1)/u1 + fAi(u2)/u2 + . . . + fAi(um)/um, i = 1, 2, . . . ,m, where
fAi

(uj) is the level of membership of uj in Ai.
Step 3: Fuzzify observed rules.
Step 4: Establish fuzzy logic relationships (FLRs) and fuzzy logic relationships

groups (FLRGs). Establishing FLRs and grouping them based on the
current states of the data.

Step 5: Calculate the forecasted outputs. Let F (t) = Ai. In this step, three cases
might occur: Situation 1: There is only one fuzzy logical relationship in
the sequence. If Ai → Aj , then F (t + 1), the forecast output equals
Aj . Situation 2: If Ai → Ai, Aj , . . . , Ak, then F (t+1), the forecast out-
put equals Ai, Aj , . . . , Ak. Situation 3: There are no fuzzy relationship
groups, i.e., Ai → #, then F (t+ 1), the forecast output equals Ai.

Step 6: Defuzzify.

3.2 The algorithm of Yu’s model [13,23]

Chen’s algorithm eliminates recurrent FLRs during the FLRGs establishing,
which can cause lost of important information. Moreover, all FLRs has equal
weight during the forecast calculation. Yu [23] proposed to account such recur-
rent FLRs by means of a weighted FTS model as follows:

Step 1: Define the universe of discourse D and intervals for observations
u1, u2, . . . , um.

Step 2: Define fuzzy sets for observations. For each linguistic observation, Ai can
be defined by the intervals u1, u2, . . . , ub. Ai = fAi(u1)/u1
+fAi(u2)/u2+. . .+fAi(ub)/ub. Each Ai can be denoted as follows: If i =
1, 2, . . ., then Ai = . . .+0/ui−2+0.5/ui−1+1/ui+0.5/ui+1+0/ui+2+. . .

Step 3: Fuzzify observations.
Step 4: Establish FLRs. Two successive fuzzy sets Ai(at t − 1) and Aj1 (at t)

can be used to create the FLR Ai → Aj1.
Step 5: Establish fuzzy relationships. The FLRs with similar LHS establish

FLRGs.
Step 6: Forecast. Supposing the FLRG Ai → Aj1, Aj2, . . . , Ajk, if F (t−1) = Ai,

then the forecast of F (t) is Aj1, Aj2, . . . , Ajk.
Step 7: Defuzzify. Assume the forecast of F (t) is Aj1, Aj2, . . . , Ajk. The defuzzi-

fied matrix is equivalent to a matrix with midpoints Aj1, Aj2, . . . , Ajk :
M(t) = [Mj1,Mj2, . . . ,Mjk], where M(t) denotes the defuzzified fore-
cast of F (t).

Step 8: Assign weights. Assume the forecast of F (t) if Aj1, Aj2, . . . , Ajk. The
corresponding weights for Aj1, Aj2, . . . , Ajk, for example, w1, w2, . . . , wk
are stated. Before making the weight matrix with these w1, w2, . . . , wk,
the weight matrix W (t) = [w

′
1, w

′
2, . . . , w

′
k] must satisfy the condition
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k∑
h=1

w
′
h = 1. Henceforth, these weights w1, w2, . . . , wk should be stan-

dardized. Then achieve the next weight matrix

W (t) = [w
′
1, . . . , w

′
k] =




w1

k∑
h=1

wh

, . . . ,
wk
k∑
h=1

wh


 , (2)

in which wh is the corresponding weight for Ajh. Furthermore, the weight
matrix is monotonic; therefore, it also satisfies the following condition:

w1 ≤ w2 ≤ . . . ≤ wk. (3)

One intuitive weight scheme is suggested here: w1 = 1 and wi = wi−1+1
for i ≥ 2. Hence, the ith item in Equation (2) can be denoted as

W (t) = [w
′
1, . . . , w

′
k] =




1
k∑
h=1

h

, . . . ,
h
k∑
h=1

h


 , (4)

Step 9: Calculate results. In the weighted model, the final forecast is equal to the
product ofthe defuzzified matrix and the transpose of the weight matrix:
final(t) =M(t)×W (t)T , where "×" is the matrix product operator,M(t)
is a 1× k matrix and W (t)T is a k × 1 matrix.

3.3 The algorithm of Ismail and Efendi’s model [10,8]

Ismail and Efendi’s algorithm [10,8] modifies how the weights in [23] are assigned
to the rules. The main difference is that the number of occurrences of each rule
will determine its weight. For a rule Ai → Aj , Ak, with Ai → Ajn1 recurrences,
and Ai → Akn2 recurrences, the value of each weight is wk = nk/

∑
i=1...n

ni,

where n is the number of rules.

3.4 The algorithm of Sadaei’s model [18]

Sadie’s algorithm contrasts to the linear increase of weights proposed in [23],
modifying it by an exponential growth. Given a FLRG Ai → A1, A2, . . . , Ak and
the midpoint matrix M(t) = [m1,m2, . . . ,mk] of A1, A2, . . . , Ak, the weights
matrix W (t) will be defined by a parameter c, that will create the normalized
exponential series c0, c1, . . . , ck−1, where c > 0.

W (t) =




1
k∑
h=1

ch−1

,
c1

k∑
h=1

ch−1

, . . . ,
ck−1

k∑
h=1

ch−1


 , (5)
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3.5 Defining universe of discourse based on k-means clustering

The step one in aforementioned methods is to define the proper universe of
discourse D and intervals for observations u1, u2, . . . , um, as well. Usually, Dmin

and Dmax variables are defined based on the min and max values in the data
set. Then, it is chosen two arbitrary positive numbers, D1 and D2 to portion the
interval. Thereby, [Dmin −D1, Dmax +D2] set u1, u2, . . . , um.

In [24] is presented a model which uses k-means clustering algorithm to clus-
ter the universe of discourse in properly adjusted intervals. The method is defined
as follows:

Step 1: Apply the k-means clustering algorithm to partition the historical time
series data into k clusters and sort the data in clusters in an ascending
sequence.

Step 2: Calculate the cluster center cluster_ctm of each cluster clusterm as
follows:

cluster_ctm =

r∑
j=1

dj

r
,

(6)

Step 3: Adjust the clusters into intervals according to the follow rules. As-
sume that cluster_ctm and cluster_ctm+1 are adjacent cluster centers,
then the upper bound cluster_ubm of clusterm and the lower bound
cluster_lbm+1 of clusterm+1 can be calculated as follows:

cluster_ubm =
cluster_ctm + cluster_ctm+1

2
,

cluster_lbm+1 = cluster_ubm
(7)

where m = 1, 2, . . . , k − 1. As there is no previous cluster before the
first cluster and there is no next cluster after the last cluster, the lower
bound cluster_lb1 of the first cluster and the upper bound cluster_ubk
of the last cluster can be calculated as follows:

cluster_lb1 = cluster_ct1− (8)
(cluster_ub1 − cluster_ct1),

cluster_ubk = cluster_ctk+
(cluster_ctk − cluster_lbk),

Such procedures will generate ui = [cluster_lbi, cluster_ubi] intervals,
where i = 1, 2, . . . , k. Then, the middle value can be calculated and the
step two of any aforementioned algorithm can be executed.

3.6 Multiple linear regression model [4]

A linear correlation between QoS variables (delay, jitter, and packet loss) and
HVS-based blur metric is stated in [4]. The prediction model of blurring is ex-
pressed as follow.

Y = b0 + b1 × xj + b2 × xd + b3 × xpl (9)
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in which Y is the estimated blur metric; b0 is the adjusted coefficient of deter-
mination; b1, b2 and b3 are jitter, delay and packet loss coefficients, respectively;
xj , xd and xpl are jitter, delay and packet loss average values, respectively.

The coefficients b1, b2, and b3 represent the impact of QoS variables over
HVS-based blur metric. They were obtained through the Gauss-Seidel iterative
backfitting algorithm for solutions of linear equations [21]. This method is a
procedure for fitting additive models in which, at each step, one component is
estimated keeping the other components fixed. The algorithm proceeding com-
ponent by component and iterating until the convergence [3].

4 Results and Discussion

Following the recommendation ITU-T G. 1082 [1], the videos summarized in
Table 2 were provided in an on-demand delivery environment. The dream video
has more dynamic scenes whereas highway video is more static.

Table 2: Video Sequences [22]
Video Definition Bandwidth required Picture

dream HD (720p) 3000Kbps

highway LD (240p) 400Kbps

The videos were transmitted and the HVS-based blur metric was computed in
a controlled network scenario [4]. Though this controlled scenario is a limitation,
we understand it gives us a valid indication of the performance of the methods.

Three bandwidth setting were employed, namely 100Kbps, 300Kbps, and
1000Kbps. Hence, six-time series were obtained, in which three of them are from
highway video and remaining ones are from dream video. The limited bandwidth
is used to introduce multiple levels of blurring into the video. Each time series
has 135 instances where one instance represents 120 seconds of video [4].

The time series were cut in training (0.70) and validation (0.30) data. The
training set was partitioned in 8 clusters, where the universe of discourse and the
intervals were defined by using k-means clustering method. Afterwards, the afore-
mentioned methods were employed in order to forecast the HVS-based blur met-
ric on validation set. The evaluation was made through the Root Mean Squared
Error (RMSE) and MAPE (Mean Absolute Percent Error) error metrics.

To compare the algorithms, the one-way ANOVA is used to identify differ-
ences between populations and the pairwise t-tests are employed to size such
differences [16]. The significance level (α) is equal to 0.05. The null hypothesis
assumes the equality of the median values in terms of RMSE and MAPE, against
the bilateral alternative hypothesis.
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4.1 Dream video

The dream video is highly dynamic in terms of scene changes. In addition, it
has a higher resolution compared to highway video. Table 2 shows that dream
video needs 3000Kbps to be delivered with quality, but the available maximum
bandwidth is 1000Kbps. These elements yield highly blurred images.

Fig. 1 illustrates the predicted values. The best average score (0.71741 ) was
obtained on 1000Kbps and the worst average score (0.84533 ), on 100Kbps. Fig.
1a demonstrates large blurring on the scenes due to limited bandwidth. Figs. 1b
and 1c show the greater bandwidths improve the quality of video, however, the
quality of experience is not significantly increased. On the MOS scale described
in Table 1, dream videos reach quality between 1 and 2 (Bad and Poor), which
generates an annoying impairment on the scenes.

Table 3 summarizes RMSE and MAPE error metrics related to accuracy of
forecasting.

Table 3: Dream video - RMSE and MAPE error metrics
100Kbps 300Kbps 1000Kbps

Algorithm RMSE MAPE RMSE MAPE RMSE MAPE
Chen 0.00468 0.4529 0.00391 0.3766 0.00484 0.3981

Ismail & Efendi 0.00473 0.4480 0.00392 0.3727 0.00494 0.4191
Sadaei 0.00488 0.4561 0.00387 0.4125 0.00478 0.3605

Song & Chissom 0.00465 0.4340 0.00389 0.3814 0.00539 0.4539
Yu 0.00471 0.4471 0.00395 0.3790 0.00525 0.4671

Linear Regression 0.00475 0.4485 0.00371 0.3626 0.00412 0.3961

The time series with 300Kbps and 1000Kbps bandwidths presented in Fig. 1b
and 1c show slight variations. In this case, there is a narrow room for improve-
ment or worsening due to the video characteristics and the limited bandwidth,

(a) 100Kbps (b) 300Kbps (c) 1000Kbps

Fig. 1: Validation set with predicted values for the Dream video
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which produces a more uniform time series. Table 3 reveals the multiple linear
regression obtains better results in this context. On the other hand, in 100Kbps,
almost all FTS methods have better results than multiple linear regression, as
can be seen in Table 3.

In time series with slight trend of improvement or worsening, the multiple
linear regression model tends to reach smaller errors due to the convergence of
the method. Otherwise, when we have any regular pattern of sequences of values
above and/or below the trend line, FTS methods tends to reach smaller errors
due to the historical data.

4.2 Highway video

The highway video has a static characteristic since it shows slight changes be-
tween frames. Besides that, it has smaller resolution than dream. Table 2 shows
the highway video needs at least 400Kbps to be delivered with quality.

Fig. 1 illustrates the predicted values. The best average score (0.53182 )
was obtained in 1000Kbps and the worst average score (0.77200 ) in 100Kbps.
Figs. 2a, 2b, and 2c show the HVS-based blur metric decreases inasmuch as
bandwidth increase. On the MOS scale, highway video reaches the scores 1 (Bad
- Very Annoying) with 100Kbps and 3 (Fair - Slightly Annoying) with 1000Kbps.

Table 4 summarizes RMSE and MAPE error metrics related to accuracy
of forecasting. Figs. 2a and 2b show the time series present a behavior where
wider sequences of values are below the trend line, which suggests that from
time to time the quality of experience trends to improve even with the limited
bandwidth. Table 4 reveal, in almost all cases, FTS methods reach better results
on this context.

Table 4: Highway video - RMSE and MAPE error metrics
100Kbps 300Kbps 1000Kbps

Algorithm RMSE MAPE RMSE MAPE RMSE MAPE
Chen 0.00717 0.7811 0.00350 0.4240 0.00375 0.5509

Ismail & Efendi 0.00712 0.7831 0.00324 0.3970 0.00364 0.5311
Sadaei 0.00786 0.8951 0.00316 0.4177 0.00328 0.4920

Song & Chissom 0.00751 0.8231 0.00370 0.4547 0.00380 0.5873
Yu 0.00718 0.7872 0.00330 0.4037 0.00364 0.5353

Linear Regression 0.00801 0.8734 0.00348 0.4289 0.00332 0.4957

On the other hand, Fig. 2c has an uniform variation with more sequences of
values above the trend line, since the quality of video is limited. In this case, the
Sadaei method gets better results as it gives preference to the last occurrences
of time series.
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(a) 100Kbps (b) 300Kbps (c) 1000Kbps

Fig. 2: Validation set with predicted values for the Highway video

5 Conclusion

The key contribution of this paper is to evaluate some FTS methods to forecast
Quality of Experience in an on-demand video delivery environment. The video
quality was evaluated by means of a blur artifact, which is a no reference metric
that can be measured in real-time transmissions.

Multimedia applications available on the Internet are countless today. Fur-
thermore, new functions are being explored, such as video transmission over
flying and vehicle networks. Therein, there will be more focus to develop meth-
ods that correctly identify and model remarkable indicators in order to measure
and forecast QoE on a single scale.

Such methods can be used to provide adaptive services to users, regardless of
device or link quality which they are utilizing. On the other hand, network oper-
ators can use the measurements to be able to minimize any network bottlenecks
or even choose the better routes and servers to meet the needs of viewers.

The current paper was helpful to test the FTS methods, however, such solu-
tions must be applied in a dynamic context of prediction, where decisions must
be made instantly. Although methods have provided interesting results, addi-
tional tests need to be performed in unstable network environments to analyze
the fitting of the methods.
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Casilla 7D, Arica, Chile

E-mail: {hroman,vayala}@uta.cl

A. Da Silva
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Abstract

Let V be a real normed vectorial space and X ⊂ V a compact, convex subset of V
with nonemtpy interior. If Kc(X) is the class of all compact-convex subsets of X and
f : X → X is a continuous function, then we can define the natural extension of f to
Kc(X) by means f̄ : Kc(X)→ Kc(X) and f̄(A) = co(f(A)).
Recently has been proved that, in one dimension, the dynamical complexity of the ex-
tended system

(
Kc(X), f̄

)
is lower than the dynamical complexity of the base space (X, f)

in the Baire’s sense and, in connection with these results, in this work we present some
advances for dim (V) > 1.

Keywords: Devaneys chaos, Induced maps on hyperspaces, Chaos for induced maps on
convex extensions.

1 Introduction

It is well-known that numerous problems can be modelled by a discrete dynamical system

xn+1 = f(xn) n = 0, 1, 2, ... (1.1)

where X is a metric space and f : X → X is a continuous function.
However, we sometimes wish to study the dynamics of collective phenomena and, in this case,
we can consider a set-valued discrete system associated with a system of the type (1) in the
following manner

An+1 = f̄(An) (1.2)

where f̄ : K(X) → K(X) is the natural extension of f to K(X), the class of all non-empty
compact subsets of X.

The following diagram

(K(X), H)
f̄−→ (K(X), H)

↑ ↑
(X, d)

f−→ (X, d)

(1.3)

illustrates the natural extension of f , where H is the Hausdorff metric in K(X) induced by
d.
∗The first and second authors were partially supported by Conicyt-Chile via Projects Fondecyt 1151159

and 1150292, respectively. The third author was supported by Fapesp grant N 2016/11135-2.
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The chaotic relationships between f and f̄ have been extensively studied in the last years.
In particular, some connections in diagram (1.3) have been explored by Román-Flores et al.
in [16, 17].

In the setting of mathematical modelling of many real world applications, it is necessary
to take into account additional considerations such as vagueness or uncertainty on parameters
involved. This implies the use of interval parameters and, consequently, to deal with interval
systems. That is, it is necessary to consider an interval X = I and to study the following
new diagram

(Kc(I), H)
f̄c−→ (Kc(I), H)

↑ ↑
(I, d)

f−→ (I, d)

(1.4)

along with the analysis of the connection between their respective dynamical relationships.
Here f̄c denotes the restriction of f̄ to Kc(I), the class of all compact subintervals of I.
We note that for A = [a, b], B = [c, d] ∈ Kc(I), then the Hausdorff metric can be calculated
as

H (A,B) = max {|a− c| , |b− d|} . (1.5)

2 Preliminaries and basic results

2.1 Devaney’s chaos and extensions

According to Devaney [8], if (X, d) is a metric space and f : X → X is a continuous mapping,
then f is chaotic (D-chaotic) if it satisfies the following three properties:

D1) (Transitivity) f is topologically transitive; that is, for all non-empty open subsets U
and V of X there exists a natural number k such that fk(U) ∩ V is non-empty.

D2) (Periodic density) P (f), the set of periodic points of f , is a dense subset of X.

D3) (Sensitivity) f is sensitively dependent (SD) on initial conditions; that is, there is a
positive number δ (a sensitivity constant) such that for every point x ∈ X and each
ε > 0 there are y ∈ X, with d(x, y) < ε, and n ∈ N such that d (fn(x), fn(y)) ≥ δ.

It is important to note that, under adequate conditions (in particular on intervals), prop-
erties D1) and D2) imply D3) (see Banks et al.[4]).
It should also be remarked that, for functions defined on intervals in R, transitivity implies
chaos (see [23]). Nevertheless, in metric spaces other than R, transitivity need not imply D2)
or D3) in the definition of chaos (see [16] Example 4.1).
Moreover, as a consequence of the Birkhoff Transitivity Theorem (see [14] for details) we have
the following remarkable characterization of transitive maps:

Theorem 2.1 Let X be a complete and perfect (closed and without isolated points) metric
space. If f : X → X is a continuous function and X is invariant by f , then f is transitive
if and only if the orbit O(x, f) = {fn(x)/ n = 0, 1, 2, ...} of some point x ∈ X is dense in X.

Let (X, d) be a metric space and let K(X) be the class of all non-empty and compact subsets
of X. If A ∈ K(X), then we define the “ε-neighbourhood of A” as the set

N(A, ε) = {x ∈ X/ d(x,A) < ε},

where d(x,A) = inf
a∈A

d(x, a).

2
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The Hausdorff metric on K(X) induced by d is defined as

H(A,B) = inf{ε > 0/ A ⊆ N(B, ε) and B ⊆ N(A, ε)},

and it is well known that (K(X), H) is compact (complete, separable) if and only if (X, d) is
compact (complete, separable, respectively). See [11, 16, 17, 18, 19].
If A ∈ K(X), then we denote by B(A, ε) the ball centered in A with radius ε in the H-metric.
If f : X → X is a continuous map, then we define the extension f̄ of f to K(X) as
f̄(A) = f(A) = {f(a)/a ∈ A}.

Remark 2.2 In [16] the authors showed that f̄ transitive in (1.3) implies f transitive, but
the converse implication is not necessarily true. Also, Román-Flores and Chalco-Cano [17]
showed that f̄ sensitive implies f sensitive and, moreover, if f has periodic density, then f̄
has periodic density. Later, Banks [5] showed that f̄ transitive on K(X) is equivalent to f
weakly mixing on X.

2.2 Baire spaces

To present our main results, we will need some previous topological concepts and results.
Let(X, d) be a metric space. If A ⊆ X, we denote by int(A) and Ā the interior and the

closure of A in X, respectively, and by C(X) the set of all continuous functions f : X → X
endowed with the supremum metric

d∞(f, g) = sup
x∈X

d (f(x), g(x)) .

Definition 2.3 A topological space X is a Baire space if for any given countable family of
closed sets {An : n ∈ N} covering X, then at least one An must contain an open set, that is,
int(An) 6= ∅ for at least one n.

Definition 2.4 In any Baire space X,
(1) A set D ⊂ X is called nowhere dense if its closure has no interior, i.e., int(D̄) = ∅ .
(2) Any countable union of nowhere dense sets is called a set of first category.
(3) Any set not of first category is said to be of second category.
(4) The complement of a set of first category is called a residual set.

Remark 2.5 It is important to note that:
a) Any complete metric space is a Baire space.
b) If Z is an arbitrary space and (X, d) is a complete metric space, then the space (C(Z,X), d∞)
of all continuous functions f : Z → X endowed with the supremum metric d∞ induced by d
is also complete.
c) Every residual set is of second category in X.
d) Every residual set is dense in X.
e) The complement of a residual set is of first category.
f) If B is of first category and A ⊆ B, then A is of first category.

(For details, see [9, 22])
For instance, as a particular case, if X = I is an interval, then C(X) and C(X,R), endowed
with the respective supremum metrics, are Baire spaces.

In a topological context, if X is a Baire space, we say that “most elements of M” satisfy a
certain property (P) if the set of all x ∈ X that do not satisfy property (P) is of first category
in X. Thus, sets of first category can be regarded as “small” sets.

3
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3 Devaney‘s chaos of f̄c on Kc (I): One-dimensional case

A relevant area of the real analysis is to estimate the “size” of some sets asociated to a
continuous interval function f such as P(f), the set of periodic points of f , or F(f), the set
of fixed points of f . For example, typically continuous interval functions have a first category
set of periodic points (see [1]) and, in particular, typically continuous interval functions have
a first category set of fixed points. It has also been recently proved that a typical continuously
differentiable interval function have a finite set of fixed points and a countable set of periodic
points (see [2] and references therein). Also, it is well-known that ND(I), the class of nowhere
differentiable functions, is a residual set in C(I) (see [3, 13]).
The aim of this section is to show that in general, when X = I is an interval, the complexity
(in the Devaney’s sense) of the extension f̄c on Kc (I) is less than or equal to the complexity
of f on the base space I. More precisely, we will show that f̄c is not transitive for any
continuous function f ∈ C(I). Also, we will show that f̄c has no dense set of periodic points
for most functions f ∈ C(I) and, finally, we will prove that f̄c has no sensitive dependence
for most functions f ∈ C(I).
As a motivation, we present the following examples.

Example 3.1 Consider the “tent” function f : [0, 1]→ [0, 1] defined by

f(x) =

{
2x if 0 ≤ x ≤ 1

2
2(1− x) if 1

2 ≤ x ≤ 1.

Then it is well known that f is D-chaotic on [0, 1] (see [8]). Moreover, because f is a mixing
function on [0, 1], then f̄ is transitive on K ([0, 1]) (see[5]). Also, we observe that x = 2

3 is
a fixed point of f . On the other hand, it is clear that if K is a compact and convex subset
of X = [0, 1], then f̄(K) is also a compact and convex subset of X. Consequently, if we let
Kc ([0, 1]) denote the class of all closed subintervals of [0, 1], then we can consider f̄c as a map-
ping f̄c : Kc ([0, 1]) → Kc ([0, 1]). We recall that Kc ([0, 1]) is a closed subspace of K ([0, 1]) in
H-metric (see [11]).

Now, considering the open balls B
(
[0, 1], 1

10

)
and B

(
{0}, 1

10

)
in Kc ([0, 1]), we have that

K ∈ B
(

[0, 1],
1

10

)
⇒ 2

3
∈ K

and, consequently, 2
3 ∈ f̄pc (K) , ∀p ∈ N. On the other hand, if F ∈ B

(
{0}, 1

10

)
, then

F ⊂ [0, 1/10], which implies that H(f̄pc (K), F ) ≥ 17
30 for every K ∈ B

(
[0, 1], 1

10

)
and F ∈

B
(
{0}, 1

10

)
.

Therefore,

f̄pc

(
B

(
[0, 1],

1

10

))⋂
B

(
{0}, 1

10

)
= ∅ , ∀p ∈ N.

Thus, f̄c is not transitive on Kc ([0, 1]).

The previous Example 1 shows that a partial extension of f (for instance, to the class
Kc ([0, 1])) cannot be transitive, whereas the total extension of f to K ([0, 1]) is transitive.

The following example shows a function f : [0, 1] → [0, 1] with a dense set of periodic
points, and where the total extension of f to K ([0, 1]) also has a dense set of periodic points,
whereas f̄c has no dense set of periodic points on Kc ([0, 1]).

Example 3.2 . Let X = [0, 1] and consider the “logistic” function f : [0, 1]→ [0, 1] defined
by

f(x) = 4x(1− x) .

4
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It is well known that f is D-chaotic on [0, 1] (see [8]). Moreover, f is a mixing function.
Thus, in particular, f has a dense set of periodic points and, therefore, f̄ also has a dense
set of periodic points on the total extension K ([0, 1])) (see Remark 2.2).
However, f̄c has no a dense set of periodic points on Kc(X).
In order to see this, we claim that the open ball B

([
1
8 ,

3
8

]
, 1

8

)
in (Kc ([0, 1]) , H) does not

contain periodic points of f̄c.
In fact, if K = [c, d] ∈ B

([
1
8 ,

3
8

]
, 1

8

)
, then

∣∣∣∣c−
1

8

∣∣∣∣ <
1

8
and

∣∣∣∣d−
3

8

∣∣∣∣ <
1

8
,

which implies that

0 < c <
1

4
and

1

4
< d <

1

2
.

Thus, we obtain that
1

4
∈ K ⇒ 3

4
∈ f(K)⇒ f(K) 6= K .

On the other hand,

3

4
∈ f(K)⇒ 3

4
∈ fn(K), ∀n ≥ 2⇒ fn(K) 6= K,∀n ≥ 1

and, consequently, f̄c has no periodic points in the ball B
([

1
8 ,

3
8

]
, 1

4

)
⊆ (Kc ([0, 1]) , H), which

implies that f̄c has no dense set of periodic points on (Kc ([0, 1]) , H).

Lemma 3.3 f̄c transitive on Kc ([a, b]) implies f transitive on [a, b].

Proof. Let U, V nonempty open subsets of X = [a, b]. Thus, we can choose x ∈ U , y ∈ V
and ε > 0 such that B(x, ε) ⊂ U and B(y, ε) ⊂ V . Now, in Kc ([a, b]) consider the open balls
B({x}, ε) and B({y}, ε) with respect to the H-metric. Then, due to the transitivity of f̄c on
Kc ([a, b]), there exists n ∈ N such that f̄nc (B({x}, ε)) ∩B({y}, ε) 6= ∅.
Therefore, there exists an interval J ∈ B({x}, ε) such that f̄nc (J) = fn(J) ∈ B({y}, ε). How-
ever, J ⊂ B(x, ε) and, analogously, fn(J) ⊂ B(y, ε), which implies that fn(B(x, ε))∩B(y, ε) 6=
∅ and, consequenly, fn(U) ∩ V 6= ∅.
That is, f is a transitive function on [a, b]. �

It is well-known that if X = I is an interval, then most functions f ∈ C(I) has no dense
orbits, that is to say, there exists a residual set D ⊂ C(I) such that every function f ∈ D has
no point whose orbit is dense in I (see [10]) and, consequently due to Proposition 3.3, most
functions f ∈ C(I) are not transitive. Thus, due to Lemma 3.3, we can conclude that f̄c is
not transitive for most functions f ∈ C(I).

The next theorem provides a stronger result.

Theorem 3.4 Let f : [a, b] → [a, b] be an arbitrary continuous function. Then f̄c is not
transitive on Kc([a, b]).

Proof. By Schauder Theorem, f has at least one fixed point p ∈ [a, b].
Case 1) Suppose that p ∈ (a, b) and let r = max{p− a, b− p}. Without loss of generality,

we can suppose that r = p− a and, because a < b, it is clear that r > 0.
Now, let r′ = b− p > 0 and let ε = r′

2 . Then, if we consider the open ballsB([a, b], ε), B({a} , ε) ∈
Kc ([a, b]), then it is clear that

K ∈ B([a, b], ε)⇒ p ∈ K ⇒ p ∈ f̄n(K)

5
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for all n ∈ N.
On the other hand,

F ∈ B({a} , ε)⇒ H(F, {a}) < ε⇒ F ⊂ [a, a+ ε] .

Therefore, because r′ < r we have

H(f̄n(K), F ) ≥ p− a− ε = r − r′

2
> 0

∀K ∈ B([a, b], ε) , ∀F ∈ B(a, ε) , ∀n ∈ N.
Thus,

f̄n (B([a, b], ε)) ∩B(a, ε) = ∅ , ∀n ∈ N

and, consequentlty, in this case f̄ is not transitive on Kc([a, b]).
Case 2) Supposse that f has no fixed points in (a, b). Then, due to the continuity of f ,

we have that f(x) > x for all x ∈ (a, b) or f(x) < x for all x ∈ (a, b). This clearly implies
that f is not a transitive function and consequently, due to Lemma 1, f̄c is not transitive on
Kc([a, b]). �

Now, an important question to answer is what happens with the size of the set of periodic
points of f̄c.
It is clear that there are some functions f ∈ C(I) with a dense set of periodic points on I, and
such that their extensions f̄c also has a dense set of periodic points on Kc(I) (for instance,
f(x) = x).
Therefore, an analogous result to Theorem 3.4, but for periodic density of f̄c, cannot be
obtained. However, as we will see, most functions f ∈ C(I) do not have an extension f̄c with
a dense set of periodic points on Kc(I).
To prove this, we need the following lemma.

Lemma 3.5 Let I be a compact interval in R, and let f : I → I be a continuous function.
If we suppose that f̄c has periodic density on Kc(I), then f has periodic density on I.

Proof. If x0 ∈ I and ε > 0 then {x0} ∈ Kc(I) and, consequently, there exists K ∈ Kc(I) and
n ∈ N such that

a) H({x0},K) < ε

b) f̄nc (K) = K .

Thus, combining a) and b) we have

d(x0, f
n(x)) < ε, for all x ∈ K. (3.1)

Now, because
f̄n(K) = fn(K) = fn(K) = K

and fn is continuous on K then, by the Schauder’s Fixed Point Theorem, there exists xp ∈ K
such that fn(xp) = xp. Thus, xp is a periodic point of f and, due to (3.1), we obtain
d(x0, xp) < ε. Consequently, f has periodic density on I. �

Theorem 3.6 Let I = [a, b] be a compact interval in R. Then f̄c does not have a dense set
of periodic points in Kc(I), for most functions f ∈ C(I).

6
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Proof. We know that typically continuous interval functions have a first category set of
periodic points (see [1]) and, in particular, typically continuous interval functions has no a
dense set of periodic points.
Thus, by Lemma 3.5, f̄c does not have a dense set of periodic points in Kc(I), for most
functions f ∈ C(I).
This completes the proof. �

Finally, we want to show an analogous theorem to Theorem 3.6, but for sensitivity of
functions. This result can be obtained via the following previously proved result

Theorem 3.7 ([6]) For most functions f ∈ C(I), the set of all points where f is sensitive is
dense in the set of all periodic points of f .

Theorem 3.8 For most functions f ∈ C(I), the extension f̄c ∈ C (Kc(I)) is not sensitive.

Proof. This is a direct consequence of Theorem 3.6 and Theorem 3.7. �

4 Devaney‘s chaos of f̄c on Kc (X ): dim (V): dim (V) > 1

Let V be a Hilbert space and X ⊂ V a compact, convex subset of V with nonemtpy interior.
Let us denote by Kc(X) the set of the compact, convex subsets of X. For any given function
f : X → X we can define the extension f̄c : Kc(X) → Kc(X) by A ∈ Kc(X) 7→ f̄c(A) :=
co(f(A)), where co(A) stands for the convex closure of the subset A. It is not hard to see
that f̄c is well defined and we have the following properties:

Lemma 4.1 It holds:

1. co(fn(A)) ⊂ f̄nc (A) for each n ∈ N and A ∈ Kc(X);

2. if f is continuous f̄c(A) = co(f(A)) and f̄c is continuous.

Proof.
1. It is enough to show that fn(A) ⊂ f̄nc (A) which we will do inductively. Note that by the
very definition f(A) ⊂ f̄c(A) for any A ∈ Kc(X). Moreover, if fn(A) ⊂ f̄nc (A) it holds that

fn+1(A) = f(fn(A)) ⊂ f(f̄nc (A)) ⊂ co(f(f̄nc (A))) = f̄c(f̄
n
c (A)) = f̄n+1

c (A)

and the result follows.
2. The first assertion follows from the fact that the convex closure of a closed subset

is already closed. Since f is continuous and X is compact, f is in particular closed and so
f̄c(A) = co(f(A)) = co(f(A)). The second assertion follows from the fact that f is uniformly
continuous in X and that

%H(co(A), co(B)) ≤ %H(A,B)

for any two subsets A,B ⊂ X. �

4.1 Transitivity

Theorem 4.2 If f̄c is transitive then f is transitive.

Proof.
Let U1, U2 be open sets in X. Let xi ∈ Ui and ε > 0 such that B(xi, ε) ⊂ Ui for i = 1, 2.
Since f̄c is transitive, there exists n ∈ N such that f̄nc (BH({x1}, ε))∩BH({x2}, ε) 6= ∅. That
is, there exists a compact and convex subset A ⊂ X such that

A ∈ BH({x1}, ε) and f̄nc (A) ∈ BH({x2}, ε).

7
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Moreover,
A ∈ BH({x1}, ε) =⇒ A ⊂ B(x1, ε) ⊂ U1 and

f̄nc (A) ∈ BH({x2}, ε) =⇒ fn(A) ⊂ f̄nc (A) ⊂ B(x2, ε) ⊂ U2

implying that
fn(A) ⊂ fn(U1) ∩ U2

and therefore that f is transitive. �
Before proving our next result we will need the following lemmas:

Lemma 4.3 Let ε > 0 and consider C = B(x, ε). Then for any δ ∈ (0, ε] and any A ∈
BH(C, δ) it holds that x ∈ A.

Proof.
Let us assume that for some δ ∈ (0, ε] there is A ∈ BH(C, ε) such that x /∈ A. Let a ∈ A
be such that %(x, a) = %(x,A) > 0. By considering the one-dimensional subspace V =
span{x− a} there is z ∈ ∂C ∩ V and it holds that %(z, a) = %(z,A). Using that %(z,A) < δ
we get that

δ > %(z, a) = %(z, x) + %(x, a) ≥ ε+ %(x, a) > ε

which is a contradiction, and so for any δ ∈ (0, ε] and any A ∈ BH(C, δ) it holds that x ∈ A,
as stated. �

Lemma 4.4 Let X ⊂ Y be compact convex subsets of V and assume that there is ε > 0 such
that N2ε(X) ⊂ Y . If U = B(x, ε) for x ∈ X and V = U ∩X then

BH
X (V, δ) ⊂ BH

Y (U, ε+ δ), for any δ > 0.

Proof.
We have that

A ∈ BH
X (V, δ) ⇐⇒ A ⊂ Nδ(V ) and V ⊂ Nδ(A),

and so A ⊂ Nδ(V ) implies A ⊂ Nε+δ(U) since V ⊂ U . On the other hand, for any y ∈ U
it holds that %(y, x) ≤ ε and since x ∈ V ⊂ Nδ(A) there is a ∈ A with %(x, a) < δ implying
that %(y, a) < ε + δ and consequently V ⊂ Nε+δ(A). Therefore, it holds that A ⊂ Nε+δ(U)
and U ⊂ Nε+δ(A) which implies A ∈ BH

Y (U, ε+ δ) as stated. �

Theorem 4.5 If f : X → X is continuous its extension cannot be transitive.

Proof,
Since X is compact and convex the Point fix Theorem of Schauder implies that f admits a
fixed point p ∈ X. We will divide the proof in two steps:

Step 1: p ∈
∫

(X): In this case there is ε > 0 such that U = B(p, ε) ⊂ X. By considering
BH(U, δ), for 0 < δ ≤ ε we have by Lemma 4.3 that p ∈ A for any A ∈ BH(U, δ) and so
p = fn(p) ∈ fn(A) ⊂ f̄nc (A) for any n ∈ N and A ∈ BH(U, δ).

On the other hand, by considering x ∈ X such that %(x, p) = η > 0 we have for any
γ ∈ (0, η] that if A ∈ BH({x}, γ) then A ⊂ B(x, γ) which implies that p /∈ A. Therefore,

f̄nc (BH(U, δ)) ∩BH({x}, γ) = ∅ for any n ∈ N,

showing that f̄c cannot be transitive in this case.
Step 2: p ∈ ∂X: Let x ∈∈ X and r > 0 be such that B(x, r) ⊂ X and %(x, p) ≥ r. Let

Y = Nr(X) and define Pr : Y → X by

Pε(x) =

{
P (x), for x ∈ Y \

∫
(X)

x, for x ∈ X,

8
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where P : V → X is the projection onto X given by x ∈ V 7→ vx ∈ X where vx satisfies
|x − vx| = infy∈X |x − y|. Since

(
Y \

∫
(X)

)
∩X = ∂X and P |X = IdX we have that Pr is

continuous. Define then g : Y → Y by g = f ◦ Pr and note that g|X = f which implies that
ḡc|Kc(X) = f̄c.

Moreover, p ∈ ∂X ⊂ Nr(X) = int(Y ) is a fixed point of g which by item 1. implies that
for any 0 < δ ≤ ε < r and 0 < γ ≤ r

ḡnc (BH
Y (Uε, δ)) ∩BH

Y ({x}, γ) = ∅, for all n ∈ N (4.1)

where Uε = cl(B(p, ε)).
Claim: For any ε ∈ (0, r] there exists ζ > 0 such that

ḡnc (BH
Y (Uε, ε+ ζ)) ∩BH

Y ({x}, ε+ ζ) = ∅, for all n ∈ N. (4.2)

Assume the contrary, that is, there exists ε ∈ (0, r] and N ∈ N such that

ḡNc (BH
Y (Uε, ε+ ζ)) ∩BH

Y ({x}, ε+ ζ) 6= ∅, for any ζ > 0.

By taking ζn → 0 we have a sequence An ∈ BH
Y (Uε, ε + ζn) with ḡNc (An) ∈ BH

Y ({x}, ε +
ζn). Since Kc(Y ) is compact we can assume without loss of generality that An → A. It is

straightforward to check that A ∈ BH
Y (Uε, ε) and, by continuity, that ḡNc (A) ∈ BH

Y ({x}, ε)
and so, for any δ > 0

∅ 6= ḡNc

(
BH
Y (Uε, ε)

)
∩BH

Y ({x}, ε) ⊂ ḡNc
(
BH
Y (Uε, ε)

)
∩BH

Y ({x}, ε+ δ)

implying that
ḡNc
(
BH
Y (Uε, ε)

)
∩BH

Y ({x}, ε+ δ) 6= ∅.
By taking δ > 0 such that γ = ε+ δ ≤ r we get

ḡNc
(
BH
Y (Uε, ε)

)
∩BH

Y ({x}, γ) 6= ∅

contradicting (4.1).
For given ε ∈ (0, r] let ζ > 0 as given above and assume w.l.o.g. that ε + ζ ≥ r. By

Lemma 4.4 we have that BH
X (Vε, ζ) ⊂ BH

Y (Uε, ε+ ζ) which implies that

f̄nc (BH
X (Vε, ζ)) = ḡnc (BH

X (Vε, ζ)) ⊂ ḡnc (BH
Y (Uε, ε+ ζ)), for any n ∈ N.

On the other hand, if A ∈ Vε = BH
Y ({x}, ε+ζ) we get, in particular, that A ⊂ B(x, ε+ζ) ⊂

X implying that BH
Y ({x}, ε+ ζ) = BH

X ({x}, ε+ ζ). By (4.2) we get then that

f̄nc (BH
X (Vε, ε+ ζ)) ∩BH

X ({x}, ε+ ζ) ⊂ ḡnc (BH
Y (Uε, ε+ ζ)) ∩BH

Y ({x}, ε+ ζ) = ∅

showing that f̄ is not transitive and concluding the proof. �

Remark 4.6 For the case dim (V) > 1 we are still working about periodic density and sensi-
tivity of f̄c. But, for a compact-convex subset X ⊂ V, we hope that the dynamical complexity
of the extended system

(
Kc(X), f̄c

)
will be less than or equal that dynamical complexity of the

base system (X, f).
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5 Conclusion

We have showed some generic results for extensions of continuous functions over hyperspaces
of convex-compact subsets of a compact convex subsets of a vectorial normed space . In
particular, in relation to the one-dimensional case it is well known that the extension of
f ∈ C(I) to f̄c ∈ C (Kc(I)) verifies the following properties:

• a) f̄c is not transitive on Kc(I), for any function f ∈ C(I)

• b) f̄c does not have a dense set of periodic points in Kc(I), for most functions f ∈ C(I)

• c) f̄c is not sensitive on Kc(I), for most functions f ∈ C(I)

Thus we can say that, in general, the dynamical complexity of the system
(
Kc(I), f̄c

)
is not

increasing with respect to the dynamical complexity of the base space.
These results are congruent with other recent ones obtained by Cánovas and Kupka in [7],
where with respect to the topological entropy (TE) of the interval extensions f̄c and f̂c they
shows that the following equality holds

TE(f) = TE(f̄c).

Therefore, we can conclude that in the interval case (or one-dimensional case), in general, the
dynamical complexity of the extended interval system (Kc(I), f̄) is less than or equal to the
dynamical complexity of the original base system (I, f), which could be very useful in real
applications, especially when we want to take into account interval uncertainty associated
with such problems. In this work we show some new results for dim (V) > 1 from which we
can conclude that similar to conclusion above it is still valid for dim (V) > 1.
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[16] H. ROMÁN-FLORES, A note on transitivity in set-valued discrete systems. Chaos, Soli-
tons & Fractals, v. 17, p. 99-104, 2003.
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Abstract

As a relevant extension of fuzzy sets, n-dimensional fuzzy sets consider membership
degrees as ordered n-tuples on U = [0, 1], providing n-dimensional intervals on Ln(U).
As our main contribution, n-dimensional QL-implicators are studied considering duality
and conjugation operators. Some results in the class of QL-implicators obtained from
t-representable t-norms and t-conorms and involutive n-dimensional fuzzy negations on
Ln(U) are discussed. Additionally, the conditions over that main properties are preserved
based on their representability from Un to Ln(U) are also presented.

keywords: n-dimensional intervals, fuzzy-implications, QL-implications, n-dimensional fuzzy
sets, n-dimensional upper simplex

1 Introduction

The relevance of type-n fuzzy sets [26] (TnFSs) emerges from the insufficiency of the tradi-
tional fuzzy logic (FL) in modeling inherent imperfect information related to distinct opinions
of specialists in order to define antecedent and consequent of membership functions in infer-
ence systems [13].

As a special class of TnFSs, the notion of an n-dimensional fuzzy set (nDFSs), the Ln-
fuzzy set theory was introduced by Shang [23] generalizing the theories underlying many
other multivalued FLs: the interval-valued fuzzy logic [22], the intuitionistic fuzzy logic [1]
and the interval-valued intuitionistic fuzzy logic [2].

In Ln-fuzzy set theory, the n-dimensional fuzzy sets membership values are n-tuples of
real numbers in U = [0, 1], ordered in increasing order, called n-dimensional intervals. And,
even when the repetition of elements of n-tuples on the membership degrees is not considered,
they can be defined as a (Typical) Hesitant Fuzzy Sets [10,24,25].

According with [8], the main idea of an n-dimensional fuzzy set is to consider several un-
certainty levels in the memberships functions, adding degrees of freedom making it possible
to directly model uncertainties in computational systems based on FL. Such uncertainties are
frequently associated to systems where time-varying, non stationary statistical attributes or
knowledge of experts using questionnaires including uncertain words from natural language.
Corresponding mathematical description of related connectives mainly related to fuzzy im-
plications is focused on this work.

Based on [6], fuzzy implication classes play an important role in FL. In a broad sense, it is
frequently applied to fuzzy control, analysis of vagueness in natural language and techniques
of soft-computing as well as in the narrow sense, contributing to a branch of many-valued
logic to investigate logical questions.

In this paper, several fuzzy implication properties are investigated and their interrela-
tionship with the nDFSs is studied. By making use of representability of n-dimensional
fuzzy connectives, we are able to extend relevant theoretical results from fuzzy connectives
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to n-dimensional fuzzy approach. Focusing on the QL-implication class, representable n-
dimensional t-conorms in conjunction with representable n-dimensional fuzzy negations are
also considered.

1.1 Main Contribution

As the main contribution, the definition of n-dimensional fuzzy QL-implications is
presented showing that their main properties from Un can be preserved on Ln(U).
By considering projection functions and degenerate elements, our results make use of concepts
and intrinsic properties from fuzzy implications and also from the representability of such
connectives on Ln(U). And, by considering the action of n-dimensional automorphisms, the
paper approaches the conjugate of n-dimensional implications.

1.2 Related Works

In [23], the definitions of cut set on an n-dimensional fuzzy set and its corresponding n-
dimensional vector level cut set are presented according to Zadeh fuzzy set approach. It
also studies the decomposition and representation theorems of the n-dimensional fuzzy sets.
The construction of bounded lattice negations from bounded lattice t-norms is considered
in [9], together with a discussion under which these connective conditions are preserved by
automorphisms and corresponding conjugate negations and t-norms.

In [8], the authors consider the study of aggregation operators for these new concepts of n-
dimensional fuzzy sets, starting from the usual aggregation operator theory and also including
a new class of aggregation operators containing an extension of the OWA operator, which
is based on n-dimensional fuzzy connectives. The results presented in such context allow to
extend fuzzy sets to interval-valued Atanassov’s intuitionistic fuzzy sets and also preserve
their main properties. The results in [19] provide the class of representable n-dimensional
strict fuzzy negations, i.e., n-dimensional strict fuzzy negation which are determined by strict
fuzzy negation.

In [12,18] the triples formed by a t-norm, t-conorm and standard complement is called De
Morgan triples if it fulfills De Morgan laws. Some new important results about t-norm and
t-conorm theories are discussed and many of them are not readily found in the literature.
Following the results above cited, this paper studies the possibility of dealing with main
properties of representable n-dimensional QL-implications on Ln(U), exploring their main
properties.

1.3 Outline of the Paper

This paper is organized as follows. In Preliminaries, we report the main concepts of n-
dimensional fuzzy sets also considering degenerate elements, dual and conjugate operators.
Additionally, characteristics of fuzzy negations [8], triangular norms and conorms on Ln(U)
are presented. In Section 3, the concepts and reasonable properties n-dimensional fuzzy impli-
cations on Ln(U) are also studied, as well as evidence on properties assuring representability
of fuzzy implications. Finally in section 4 the classes of QL-implicators are studied. The
Conclusion highlights main results and briefly comments on further work.

2 Preliminaries

In this section, we will briefly review some basic concepts of FL, concerned with the study of
n-dimensional fuzzy sets, which can be found in [7] and [11].
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2.1 n-Dimensional Fuzzy Sets

Let χ 6= ∅ and n ∈ N+ = N− {0}. According to [23], an n-dimensional fuzzy set (n-DFS) A
over a finite X is given by

A = {(x, µA1(x), . . . , µAn(x)) : x ∈ X},

where, for each i = 1, . . . , n, µAi : X → U is called i-th membership degree of A verifying the
condition: µA1(x) ≤ . . . ≤ µAn(x), for all x ∈ χ.

In [7], for n ≥ 1, n-dimensional upper simplex is given as

Ln(U) = {x = (x1, . . . , xn) ∈ Un : x1 ≤ . . . ≤ xn}, (1)

and its elements are called n-dimensional intervals. The i-th projection-function πi : Ln(U)→
U is given as πi(x1, . . . , xn) = xi, for each i = 1, . . . , n. Moreover, notice that L1(U) = U and
L2(U) reduces to the usual lattice L(U) of all the closed subintervals of the unit interval U .

A degenerate element x ∈ Ln(U) verifies the condition

πi(x) = πj(x) for each i, j = 1, . . . , n. (2)

So, for each x ∈ U , (x, . . . , x) is a degenerate element of Ln(U) will be denoted by /x/.
By considering the natural extension of the order ≤U on L(U) to higher dimensions, for

each x,y ∈ Ln(U)m, the following holds:

x ≤ y iff πi(x) ≤U πi(y) for each i = 1, . . . , n. (3)

Therefore, (Ln(U),≤) is a lattice. And, we also consider the following relation

x � y⇔ xn−i+1 ≤ yi ⇒ xi ≤ yi ⇔ x ≤ y, for each i = 1, . . . , n. (4)

Based on [17], the lattice (Ln(U),≤) is a distributive complete lattice since it is continuous,
with [0] and [1] as the bottom and top elements, respectively. Moreover, by [7], the supremum
and infimum on Ln(U) is given as:

x ∨ y = (max(x1, y1), . . . ,max(xn, yn)); (5)

x ∧ y = (min(x1, y1), . . . ,min(xn, yn)),∀x,y ∈ Ln(U). (6)

2.2 Duality and Conjugation on Ln(U)

The notion of fuzzy negation on U as conceived in [8] was extended to Ln(U) and studied in
this section, as in the following:

Definition 1 A function N : Ln(U)→ Ln(U) is an n-dimensional fuzzy negation (n-DFN)
if it satisfies the following properties:

N1 : N (/0/) = /1/ and N (/1/) = /0/;

N2 : If x ≤ y then N (x) ≥ N (y).

Additionally, and a strong n-DFN N verifies the involutivity property:

N3 : N (N (x)) = x.

By [8, Prop. 3.1], if N1, . . . , Nn are fuzzy negations such that N1 ≤ . . . ≤ Nn. Then
˜N1 . . . Nn : Ln(U)→ Ln(U) is a n-DFN given by

˜N1 . . . Nn(x) = (N1(πn(x)), . . . , Nn(π1(x))) (7)
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Definition 2 Let N be a strong n-DFN. FN : Lkn(U)→ Ln(U) given as

FN (x1, . . . ,xk) = N (F(N (xk), . . .N (x1))) (8)

and called N -dual function of F .

Let N (Ln(U)) be the family of all n-DFNs. When N1 = · · · = Nn = N then ˜N1 . . . Nn ≡
Ñ ∈ N (Ln(U)).

According to [11, Definition 29] and [21], studies on n-dimensional automorphisms from
some well-known results of automorphisms on Ln(U) are reported below:

Definition 3 A function ϕ : Ln(U) → Ln(U) is an n-dimensional automorphism if ϕ is
bijective and the following condition is satisfied

x ≤ y⇔ ϕ(x) ≤ ϕ(y),∀x,y ∈ Ln(U). (9)

The family of all automorphism on U and Ln(U) are denoted by Aut(U) and Aut(Ln(U)),
respectively. And, by [8, Theorem 3.4], a function ψ̃ ∈ Aut(Ln(U)) iff there exists ψ ∈ Aut(U)
such that

ψ̃(x) = (ψ(π1(x)), . . . , ψ(πn(x))). (10)

According with [8, Prop 3.4], given a ψ ∈ Aut(U), we have that ψ̃−1 = ψ̃−1. Additionally,
when ϕ ∈ Aut(Ln(U)) and F : Lmn (U)→ Ln(U), the function Fϕ : Lmn (U)→ Ln(U) is called
the ϕ-conjugate function of F and given by

Fϕ(x1, . . . ,xm) = ϕ−1(F (ϕ(x1), . . . , ϕ(xm)). (11)

2.3 Triangular Norms and Conorms on Ln(U)

From [20], basic notions of Ln(U)-extension of t-(co)norms are presented below:

Definition 4 A function T (S) : L2
n(U)→Ln(U) is an n-dimensional t-(co)norm, indicated

as n-DTT (n-DTS) shortly, if it is commutative, associative, monotonic with respect to the
product order, taking /0/(/1/) as its neutral element.

Other properties verified by some t-(co)norms on Ln(U) are the following:
ABS : S(/1/,x) = /1/; T (/0/,x) = /0/;
LEM : S(N (x),x) = /1/; T (N (x),x) = /1/.

Additionally, based on [8], the conditions under which a t-(co)norm on Ln(U) can be obtained
from a finite subset of t-(co)norms on U are discussed below.

Theorem 1 [20, Theorem 2.1] Let T1, . . . , Tn(S1, . . . , Sn) : U2 → U be t-(co)norms such

that T1≤. . .≤Tn(S1≤. . .≤Sn). The function ˜T1 . . . Tn( ˜S1 . . . Sn) : L2
n(U) → Ln(U), given as

the following

˜T1 . . . Tn(x,y) = (T1(π1(x), π1(y)), . . . , Tn(πn(x), πn(y))); (12)

( ˜S1 . . . Sn(x,y) = (S1(π1(x), π1(y)), . . . , Sn(πn(x), πn(y)))). (13)

is a t-representable t-(co)norm on Ln(U).

By Theorem 1, for all x1 = (x11, . . . , x1n),x2 = (y21, . . . , y2n) ∈ Ln(U)

˜T1 . . . Tn(x1,x2) = (T1(x11, x21), . . . , Tn(x1n, x2n)); (14)

( ˜S1 . . . Sn(x1,x2) = (S1(x11, x21), . . . , Sn(x1n, x2n)). (15)

And, if T1 = . . . = Tn = T , ˜T1 . . . Tn ≡ T̃ (S1 = . . . = Sn = S, ˜S1 . . . Sn ≡ S̃).

4
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Proposition 1 Let N : U2 → U be a strong FN and ˜T1 . . . Tn( ˜S1 . . . Sn) : L2
n(U) → Ln(U)

be a t-(co)norm verifying the conditions of Theorem1. The corresponding Ñ -dual operator
˜T1N , . . . , TnN ( ˜S1N , . . . , SnN ) : L2

n(U)→ Ln(U) is also a t(co)norm given as

˜T1 . . . TnÑ (x1,x2) = ˜TnN . . . T1N (x1,x2); (16)

( ˜S1 . . . SnÑ (x1,x2) = ˜SnN . . . S1N (x1,x2)). (17)

Proof 1 For all x1,x2 ∈ Ln(U), the following holds:

˜S1 . . . SnÑ (x1,x2) = Ñ( ˜S1 . . . Sn(Ñ(x1), Ñ(x2))) by (8)

= Ñ( ˜S1 . . . Sn((N(x1n), . . . , N(x11)), (N(x2n), . . . , N(x21)))) by (7)

= Ñ((S1(N(x1n), N(x2n)), . . . , Sn(N(x11), N(x21))) by (14)

= (N(Sn(N(x11), N(x21))), . . . , N(S1(N(x1n), N(x2n)))) by (7)

= (SnN (x11, x21), . . . , S1N (x1n, x2n)) = ˜SnN . . . S1N (x1,x2) by (8).

Therefore, Proposition 1 is verified. Analogously, (16) can be proved.

Proposition 2 [8, Theorem 3.6] Let φ̃ ∈ Aut(Ln(U)) given as (10) and ˜T1 . . . Tn( ˜S1 . . . Sn) :
L2
n(U) → Ln(U) be a t-(co)norm verifying the conditions of Theorem 1. The corresponding

φ̃-conjugate operator ˜T1 . . . Tn
φ̃
( ˜S1 . . . Sn

φ̃
) : L2

n(U)→ Ln(U) is also a t(co)norm given as

˜T1 . . . Tn
φ̃
(x1,x2) =

˜
T φ1 . . . T

φ
n (x1,x2); (18)

( ˜S1 . . . Sn
φ̃
(x1,x2) = ˜SΦ

1 . . . S
Φ
n (x1,x2)). (19)

Proof 2 Analogous from [8, Theorem 3.6].

Example 1 Let SLK(x, y) = min(x+y, 1), SM (x, y) = max(x, y) and SP (x, y) = x+y−xy be
fuzzy t-norms on U and TLK(x, y) = max(x+ y− 1, 0), LM (x, y) = min(x, y) and LP (x, y) =
−xy be their corresponding t-norms. Then we can define new t-conorm as S̃LK and a new

t-norm as ˜TM , TP , SLK .

3 Fuzzy Implications on Ln(U)

This section studies n-dimensional fuzzy implications on lattice (Ln(U),≤), extending the
preliminary studies on representability of fuzzy implications [14,15] in order to preserve their
main properties.

Definition 5 A function I : L2
n(U) → Ln(U) is a n-dimensional fuzzy implicator (n-DFI)

if I meets the minimal boundary conditions:

I0(a): I(/1/, /1/) = I(/0/, /1/) = I(/0/, /0/) = /1/;

I0(b): I(/1/, /0/) = /0/.

Analogously, an n-dimensional fuzzy coimplicator (n-DFJ) J : L2
n(U) → Ln(U) can be

defined. And, the corresponding properties of a function I are as follows:

I1: x ≤ z→ I(x,y) ≥ I(z,y);

I2: y ≤ z→ I(x,y) ≤ I(x, z);

5
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I3: I(/1/,y) = y;

I4: I(/0/,y) = /1/.

I5: I(x, /1/) = /1/;

I6: I(x, I(x,y)) = I(y, I(x,y));

Proposition 3 [27, Proposition 6] Let I1, . . . , In : U2 → U be functions such that I1 ≤ . . . ≤ In.

Then, for all x = (x1, x2, . . . , xn), y = (y1, y2, . . . , yn) ∈ Ln(U), a function ˜I1 . . . In :
L2
n(U)→ Ln(U) given by

˜I1 . . . In(x,y)=(I1(πn(x), π1(y)),. . . ,In(π1(x), πn(y))), (20)

is an n-dimensional fuzzy implicator iff I1, . . . , In are also fuzzy implicators.

Based on Proposition 3, I is called representable n-DFI if there exist fuzzy implicators

I1 ≤ . . . ≤ In such that I = ˜I1 . . . In. Moreover, when I1 = . . . = In = I, expression ˜I1 . . . In
in (20) is denoted by Ĩ.

Remark 1 Let I(Ln(U)) be the family of all n-DFIs. For all x = (x1, x2, . . . , xn), y =

(y1, y2, . . . , yn) ∈ Ln(U) when ˜I1 . . . In ∈ I(Ln(U)), we have that, for i = 1, . . . , n

(i) πi( ˜I1 . . . In(x,y)) = Ii(πn+1−i(x), πi(y));

(ii) πi( ˜I1 . . . In(/x/, /y/)) = Ii(x, y);

(iii) πi(Ĩ(/x/, /y/)) = I(x, y).

Based on [16] and [27], a n-DFI I satisfying I1 and I2 is called n-dimensional fuzzy
implication.

Proposition 4 [27, Proposition 8] An n-DFI ˜I1 . . . In ∈ I(Ln(U)) is a n-dimensional fuzzy
implication iff I1 . . . In are also fuzzy implications on U .

3.1 Duality and Conjugation of n-DFI on Ln(U)

Proposition 5 [27, Proposition 7] Let ˜I1 . . . In : Ln(U)2 → Ln(U) be an n-DFI and N be
a strong n-DFN. An n-DFJ Ĩ

Ñ
: L2

n(U)→ Ln(U) given as

˜I1 . . . InÑ (x,y) = ˜InN . . . I1N (x,y), (21)

is called Ñ -dual function of I.

Now, we study conditions under which an n-DFI verifies the continuity on I(Ln(U)) based
on the continuity of family I(Un) of fuzzy implications on Un.

Definition 6 Let ψ : Un → Ln(U) be the (Un, Ln(U))-permutation expressed by the in-
crease ordering, meaning that ψ((x1, . . . , xn)) = (x(1), . . . , x(n)) such that x(i) ≤ x(i+1),∀i =
1, . . . , n−1. An n-DFI I : L2

n(U)→ Ln(U) is continuous if it is also continuous in the sense
related to Iψ : Un × Un → Un given by

Iψ(x,y) = I(ψ(x), ψ(y)). (22)

Observe that, since Ln(U) ⊂ Un, then Iψ is well defined.

6
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Proposition 6 [27, Prop. 9] Let Ii : U2 → U be continuous implicators, for each i =

1, 2, . . . , n. Then ˜I1 . . . In : L2
n(U)→ Ln(U) is also a continuous n-DFI.

Proposition 7 [27, Proposition 10] When an n-DFI ˜I1 . . . In : L2
n(U)→ Ln(U) is continu-

ous, then the implicator Ii : U2 → U is also continuous, for each i = 1, 2, . . . , n.

Other main properties of n-dimensional fuzzy implications are considered in the following:

Proposition 8 [27, Prop. 11] Consider ˜N1 . . . Nn ∈ N (Ln(U)). An n-dimensional fuzzy

implication ˜I1 . . . In ∈ I(Ln(U)) verifies the properties I3, I4 iff the fuzzy implication Ii :
U2 → U given by (21) verifies the related properties I3, I4.

Example 2 Let IKD, IRC , ILK : U2 → U be fuzzy implications given by the following expres-
sions: IKD(x, y) = max(1− x, y), IRC(x, y) = 1− x+ xy and ILK(x, y) = min(1, 1− x+ y),
respectively. Based on results presented in [4] and [3] we have that IKD ≤ IRC ≤ ILK . Addi-
tionally, when I3 ≡ (IKD, IRC , ILK), x = (0.1, 0.5, 0.8) and y = (0.2, 0.6, 0.9), we obtain the
following:

I3(x,y) = (IKD, IRC , ILK)(x,y) = (0.2, 0.8, 1)

4 Fuzzy QL-Implicators on Ln(U)

Definitions below extend results from [5, Definition 4,1] and [5, Definition 4,2].

Definition 7 A function I : L2
n(U)→ Ln(U) is an n-dimensional QL-operator if there exist

an n-dimensional t-conorm S : L2
n(U) → Ln(U), an n-dimensional negation N : Ln(U) →

Ln(U) and an n-dimensional t-norm T : L2
n(U)→ Ln(U) such that

IS,N ,T (x,y) = S(N (x), T (x,y)). (23)

Proposition 9 Let IS,N ,T : L2
n(U) → Ln(U) be an n-dimensional QL-operator. Then, the

following holds:

(i) IS,N ,T satisfies I0(a), I0(b), I1, I3 and I4 properties; and

(ii) N (x) = IS,N ,T (x, /0/).

Proof 3 (i) Firstly, we consider the boundary conditions on Ln(U).

IS,N ,T (/0/, /0/) = S(N (/0/), T (/0/, /0/)) = S(/1/, /0/)) = /1/;

IS,N ,T (/1/, /1/) = S(N (/1/), T (/1/, /1/)) = S(/0/, /1/)) = /1/;

IS,N ,T (/0/, /1/) = S(N (/0/), T (/0/, /1/)) = S(/1/, /0/)) = /1/;

IS,N ,T (/1/, /0/) = S(N (/1/), T (/1/, /0/)) = S(/0/, /0/)) = /0/.

Then I0 is verified. Moreover, for x,y1,y2 ∈ Ln(U),y1 ≤ y2, we have that:

I2 : IS,N ,T (x,y1) = S(N (x), T (x,y1)) ≤ S(N (x), T (x,y2)) = IS,N,T (x,y2)

Other two properties are also verified:

I3 : IS,N ,T (/1/,y) = S(N (/1/), T (/1/,y)) = S(/0/,y) = y

I4 : IS,N ,T (/0/,y) = S(N (/0/), T (/0/,y)) = S(/1/, /0/) = /1/.

Finally, we have that:

(ii)IS,N ,T (x, /0/) = S(N (x), T (x, /0/)) = S(N (x), /0/) = N (x).

and therefore, Proposition 9 holds.
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Remark 2 Based on results from [5, Theorem 2], by taking N as strong n-DFN and applying
the distributivity of SM with respect to TM , and vice-versa, we have that for all x1,x2 ∈ Ln(U)
such that x1 ≤ x2, the following holds:

I
S̃M ,N ,T̃M (x, I

S̃M ,N ,T̃M (x,y)) = I
S̃M ,N ,T̃M (S̃M (N (x), T̃M (x,y))

= (S̃M (N (x), T̃M (x, S̃M (N (x), T̃M (x,y))

= (S̃M (N (x), T̃M (x, S̃M (N (x),y)))

= S̃M (N (x), T̃M (x,y) = I
S̃M ,N ,T̃M (x,y)

Meaning that the QL-implicator I
S̃M ,N ,T̃M is an example of QL-implication.

Proposition 10 Let (S,N ) be a pair satisfying property LEM on Ln(U). Then IS,N ,T
verifies I5.

Proof 4 For all x ∈ Ln(U), the following holds:

IS,N ,T (/x/,/1/) =S(N (x), T (x, /1/)) =S(N (x), /1/) =/1/.

4.1 QL-implicator on Ln(U) obtained by QL-implicators on U

In this section, we consider the conditions under which a QL-implicator on Ln(U) can be
obtained by a family of QL-implicators on U , meaning that it can be representable by such
family.

Proposition 11 An n-dimensional QL-implicator I
S̃1...Sn,Ñ ,T̃1...Tn

:L2
n(U)→Ln(U) can be

expressed as follows:

I
S̃1...Sn,Ñ ,T̃1...Tn

(/x/,y) = ˜IS1,N,T1 . . . ISn,N,Tn(/x/,y) (24)

Proof 5 For all /x/,y ∈ Ln(U), we have that:

I
S̃1...Sn,Ñ ,T̃1...Tn

(/x/,y) = ˜S1 . . . Sn(Ñ(/x/), ˜T1 . . . Tn(/x/,y)

= ˜S1 . . . Sn((N(x) . . . N(x)), T1(x, y1) . . . Tn(x, yn)))

= (S1(N(x), T1(x, y1)), . . . , Sn(N(x), Tn(x, yn)))

= (IS1,N,T1(x, y1), . . . , ISn,N,Tn(x, yn))

= ˜IS1,N,T1 . . . ISn,N,Tn(/x/,y)

Example 3 Considering the following QL-implications on U : ILK = ISLK ,NS ,TM , IRC =

ISLK ,NS ,TP and IKD = ISLK ,NS ,TLK , the QL-implication ˜ILK , IRC , IKD :L2
n(U)→Ln(U) can

be expressed as:

I3(/x/,y) = ˜ILK , IRC , IKD(/x/,y) = I
S̃LK ,ÑS , ˜TM ,TP ,TLK

(/x/,y).

4.2 Conjugate QL-implicators on Ln(U)

Based on results from (11), the action of an ϕ-automorphism on a QL-implicatos is considered
in the following.

Proposition 12 Consider ϕ ∈ Aut(Ln(U)). If IS,N ,T is a QL-implicator, the corresponding
ϕ-conjugate QL-implicator is given as

IϕS,N ,T (x,y) = Sϕ(Nϕ(x), T ϕ(x,y)) (25)

8
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Proof 6 Let ϕ ∈ Aut(Ln(U)) and the functions S,N and T be an n-dimensional t-conorm,
an n-dimensional fuzzy negation, and an n-dimensional t-norm, respectively. For all x,y ∈
Ln(U), the following holds:

IϕS,N ,T (x,y) = ϕ−1(IS,N ,T (ϕ(x), ϕ(y)))) by (11))

= ϕ−1(S(N (ϕ(x)), T (ϕ(x), ϕ(y)))) by (23)

= ϕ−1(S(ϕ ◦ ϕ−1(N (ϕ(x))), ϕ ◦ ϕ−1(T (ϕ(x), ϕ(y)))))

= ϕ−1(S(ϕ(Nϕ(x)), ϕ(T ϕ(x,y)))) = Sϕ(Nϕ(x), T ϕ(x,y)).

Therefore, Proposition 12 holds.

Corollary 1 Let T1, . . . , Tn(S1, . . . , Sn) : U2 → U be t-(co)norms such that T1≤. . .≤Tn(S1≤
. . .≤Sn), according with Theorem 6. By considering ϕ as a φ-representable automorphism on
Aut(Ln(U)), the expression (25) of the φ̃-conjugate of a QL-implicator IS,Ñ ,T can be reduced
to

I φ̃˜S1...,Sn,Ñ , ˜T1,...,Tn
(x,y) = I ˜

Sφ1 ...,S
φ
n ,Ñφ,

˜
Tφ1 ,...,T

φ
n

(x,y)

Proof 7 Straightforward from results of Proposition 12.

Example 4 Let I3 ≡ (IKD, IRC , ILK) be a QL-implications on Ln(u) given in Example 2.

Therefore, by considering ϕ = φ̃, we have that I φ̃3 ≡ (I φ̃KD, I
φ̃
RC , I

φ̃
LK) is also a QL-implicator

on Ln(u). Moreover, when φ = xn, we have that

I φ̃3 (/x/,y) = (max(1− xn, yn1 ), 1− xn + xnyn2 ,min(1, 1− xn + yn3 )).

5 Conclusion

This work discusses n-dimensional interval fuzzy implications , considering the study of con-
tinuity, duality, conjugation and their representability based on fuzzy implications from U to
Ln(U). Moreover, main properties characterizing the class of QL-implications on Ln(U) are
studied.

In sequence, this study considers the discussion of such extension of fuzzy connectives on
Ln(U) related to other special classes of fuzzy implications: D- and R-implications.

Since inherent ordering related to n-dimensional intervals, further work intends to apply
admissible linear orders contributing to develop applications on making decision based on
multi-attributes.
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[4] BACZYŃSKI, M.; JAYARAM, B. On the characterizations of (S,N)-implications. Fuzzy
Sets and Systems, p. 1713–1727, 2007.
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1. Introduction

A fuzzy number A is a normal fuzzy subset of real line with fuzzy

convex and continuous membership function µA : R → [0, 1], and

with compact support.

We denote the family of fuzzy numbers by RF . The α-levels of A

are given by

[A]α = {x ∈ R : µA(x) ≥ α},
for α > 0,

[A]0 = cl{x ∈ R : µA(x) > 0} = suppA.

When α = 1 we say [A]1 is the core of A [5].
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A possibility distribution J , n-dimensional, is a fuzzy subset of

Rn with normal membership function and a compact support. We

denote by F(Rn) the family of joint possibility distribution of Rn.

In this case, [J ]α is defined like [A]α

Let A1, A2, ..., An be fuzzy numbers and J ∈ F(Rn). J is a joint

possibility distribution of A1, A2, ..., An if

(1) max
xj∈R,j 6=i

µJ(x1, ..., xn) = µAi(xi).

Besides that, µAi is called the i-th marginal distribution marginal

of J [3].

If J is a joint possibility distribution of fuzzy numbersA1, A2, ..., An,

then the following relationship is satisfied

µJ(x1, ..., xn) ≤ min{µA1(x1), ..., µAn(xn)},

and

[J ]α ⊆ [A1]
α × ...× [An]α,

for all (x1, ..., xn) ∈ Rn and α ∈ [0, 1].

We say that the fuzzy numbers A1, A2, ..., An are non interactive

when

µJ(x1, ..., xn) = min{µA1(x1), ..., µAn(xn)},
or equivalently,

[J ]α = [A1]
α × ...× [An]α,

for all (x1, ..., xn) ∈ Rn and α ∈ [0, 1]. Otherwise they are interactive.

Definition 1.1. Let g : Rn −→ R be a function and A1, ..., An be

interactive fuzzy numbers with joint possibility distribution J . The

extension of g applied the P = (A1, ..., An), via J , is the fuzzy subset

g
J
(A1, ..., An) of R the membership function is given by

µg
J
(P )(y) =





sup
X∈g−1(y)

µJ(µA1(x1), ..., µAn(xn)), if g−1(y) 6= ∅

0 , if g−1(y) = ∅,
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where g−1(y) = {X = (x1, ..., xn) ∈ Rn : g(x1, ..., xn) = y}.

Theorem 1.2. If A1, ..., An be fuzzy numbers, J a joint possibility

distribution with marginal distributions A1, ..., An and g : Rn −→ R
a continuous function. Then,

[gJ(A1, ..., An)]α = g([J ]α),

for all α ∈ [0, 1].

The proof of this result can be found in ([6]).

Note that the Zadeh extension is a particular case of definition

1.1 when µJ(x1, ...., xn) = min{µA1(x1), ...., µAn(xn)}. In this case

[gJ(A1, .., An)]α = g([A1]
α × ...× [An]α) , if g is continuons function

[3],[5].

2. Fuzzy Numbers f-Correlated

In this section we will present a study on the fuzzy numbers f-

correlated using the concept of possibility distribution ([3]).

Definition 2.1. The fuzzy numbers A and B are called f-correlated,

if its joint possibility distribution is given by

µJ(x, y) = µA(x)X{f(x)=y}(x, y) = µB(y)X{f(x)=y}(x, y),(2)

where X{f(x)=y} is the characteristic function of set {(x, y) ∈ R2 :

f(x) = y}.

Note that if A and B are f-correlated, that is, B = f(A) , then B

is given by Zadeh extension of A via f . Moreover if f is invertible,

then A = f−1(B).

The following are arithmetic operations for the fuzzy numbers A

and B f-correlated and predict with the study of these properties we

will see how much two fuzzy variables are correlated. For example:

the viral load of HIV patients and the delay of the drug effect.
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2.1. Operations with f-correlated fuzzy numbers. The arith-

metic operations between two f-correlated fuzzy numbers are given

from definition 1.1 restricted to curve {(x, y) ∈ R2; y = f(x)},.
Let A and B be f-correlated fuzzy numbers with B = f(A). The

arithmetic operations are given by

µB∗fA(z) =





sup
(x,y)∈φ−1(z)

µJ(x, y) if φ−1(z) 6= ∅

0 if φ−1(z) = ∅
,

where φ−1(z) = {x ∗ y = z/y = f(x)} and ∗ ∈ {+,−, .,÷, e}
Now, if f is continnous function, then [B]α = f([A]α). So, accord-

ing to theorem 1.2, the α− levels the four operations of f-correlated

fuzzy numbers is given by

(1) [B +f A]α = cl{(x+ f(x)) ∈ R|x ∈ [A]α}
(2) [B −f A]α = cl{(x− f(x)) ∈ R|x ∈ [A]α},
(3) [B ·f A]α = cl{(xf(x)) ∈ R|x ∈ [A]α},
(4) [B ÷f A]α = cl{(f(x)/x) ∈ R|x ∈ [A]α}.
(5) [Bef + A]α = cl{e(f(x)+x) ∈ R|x ∈ [A]α}.
(6) [Bef − A]α = cl{e(f(x)−x) ∈ R|x ∈ [A]α}.

We observe that operations f are those standard restricts to curve

{(x, f(x) ∈ R}.
Next, we present four particular cases of fuzzy numbers A and B

are f-correlated.

Definition 2.2. The fuzzy numbers A and B are called completely

correlated if exist q 6= 0 and r real numbers, such that its joint

possibility distribution C is given by

µC(x, y) = µA(x)X{qx+r=y}(x, y)

= µB(y)X{qx+r=y}(x, y)
(3)

where X{qx+r=y} is the characteristic function of line {(x, y) ∈ R2 :

qx+ r = y}. In this case, [B]α = q[A]α + r [3].

In levels, the four arithmectics operations of completely correlated

fuzzy numbers are given, respectively, by
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• [B +C A]α = (q + 1)[A]α + r,

• [B −C A]α = (q − 1)[A]α + r,

• [B ·C A]α = cl{(qx2 + rx) ∈ R|x ∈ [A]α},.
• [B ÷C A]α = cl{(q + r

x
) ∈ R|x ∈ [A]α}, if 0 /∈ [A]0.

• [Bef +C A]α = cl{(e(q+1)x+r) ∈ R|x ∈ [A]α},.
• [Bef −C A]α = cl{(e(q−1)x+r) ∈ R|x ∈ [A]α},.

Now if r = 0 and q = 1 the exponential of the correlated com-

pletely fuzzy numbers A and B it is given by [Bef −C A]α = 1.

Note that A and B completely correlated is a particular case of

f-correlated fuzzy numbers, where f(x) = qx+ r.

The following case is for f given by a hyperbole and predict with

the study of these properties we will see how much two fuzzy vari-

ables are correlated. For example: the viral load of HIV patients

and the delay of the drug effect [1] and [7].

Definition 2.3. When A and B are f-correlated by f(x) = q
x

+ r,

with x 6= 0, q 6= 0, 0 /∈ [A]0, they are called correlated hyperbolically.

If A and B are correlated hyperbolically. Then, according Zadeh’s

extension principle B = f([A]) and [B]α = [f(A)]α = { q
x

+ r : x ∈
[A]α}.

So we have, according to

(4) [B +
f
A]α = [min(x+

q

x
+ r),max(x+

q

x
+ r)], x ∈ [A]α

(5) [B −
f
A]α = [min(

q

x
+ r − x),max(

q

x
+ r − x)], x ∈ [A]α

(6)

[B ·
f
A]α = [min(x.(

q

x
+ r)),max(x.(

q

x
+ r))] = q + r[A]α, x ∈ [A]α.

Note that for r = 0 and q = 1 the product of the correlated hy-

perbolically fuzzy numbers A and B it is given by [B.
f
A]α = 1.
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(7) [B ÷
f
A]α = [min(

q

x2
+
r

x
),max(

q

x2
+
r

x
)], x ∈ [A]α.

Now, for the case where q = 1 and r = 0, we have:

(8) [B +
f
A]α = [min(x+

1

x
),max(x+

1

x
)], x ∈ [A]α

(9) [B −
f
A]α = [min(

1

x
− x),max(

1

x
− x)], x ∈ [A]α

(10) [B ·
f
A]α = [min(x.(

1

x
)),max(x.(

1

x
))] = [1, 1] = 1, x ∈ [A]α.

Note that for r = 0 and q = 1 the product of the correlated hy-

perbolically fuzzy numbers A and B it is given by [B.
f
A]α = 1.

(11) [B ÷
f
A]α = [min(

q

x2
+
r

x
),max(

q

x2
+
r

x
)], x ∈ [A]α.

3. Measures of central tediousness and dispersion

measures for f-correlated fuzzy numbers

In this section we present some concepts and properties of the

fuzzy numbers, defined via joint possibility distributions [3] and [4].

Initially, we intend to study the correlation between two hyper-

bolically correlated fuzzy variables and to later relate the results to

biological models.

Definition 3.1. A function h : [0, 1] → R is called a weighting

function if it is non-negative, monotone and normalized over the

unit interval [0, 1].

In what follows A and B are two fuzzy numbers and J its joint

possibility distribution.
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Definition 3.2. (Central Value) Let g : R2 → R be a integrable

function and J joint possibility distibutions of between fuzzy num-

bers A and B. The central value of g on [J ]α is

(12) C[J ]α(g) =
1∫ ∫

[J ]α
dxdy

∫ ∫

[J ]α
g(x, y)dxdy

where, [J ]α = {(x, f(x));x ∈ [Aα]}

Definition 3.3. (Expected Value) The expected value of function

g on A, with respect to a weighting function h, is defined by

Eh(g;A) =

∫ 1

0

C[A]α(g)h(α)dα

(13) =

∫ 1

0

(
1∫

[A]α
dx

∫

[A]α
g(x)dx)h(α)dα

To the settings below, denote the projection on R2 by πX , πY ,

that is, πX(u, v) = u and πY (u, v) = v for (u, v) ∈ R2

Definition 3.4. (Measure of Interactive)

Let J be a joint possibility distributions in R2 with marginal pos-

sibility distributions A = πX(J) and B = πY (J). The measure of

interactivity between the α-levels [A]α and [B]α of the fuzzy numbers

A and B is defined by

(14) R[J ]α(πx, πy) = C[J ]α(πXπY )− C[J ]α(πY )C[J ]α(πX).

for all α ∈ [0, 1]

Let us denote R[A]α(id, id) the average value of function g(x) =

(x− C([A]α))2 on the α-level set [A]α. That is,

(15) R[A]α(id, id) =
1∫

[A]α
dx

∫

[A]α
x2dx− (

1∫
[A]α

dx

∫

[A]α
xdx)2
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Definition 3.5. (Variance) The variance of A is defined as the

expected value of function g(x) = (x− C([A]α))2 on A. That is,

(16) V arh(A) = Eh(g;A) =

∫ 1

0

R[A]α(id, id)h(α)dα

Definition 3.6. (Covariance) The covariance A and B with re-

spect to a weighting function h is defined by

(17) Covh(A,B) =

∫ 1

0

R[J ]α(πX , πY )h(α)dα

=

∫ 1

0

(C[J ]α(πXπY )− C[J ]α(πY )C[J ]α(πX))h(α)dα

Definition 3.7. (Index of Interactivity) Let J be a joint possi-

bility distribution with marginal possibility distributions A,B ∈ F
and let h be a weighting function. If V arh(A) 6= 0 and V arh(B) 6= 0

then the index of interactive of A and B (with respect to their joint

distribution J and function h) is defined by:

(18) ρh(A,B) =

∫ 1

0

ρ([A]α, [B]α)h(α)dα

with

(19) ρ([A]α, [B]α) =
cov([A]α, [B]α)√

var([A]α)
√
var([B]α)

An example

The example below serves to illustrate the above concepts and it

will help us in Section 4.

Consider A and B two fuzzy numbers f-correlated hyperbolically,

that is f(x) = q
x

+ r, where the levels given by [J ]α = {(x, f(x));x ∈
[A]α} and h weighting function for all α ∈ [0, 1].

In this case [A]α = [aα1 , a
α
2 ], with a01 > 0 and q < 0, we have:

(20) [B]α = f([A]α) =
q

[A]α
+ r = [

q

aα2
+ r,

q

aα1
+ r].
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Also [J ]α = {(c(y), y); y ∈ [bα1 , b
α
2 ]}, where c(y) = q

y−r , y < r

All α-level sets of J are degenerated, i.e. their integrals vanish,

in a manner analogous to the calculation made in [3] , the following

formal calculations can be done for hyperbolically correlated:

(21)

C[A]α(πX) =
1∫

[A]α
dx

∫

[A]α
xdx =

1

aα2 − aα1
(aα2 − aα1 )2

2
=
aα1 + aα2

2
,

and

(22) C[B]α(πY ) =
bα1 + bα2

2
= q(

1
aα2

+ 1
aα1

2
) + r.

Also,

C[J ]α(πXπY ) =
1

bα2 − bα1

∫ bα2

bα1

yc(y)dy

=
1

bα2 − bα1

∫ bα2

bα1

yq

y − rdy

=
1

bα2 − bα1

∫ bα2

bα1

(q +
qr

y − r )dy

=
1

bα2 − bα1
[q(bα2 − bα1 ) + qr ln |b

α
2 − r
bα1 − r

|]

= q +
qr

bα2 − bα1
ln |b

α
2 − r
bα1 − r

|

Thus,

(23) C[J ]α(πXπY ) = q + r
aα1a

α
2

aα1 − aα2
ln(

aα1
aα2

)

Now, replacing C[J ]α(πX), C[J ]α(πY ) and C[J ]α(πXπY ) in (14), we

get the measure of the interactiviy between α-levels of A and B.

(24) R[J ]α(πX , πY ) = −q(a
α
1 − aα2 )2

4aα1a
α
2

+ r[
aα1a

α
2

aα2 − aα1
ln(

aα2
aα1

)− aα1 + aα2
2

]

Variance
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∫ 1

0

(R[A]α(id, id)h(α)dα =
1∫

[A]α
dx

∫

[A]α
x2dx

− (
1∫

[A]α
dx

∫

[A]α
xdx)2)h(α)dα

V ar(A) =

∫ 1

0

(R[A]α(id, id)h(α)dα

=

∫ 1

0

(
(aα2 − aα1 )2

12
)h(α)dα

(25) V ar(A) =

∫ 1

0

(R[A]α(id, id)h(α)dα =

∫ 1

0

(
(aα2 − aα1 )2

12
)h(α)dα.

Similarly we obtain

(26) V ar(B) =

∫ 1

0

(
q2(bα2 − bα1 )2

12
)h(α)dα

Covariance

Covh(A,B) =

∫ 1

0

(−q(a
α
1 − aα2 )2

4aα1a
α
2

)h(α)dα +

+ r

∫ 1

0

([
aα1a

α
2

aα1 − aα2
ln(

aα2
aα1

)− aα1 + aα2
2

])h(α)dα

Interactive Index

ρ(A,B) =
1

3

∫ 1

0

h(α)αdα +

+
12r

q

∫ 1

0

[
(aα1a

α
2 )2

(aα1 − aα2 )
ln(

aα2
aα1

)− aα1a
α
2

2(aα1 − aα2 )
]h(α)dα

we have to f(x) = 1
x

Covh(A,B) =

∫ 1

0

(−q(a
α
1 − aα2 )2

4aα1a
α
2

)h(α)dα
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and

ρ(A,B) =
1

3

∫ 1

0

h(α)αdα

3.1. Conclusions. In the this work, we present a form of correla-

tion between fuzzy numbers, which we call the f -correlated, because

is obtained with the support of a injective monotonic function f .

We also present some usual operations among f -correlated fuzzy

numbers, such as: sum, difference, product, quotient, and exposone.

Finally, we study some of the properties of the fuzzy numbers f -

correlated, such as, the calculation of central value and the measure

of interactivity of two f -correlated fuzzy numbers.
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Otimização fuzzy via integrais ponderadas
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Abstract. Nesse trabalho lidamos com problemas de otimização cuja
função objetivo e restrições são dadas por números fuzzy (POF). Os re-
sultados conhecidos sugerem o uso de uma função auxiliar que envolve
o cálculo de uma integral sobre os valores de pertinência da função ob-
jetivo. Tal integral, porém, pode ser ponderada segundo diferentes dis-
tribuições de probabilidade, conforme a visão otimista–pessimista do de-
cisor. Além disso, caracterizamos os pontos de mı́nimos locais em termos
de derivadas para funções fuzzy. Em particular, focaremos na derivada
para funções fuzzy completamente correlacionadas. Também usamos es-
sas diferentes ponderações para a função auxiliar a fim de analisar um
exemplo numérico de POF.

Keywords: Otimização fuzzy, Números fuzzy interativos, Condições de
Otimalidade

1 Introdução

O problema de otimização fuzzy (POF) foi estudado primeiramente por Bell-
man e Zadeh [1], em que foram consideradas função objetivo e restrições fuzzy.
Em [2] Zimmermann converteu o problema de programação linear fuzzy em um
problema de programação linear clássico.

Wu [3], por sua vez, trabalhou sobre problemas de programação não linear
fuzzy, estabelecendo condições necessárias e suficientes do tipo Karush-Kuhn-
Tucker (KKT) a partir da derivada de Hukuhara para funções fuzzy [4,5]. Uti-
lizando, para tanto, a noção de ótimo baseada na ordenação de números fuzzy
proposta por Campos-Ibañez e González-Muñoz [6].

Condições de otimalidade para funções objetivo diferenciáveis segundo a
derivada de Hukuhara generalizada [7,8] foram propostas por Osuna-Gómez et
al. [9], e um método do tipo Newton para a busca de pontos estacionários foi
proposto por Chalco-Cano et al. [10].

A definição de minimizador (local) de um POF requer obrigatoriamente que
tenhamos uma relação de ordem parcial na classe dos números fuzzy. Em [11]

? Grantee CAPES 1691227
?? Grantee FAPESP 2016/26040-7

? ? ? Grantee CNPq 306546/2017-5
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foram apresentadas diferentes ordens parciais e foram investigadas as relações
que existem entre elas.

Nesse trabalho propomos funções de ordenação de números fuzzy segundo o
exposto em [6,11]. E consideramos funções objetivo autocorrelacionadas [12,13]
diferenciáveis segundo a derivada completamente correlacionada [14,15], cujo
conceito é extendido para derivada parcial, segundo o que foi feito em [15].

Este trabalho está organizado como segue. Na Seção 2 apresentamos teoremas
de otimalidade clássicos e alguns resultados sobre a teoria de conjuntos fuzzy.
Na Seção 3 expomos as condições de otimalidade para o problema de otimização
fuzzy e na Seção 4 propomos um exemplo e analisamos os resultados obtidos.

2 Preliminares

Nessa seção exporemos conceitos básicos de otimalidade do tipo KKT para
funções reais [16] e também alguns resultados sobre teoria de conjuntos fuzzy
[17].

2.1 Condições de Otimalidade

Revisaremos alguns resultados centrais da programação não linear clássica.
Consideremos o seguinte problema de otimização (2.1),

min f(x) (2.1)

sujeito a x ∈ Ω,

em que f : Rn → R é a função objetivo e Ω é um subconjunto não vazio de Rn
chamado conjunto de soluções fact́ıveis, ou apenas, conjunto fact́ıvel.

Definição 1 [18] Um ponto x0 ∈ Ω é chamado de minimizador local de (2.1)
se existir uma ε-vizinhança em torno de x0, com ε > 0, denotada por Vε(x0), tal
que f(x0) ≤ f(x), para todo x ∈ Vε(x0). Além disso, caso não exista x1 ∈ Ω tal
que f(x1) < f(x0), x0 é chamado de minimizador global de (2.1). O valor f(x0)
é chamado de valor ótimo de (2.1).

Proposição 1 Seja x0 ∈ int(Ω), o interior de Ω. As seguintes afirmações são
válidas:

1. Se x0 é minimizador local de f e f é continuamente diferenciável em Vε(x0),
então o gradiente de f em x0 é nulo, isto é, ∇f(x0) = 0. Além disso, se
f é duas vezes continuamente diferenciável em Vε(x0), então a Hessiana
∇2f(x0) é semidefinida positiva.

2. Se f é duas vezes continuamente diferenciável em Vε(x0) e se seu gradiente
é nulo e sua Hessiana é definida positiva, então x0 é minimizador local de
f .
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Esse caso é conhecido como otimização irrestrita. O caso seguinte é comu-
mente chamado de problema de programação não linear. Consideraremos apenas
o caso em que as restrições do problema são dadas por desigualdades, porém é
posśıvel reescrevê-lo considerando restrições de igualdade.

Teorema 1 (Condições de otimalidade de Karush-Kuhn-Tucker) Seja
o conjunto fact́ıvel Ω = {x ∈ Rn : fi(x) ≤ 0, i = 1, . . . , p}, com fi : Rn → R.
Se x0 ∈ Ω é minimizador local de (2.1) e o conjunto {∇fi(x0) : i ∈ I(x0)}
é linearmente independente (l.i.), onde I(x0) denota o conjunto de restrições
ativas em x0, isto é, I(x0) = {i : fi(x0) = 0}, então existem λi ∈ R, chamados
multiplicadores de Lagrange, tais que

∇f(x0) +

p∑

i=1

λi∇fi(x0) = 0 (2.2)

λi ≥ 0 e λifi(x0) = 0,∀ i = 1, . . . , p. (2.3)

Além disso, se as funções fi são convexas e se existem multiplicadores de
Langrage λi ∈ R\{0} satisfazendo as Equações (2.2) e (2.3), então x0 é mini-
mizador global de (2.1).

Observação 1 Lembrando que uma função f : A→ B, onde A e B são espaços
vetoriais reais, é dita convexa se f(βx+ (1− β)y) ≤ βf(x) + (1− β)f(y), para
quaisquer x, y ∈ A e β ∈ [0, 1].

No Teorema 1, nota-se que o gradiente da função objetivo é uma combinação
linear dos gradientes das restrições ativas. No caso de funções fuzzy, porém,
perde-se tal noção geométrica.

Na próxima seção enunciaremos os principais resultados de conjuntos fuzzy
necessários para entender como se dá a otimização fuzzy.

2.2 Teoria de Conjuntos Fuzzy

Um subconjunto fuzzy A de um universo U é completamente caracterizado
pela função µA(x) : U → [0, 1], chamada de função de pertinência [17], em que
µA(x) representa o grau de pertinência de x em A. Por conveniênica de notação,
alternativamente, utilizamos o śımbolo A(x) ao invés de µA(x). A classe de todos
os subconjuntos fuzzy de U é denotada por F(U). Todo conjunto clássico A de U
é um conjunto fuzzy cuja função de pertinência é dada pela função caracteŕıstica
χA : X → {0, 1}.

Seja U um espaço topológico, definimos os α-ńıveis de A ∈ F(U) como
[A]α = {x ∈ U : A(x) ≥ α}, ∀ α ∈ (0, 1], e para α = 0 tomamos [A]0 =
cl{x ∈ U : A(x) > 0} [19], em que clX é o fecho do conjunto X ⊆ U .

O Prinćıpio de Extensão de Zadeh [12] pode ser visto como um método

matemático para extender uma função f : X → Y para uma função f̂ : F(X)→
F(Y ).
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Definição 2 (Prinćıpio de Extensão de Zadeh [12,19]) Seja f : X → Y .

A extensão de Zadeh de f em A ∈ F(X) é o conjunto fuzzy f̂(A) ∈ F(Y ) cuja
função de pertinência é dada por

f̂(A)(y) =
∨

x∈f−1(y)

µA(x), ∀ y ∈ Y,

em que f−1(y) = {x ∈ X : f(x) = y} é a pré-imagem da função f em y,
∨

é o
supremo e, por definição,

∨ ∅ = 0.

Um conjunto fuzzy A ∈ F(R) é chamado de número fuzzy quando seus α-
ńıveis, para todo α ∈ [0, 1] são intervalos encaixantes não vazios, fechados e
limitados [19]. Isso nos motiva a denotar os α-ńıveis de A por [A]α = [a−α , a

+
α ]

para todo α ∈ [0, 1]. A classe de números fuzzy é denotada pelo śımbolo RF .
Um exemplo de número fuzzy é o número fuzzy triangular, denotado pela

tripla (a; b; c), com a ≤ b ≤ c, cujos α-ńıveis são da forma

[A]α = [a+ α(b− a), c− α(c− b)], ∀ α ∈ [0, 1].

Note que o número a ∈ R é um caso particular de número fuzzy triangular, pois
a ≡ (a; a; a).

Uma distribuição de possibilidade conjunta [20] de Ai ∈ RF , para i =
1, . . . , n, é um subconjunto fuzzy J de Rn que satisfaz:

Ai(y) =
∨

x:xi=y

J(x1, . . . , xn), ∀ i = 1, . . . , n, e ∀ y ∈ R.

Adicionalmente, se J é dada por µJ(x) = min{A1(x1), . . . , An(xn)} para todo
x ∈ Rn, os números fuzzy são chamados de não interativos, caso contrário, são
ditos interativos [12,20,21].

Um caso particular dentre os números fuzzy interativos são os números fuzzy
completamente correlacionados. Carlsson et al. [20] estabeleceram que A e B ∈
RF são completamente correlacionados quando existem q, r ∈ R, com q 6= 0, tais
que a correspondente distribuição de possibilidade conjunta C{q,r} é dada por

C{q,r}(x1, x2) = A(x1)χ{qu+r=v}B(x2) (2.4)

= B(x2)χ{qu+r=v}A(x1),

em que χ{qu+r=v} é a função caracteŕıstica da reta {(u, v) ∈ R2 : qu+ r = v}.
Se q > 0 (q < 0) os números são ditos completamente positivamente (neg-

ativamente) correlacionados. Em ambos os casos, os α-ńıveis de B podem ser
obtidos através dos α-ńıveis de A (e vice-versa):

[B]α = q[A]α + r, ∀ α ∈ [0, 1].

Definição 3 (Prinćıpio de Extensão Sup-J [22]) Seja J ∈ F(R) uma dis-
tribuição de possibilidade conjunta de A1, . . . , An ∈ RF e seja f : Rn → R. A
extensão sup−J de f é definida como sendo

fJ(A1, . . . , An)(y) =
∨

(x1,...,xn)∈f−1(y)

J(x1, . . . , xn),
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em que f−1(y) = {(x1, . . . , xn) ∈ Rn : f(x1, . . . , xn) = y} e
∨ ∅ = 0.

Note que se na Definição 3 os números fuzzy A1, . . . , An são não interativos,
isto é, a distribuição de possibilidade conjunta é baseada na t-norma do mı́nimo,
então, esta definição coincide com o Prinćıpio de Extensão de Zadeh para funções
de múltiplos argumentos.

No caso particular em que a distribuição de possibilidade conjunta é a C =
C{q,r} tal como na Equação (2.4), a extensão da soma de A,B ∈ RF é denotada
por A+C B e a subtração é A−C B. Seus α-ńıveis são dados por [20]

[B +C A]α = (q + 1)[A]α + r e [B −C A]α = (q − 1)[A]α + r.

Os próximos resultados dizem respeito à derivação de funções fuzzy, ou seja,
funções do tipo f̂ : Rn → RF , cujos α-ńıveis serão denotados por [f̂(x)]α =

[f̂−α (x), f̂+α (x)].

Definição 4 [23] A distância de Pompeiu-Hausdorff d∞ : RF ×RF → [0,+∞)
entre dois números fuzzy A e B é calculada por

d∞(A,B) =
∨

α∈[0,1]
max{|a−α − b−α |, a+α − b+α |}. (2.5)

As funções aqui consideradas são aquelas que modelam fenômenos interativos
descritos por processos fuzzy completamente correlacionados com distribuição
de possibilidade conjunta C{q,r} [13], ou seja, para cada x no domı́nio de f̂ ,

x ∈ Dom(f̂), existe δ > 0 tal que para (x+ h) ∈ Dom(f̂) com |h| < δ temos

f̂(x+ h) = q(h)f̂(x) + r(h), (2.6)

para algum q(h), r(h) ∈ R.

Definição 5 Seja f̂ : [a, b]→ RF tal que vale (2.6) para x0 ∈ [a, b] e ε suficien-

temente pequeno. A função f̂ é dita C-derivável em x0 se existe o limite

lim
h→0

f̂(x0 + h)−C f̂(x0)

h
(2.7)

e é igual ao número fuzzy DC f̂(x0) ∈ RF , chamado de C-derivada de f̂ em x0,
em que C é uma distribuição de possibilidade conjunta da forma (2.4).

Observação 2 Esse limite é calculado pela métrica d∞ (cf. (2.5)). Nos extremos
de [a, b] consideram-se apenas as derivadas laterais.

Para estabelecer as derivadas parciais DC
i (x0) de f̂ : D → R, com D ⊆ Rn,

em x0 ∈ D, basta calcular o limite em (2.7) considerando o incremento de
tamanho h na i-ésima entrada, isto é,

lim
h→0

f̂(x0 + eih)−C f̂(x0)

h
,
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em que ei é o i-ésimo vetor canônico da base de Rn.
Se para todo i = 1, . . . , n existir DC

i f̂(x0), então o vetor com essas entradas,

∇C f̂(x0) = (DC
1 f̂(x0), . . . , DC

n (x0)), é o gradiente de f̂ em x0. Nesse caso dize-

mos que f̂ é C-diferenciável em x0.

Definição 6 Seja f̂ : Rn → RF e x ∈ Rn tal que ∇C f̂(x) existe e sejam
qi(h), ri(h) os respectivos parâmetros de C{qi(h),ri(h)} para cada i = 1, . . . , n. Se
existe δ > 0 tal que para cada i = 1, . . . , n apenas um dos seguintes casos ocorre

1. qi(h) ≥ 1, ∀ h ∈ (−δ, δ);
2. 0 < qi(h) < 1, ∀ h ∈ (−δ, δ);
3. qi(h) < 0, ∀ h ∈ (−δ, δ).

então dizemos que f̂ não tem pontos de troca em Vδ(x0). Caso contrário, dizemos

que f̂ tem pontos de troca em Vδ(x0).

Teorema 2 [15] Seja f̂ : Rn → RF C-derivável em x0 sem pontos de troca em

Vε(x0) e [f̂ ]α = [f̂−α , f̂
+
α ], para todo α ∈ [0, 1]. As funções f̂−α , f̂

+
α : D → R são

diferenciáveis em x0, e para todo |h| < ε os α-ńıveis da derivada DC
i f̂(x0) são

dados por

[DC
i f̂(x0)]α =





[
∂(f̂−α )(x0)

∂xi
,
∂(f̂+α )(x0)

∂xi

]
, se q(h) ≥ 1

[
∂(f̂+α )(x0)

∂xi
,
∂(f̂−α )(x0)

∂xi

]
, se 0 < q(h) < 1

[
∂(f̂−α )(x0)

∂xi
,
∂(f̂−α )(x0)

∂xi

]
, se q(h) < 0

.

Uma função é dita continuamente C-diferenciável em x0 se é diferenciável
em Vε(x0) para algum ε > 0 e é cont́ınua em x0, segundo a métrica (2.5).

Naturalmente, as funções f̂−α (x) = f̂−(α, x) e f̂+α (x) = f̂+(α, x) também são
continuamente diferenciáveis em x0, para todo α ∈ [0, 1].

Utilizando essa noção de diferenciação, será posśıvel estabelecer as condições
de otimalidade para um POF.

3 Condições de Otimalidade

Para conceber a noção de minimizador de uma função fuzzy precisamos
definir uma ordem no conjunto RF .

Definição 7 Sejam A,B ∈ RF . Definimos a ordem parcial �LU dada por

A �LU B ⇔ a−α ≤ b−α e a+α ≤ a+α ∀ α ∈ [0, 1], (3.8)

e neste caso dizemos que A é menor ou igual a B. Caso A �LU B, porém A 6= B,
então escrevemos A ≺LU B.
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Campos-Ibañez e González-Muñoz em [6] sugeriram uma ordenação parcial
de números fuzzy com base em distribuições de probabilidade acumuladas P
sobre o intervalo [0, 1] e de uma função p : [0, 1]→ R que associa cada α-ńıvel de
um conjunto fuzzy a um número real. Dessa forma, para cada A ∈ RF calcula-se

VP (A) =

∫ 1

0

p(α)dPα. (3.9)

Além disso, define-se A �V B ⇔ VP (A) ≤ VP (B), e A ≺V B se A �V B e
A 6= B.

Usando a função pβ(α) = βa−(α)+(1−β)a+(α), ∀ β ∈ [0, 1], onde a±(α) :=
a±α , temos a interpretação de β como sendo um grau de otimismo-pessimismo
do decisor. Quando a decisão mais vantajosa é a de maior (menor) quantidade,
β = 1 é a mais decisão otimista (pessimista), enquanto que β = 0 é a mais
pessimista (otimista).

Em [11] são sugeridas algumas distribuições de probabilidade:

– Para P (α) = α, o peso é o mesmo para todos os valores de α:

VP (A) =

∫ 1

0

pβ(α)dα. (3.10)

– Para P (α) = α2, tem-se maiores pesos a valores altos de α:

VP (A) = 2

∫ 1

0

αpβ(α)dα. (3.11)

– Para P (α) = α
1/2 , tem-se maiores pesos a valores baixos de α:

VP (A) = −1

2

∫ 1

0

1√
α
pβ(α)dα. (3.12)

Uma função fuzzy f̂ : Rn → RF é chamada de função fuzzy convexa quando
f̂(βx+(1−β)y) �∗ βf̂(x)+C (1−β)f̂(y). Em que �∗ pode ser a ordem segundo
(3.8) ou (3.9).

Definição 8 Um valor x0 ∈ RF é chamado de minimizador local com base
na ordem LU (ou V ) de f̂ quando existe ε > 0 tal que não há x1 ∈ Vε(x0)

satisfazendo f̂(x1) ≺LU f̂(x0) (ou ≺V ).

Proposição 2 [3] Um minimizador local de f̂ com respeito a ordem parcial

�LU é também minimizador local das funções f̂−α , f̂
+
α , para todo α ∈ [0, 1], para

a mesma ε-vizinhança.

As relações entre os mı́nimos baseados em LU e V são discutidas em [11].
Podemos agora estabelecer as condições de otimalidade para problemas de

programação não linear fuzzy da forma

min f̂0(x) (3.13)

s. a. f̂i(x) �LU 0̂, i = 1, . . . , p
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em que f̂0 : Rn → RF é a função objetivo, f̂i : Rn → RF , i = 1, . . . , p são
as restrições e 0̂ é a função caracteŕıstica do conjunto {0}. Todas as funções

f̂i, i = 0, . . . , p são continuamente diferenciáveis.

Originalmente esse problema foi estudado para o caso em que apenas a função
objetivo era fuzzy [3], e depois considerou-se também restrições dadas por funções
fuzzy [24].

As restrições poderiam ser da forma f̂i(x) �LU â, em que â ∈ RF é a extensão

do número a ∈ R. Nesse caso, bastaria renomear f̂i(x)← (f̂i(x)− â) e dáı então

considerar f̂i(x) �LU 0̂. Segundo a definição de ordem parcial �LU (cf. Definição

3.8), garante-se que f̂i(x) �LU â quando (f̂+i )0 ≤ â−0 = a.

A fim de analisar as condições de otimalidade, faz-se necessário definir uma
função auxiliar F : Rn → R em termos de uma integral nos α-ńıveis de f̂ [3].
Aqui a utilizaremos a integral ponderada segundo (3.9). Precisamente, seja P

uma distribuição de probabilidade e seja f̂ : Rn → RF uma função cujos valores
da imagem são números fuzzy completamente correlacionados segundo (2.6) que
não possui pontos de troca (cf. Definição 6). Defina

F (x) =





∫ 1

0

(
βf̂−(α, x) + (1− β)f̂+(α, x)

)
dPα, se q(h) > 0

∫ 1

0

f−(α, x)dPα, se q(h) < 0

. (3.14)

Teorema 3 (Condições de Otimalidade [15]) Seja x0 ∈ Rn tal que o con-

junto R = {∇(f̂+i )0(x0) : (f̂+i )0(x0) = 0} é l.i. Se x0 é mı́nimo local de (3.13)
com respeito a ordem parcial �LU , então existem λi ≥ 0 tais que

∇F (x0) +
∑

i∈I
λi∇(f̂+i )0(x0) = 0, (3.15)

λi(f̂
+
i )0(x0) = 0, ∀ i = 1, . . . , n. (3.16)

Além disso, se F é convexa e f̂i, i = 1, . . . , p, são funções fuzzy convexas
com respeito a �LU e existem λi > 0 tais que a Equação (3.15) é satisfeita,
para i ∈ I, e vale a igualdade (3.16), então x0 é minimizador global do problema
(3.13) com respeito a ordem parcial �LU .

Observação 3 A prova desse teorema é feita transformando o problema fuzzy
no problema clássico com função objetivo F e restrições (f̂+i )0 ≤ 0, i = 1, . . . , p.
Dessa forma, é posśıvel também incluir ao problema de otimização (3.13) res-
trições de desigualdades dadas por funções reais.

Como a função auxiliar F depende da escolha do parâmetro de decisão β e
de uma distribuição de probabilidade P , é posśıvel questionar qual a influência
dessas escolhas na solução de um problema de otimização fuzzy. Discorreremos
a respeito disso na próxima seção.
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4 Exemplo Numérico

Nesta seção investigaremos a influência da escolha de β ∈ [0, 1] e de P em
(3.14) em um exemplo simples. Aqui, focamos nas distribuições dadas conforme
as Equações (3.10), (3.11) e (3.12).

Considere o seguinte problema de otimização fuzzy

min f̂0(x1, x2)

s. a. f̂1(x1, x2) �LU 0̂

f2(x1, x2) ≤ 0,

em que as funções são dadas por seus α-ńıveis como se segue:

[f̂0(x1, x2)]α = [(x1 + x2)(α− 1), (x1 + x2)(1− α)]

[f̂1(x1, x2)]α = [2x21 + α, 4x21(2− α)], e

f2(x1, x2) = −(x1 + x2).

Tomando q(h1, h2) =
x1 + x2 + h1 + h2

x1 + x2
> 1 e r(h1, h2) = 0 em uma vizi-

nhança de cada (x1, x2) temos que f̂0 é uma função fuzzy completamente cor-

relacionada e também C-derivável. Além disso, note que a função f̂1 é fuzzy
convexa e f2 é uma função real convexa.

O minimizador local (x1, x2) que procuramos deve satisfazer as restrições

(f̂+1 (x1, x2))0 ≤ 0 e f2(x1, x2) ≤ 0, ou seja,

8x21 ≤ 0, e

−x1 − x2 ≤ 0

Portanto, o conjunto fact́ıvel é

Ω = {x ∈ Rn : 8x21 ≤ 0 e − (x1 + x2) ≤ 0}. (4.17)

Vamos primeiro calcular os minimizadores locais considerando P dada por
(3.10). Neste caso a função auxiliar fica

F (x1, x2) =

(
1

2
− β

)
(x1 + x2).

Assim, pelo Teorema 3, as condições necessárias de otimalidade são





(
1

2
− β

)(
1

1

)
+ λ1

(
16x

0

)
+ λ2

(
−1

−1

)
= 0,

λ1(8x2) = 0,

−λ2(x1 + x2) = 0,

λ1, λ2,−x1, x1 + x2 ≥ 0.
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Essas condições podem ser reescritas no sistema




(i) (1/2 − β) + 16λ1x1 − λ2 = 0,

(ii) (1/2 − β)− λ2 = 0,

(iii) λ1x
2
1 = 0,

(iv) − λ2(x1 + x2) = 0,

(v) λ1, λ2,−x1, x1 + x2 ≥ 0.

(4.18)

A Equação (4.17) nos diz que x1 = 0, enquanto que pela Equação (ii) de
(4.18) temos o multiplicador λ2 = (1/2 − β). Como λ2 ≥ 0, só faz sentido tomar
β ≤ 1/2. De (4.18)(iii) conclúımos que λ1 ∈ R e de (4.17), x2 ≥ 0. Se β = 1/2,
então λ2 = 0 e pela Equação (4.18)(iv) temos que os minimizadores locais são
da forma (0, x2) com x2 ≥ 0. Por outro lado, caso β < 1/2, então o único
minimizador local é o ponto x = (0, 0).

Agora usando a distribuição P dada em (3.11), a função auxiliar fica da forma

F (x1, x2) =

(
1− 2β

3

)
(x1 + x2).

As condições KKT são




(i) (1−2β)/3 + 16λ1x1 − λ2 = 0,

(ii) (1−2β)/3 − λ2 = 0,

(iii) λ1x
2
1 = 0,

(iv) − λ2(x1 + x2) = 0,

(v) λ1, λ2,−x1, x1 + x2 ≥ 0.

(4.19)

Dado que x1 = 0, temos que λ2 = (1−2β)/3 ≥ 0. Se β = 1/2, então x = (0, x2)
com x2 ≥ 0 é minimizador local; enquanto que para qualquer β < 1/2 temos que
o ponto x = (0, 0) é o único minimizador local do problema.

Por fim, considerando a terceira ponderação da função auxiliar (3.12) temos

F (x1, x2) =

(
4β − 2

3

)
(x1 + x2)

E portanto as condições de otimalidade são dadas por




(i) (4β−2)/3 + 16λ1x1 − λ2 = 0,

(ii) (4β−2)/3 − λ2 = 0,

(iii) λ1x
2
1 = 0,

(iv) − λ2(x1 + x2) = 0,

(v) λ1, λ2,−x1, x1 + x2 ≥ 0.

(4.20)

Dessa forma, λ2 = (4β−2)/3 ≥ 0. Caso o decisor escolha β = 1/2, todos os
pontos da forma x = (0, x2) com x2 ≥ 0 serão minimizadores locais; contudo es-
colhendo β > 1/2 apenas o ponto x = (0, 0) será minimizador local do problema.
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O uso da ponderação VP alterou os resultados na medida que restringiu a
escolha do grau de otimismo-pessimismo do decisor β, pois nos dois primeiros
casos não há sentido para a escolha de β > 1/2, enquanto que no último caso
β < 1/2 é que deixa de fazer sentido.

Nos três casos analisados, para β = 1/2 o problema se torna ilimitado; quando
β é escolhido de modo coerente e β 6= 1/2, há uma única solução posśıvel. Dessa
forma a escolha de β é decisiva.

5 Conclusão

Neste trabalho consideramos problemas de otimização fuzzy em que a função
objetivo e as restrições são dadas por funções a valores fuzzy. Em particular, a
função objetivo foi considerada como sendo um processo fuzzy completamente
correlacionado.

Analisada a influência da ordem parcial utilizada, enunciamos as condições
de otimalidade segundo algumas ponderações oriundas do processo de defuzzi-
ficação. As ponderações foram dadas por distribuições de probabilidade acumu-
ladas VP e pela utilização de um parâmetro β representativo do interesse do
decisor.

Os testes a partir do exemplo numérico, sugeriram que a escolha da pon-
deração pela distribuição de probabilidade acumulada P limita as possibilidades
de escolha do fator de otimismo-pessimismo β. Enquanto que a escolha de β
pode levar a um problema ilimitado ou a uma única solução, sendo, portanto,
um fator decisivo.

Para trabalhos futuros pretende-se determinar o padrão de funções fuzzy
com múltiplas entradas reais para que sejam processos fuzzy completamente
correlacionados. A partir disso poderá, então, ser conclúıdo que de fato a es-
colha da distribuição de probabilidade acumulada não influencia a procura de
minimizadores locais para POF.
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Abstract. Na literatura encontramos diversas abordagens para adição e
subtração intervalar. Moore et al., no livro Introduction to Interval Anal-
ysis, adotam a aritmética intervalar a partir das operações de Minkowski
para conjuntos reais. Contudo, a adição e subtração de Moore não estão
relacionadas no sentido de uma operação ser inversa da outra. Tal relação
algébrica pode ser atingida para certos pares de intervalos se a subtração
for definida pela diferença de Hukuhara. A propósito, essa diferença,
quando existe, é definida exatamente com o propósito de ser a operação
inversa da soma. A diferença generalizada de Hukuhara estende a de
Hukuhara para os pares de intervalos onde essa última não é definida. Do
ponto de vista de modelagem, a soma de Minkowski consiste das somas
de todos os posśıveis pares de números reais dentro do produto cartesiano
dos intervalos. Interpretar a diferença (generalizada) de Hukuhara como
o resultado das diferenças entre todos os pares de cada intervalo pode
não ser posśıvel. A exemplo da soma de Minkowski, a questão que surge
é quais são os pares de números reais pertencentes ao produto cartesiano
considerados? Faz sentido, do ponto de vista de modelagem, considerar
um conjunto de pares para a diferença que seja diferente do que se consid-
era para realizar a soma uma vez que essas operações estão intimamente
ligadas? Este artigo visa trazer alguns esclarecimentos a estas pergun-
tas utilizando a noção de distribuição de possibilidade conjunta entre
intervalos.

Keywords: Aritmética Intervalar, Distribuição de Possibilidade Con-
junta, Números Fuzzy Interativos.

1 Introdução

Este trabalho foca em algumas estratégias para definir adição e subtração
entre intervalos limitados e fechados dos conjuntos dos reais. Na matemática, a
subtração é um operador dual da adição, que, em geral, se deriva deste último.
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?? Grantee FAPESP 2016/26040-7
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Assim, o estudo da operação de subtração passa necessariamente pelo da adição.
Vamos categorizar em três tipos as estratégias aqui investigadas: algébrica, fun-
cional e extensão de operadores aritméticos. Obviamente, estas estratégias não
são excludentes e podem se intercalar como veremos no decorrer deste artigo.

1.1 Estratégia Algébrica

A abordagem algébrica consiste em apoiar-se em estruturas algébricas para
definir adição e subtração. Em suma, a ideia é reproduzir a estrutura algébrica
formada pelos números reais com a operação de adição na classe dos intervalos
limitados e fechados de R. O conjunto dos números reais, munido com a operação
de adição, forma uma estrutura algébrica chamada de de grupo Abeliano ou
simplesmente grupo comutativo [1]. Um conjunto G equipado como uma função
+ : G×G→ G é dito um grupo se

(G1) é associativo: (a+ b) + c = a+ (b+ c), ∀a, b, c ∈ G;
(G2) possui um elemento neutro 0 ∈ G: a+ 0 = a, ∀a ∈ G;
(G3) possui um elemento inverso: para cada a ∈ G existe −a ∈ G, chamado de

inverso aditivo de a, tal que

a+ (−a) = 0.

Note que a propriedade (G3) acima requer a existência de um elemento neu-
tro, ou seja, requer que a propriedade (G2) seja satisfeita. Assim, se o grupo
(G,+) satisfaz as propriedades (G2) e (G3) tal que o inverso aditivo é único,
então podemos definir um operador − : G×G→ G da seguinte maneira:

a− b = a+ (−b), ∀a, b ∈ G (1.1)

onde −b ∈ G é o inverso aditivo de b. Aqui vamos nos referir à operação definida
em (1.1) como diferença algébrica.

1.2 Estratégia Funcional

A abordagem que denominamos funcional consiste em considerar a adição e
subtração como operadores inversos. No caso real, temos que para cada a ∈ R
podemos definir o operador fa(c) = a+c, ∀c ∈ R cuja função inversa é dada por
f−1a (b) = b−a, ∀b ∈ R. Assim, temos que fa(c) = b se, e somente se, f−1a (b) = c
ou, equivalentemente, b − a = c ⇔ b = a + c. No caso intervalar, dada uma
operação de adição entre intervalos, digamos +, podemos definir um operador
− da seguinte maneira:

[a, b]− [c, d] = [e, f ]⇔ [a, b] = [e, f ] + [c, d] (1.2)

para todo par de intervalos ([a, b], [c, d]) sempre que existir um intervalo [e, f ]
cuja igualdade do lado direito seja satisfeita. Aqui, vamos nos referir à diferença
definida em (1.2) como diferença funcional. Note que esta definição nos leva à
seguinte interpretação: dada uma soma, a diferença entre dois elementos A e B,
isto é, A− B, é o que precisamos somar a B para obtermos A. Como veremos,
esta estratégia é utilizada para definir a diferença de Hukuhara entre intervalos
(e também, mais geralmente, entre conjuntos fuzzy) [2].
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1.3 Estratégia via Prinćıpio de Extensão

A terceira estratégia que iremos estudar considera extensões das operações de
adição e subtração dos números reais. Matematicamente, seja I a classe de todos
os intervalos fechados, limitados e não vazios, isto é, I = {[a, b] ⊂ R | a ≤ b}. A

função f̂ : I2 → I é a extensão de uma função f : R2 → R se f̂([a, a], [b, b]) =
[f(a, b), f(a, b)] para todo a, b ∈ R. As extensões que vamos considerar neste
artigo são baseadas no conceito de distribuição de possibilidade conjunta e gen-
eraliza o método da extensão unificada [3] ou, como também é conhecida, o
prinćıpio de extensão de Zadeh [4,5]). Para aprofundar a discussão sobre esse
tema, faz-se necessário introduzir algumas notações e conceitos.

Uma distribuição de possibilidade conjunta entre dois intervalos A,B ∈ I é
um subconjunto J de R2 tal que [6,7]:

{x ∈ R | (x, y) ∈ J, y ∈ R} = A e {y ∈ R | (x, y) ∈ J, x ∈ R} = B. (1.3)

Seja P(R2) a classe dos subconjuntos de R2. A função J , que associa cada par
de intervalos (A,B) a uma distribuição de possibilidade conjunta J , é chamada
função geradora de conjuntas, isto é, J : I2 → P(R2) tal que J = J (A,B) é
uma distribuição de possibilidade conjunta de A e B.

A extensão f̂J : I2 → P(R) de uma função f : R2 → R com respeito a J , é
dada por

f̂J (A,B) = {f(x, y) | (x, y) ∈ J (A,B)}, A,B ∈ I. (1.4)

No caso particular onde J (A,B) = A × B temos exatamente o prinćıpio de
extensão de Zadeh [5] ou a extensão unificada [3] de f no par de intervalos

(A,B) e, neste caso, usamos simplesmente o śımbolo f̂ em vez de f̂J . Além
disso, dizemos que A e B são não interativos se J (A,B) = A×B, caso contrário,
dizemos que A e B são interativos segundo a distribuição J (A,B) [5,6,7].

Seja J : I2 → P(R2) uma função geradora de conjuntas tal que as imagens
das extensões +J e −J estão contidas em I ⊆ P(R), isto é, para todo A,B ∈ I
temos que

A+J B = {x+ y | (x, y) ∈ J (A,B)} ∈ I (1.5)

e
A−J B = {x− y | (x, y) ∈ J (A,B)} ∈ I. (1.6)

Aqui nos referimos aos operadores dados em (1.5) e (1.6) como adições e sub-
trações via prinćıpio de extensão. Mais a frente veremos que a adição e as sub-
trações usuais de intervalos encontrados na literatura são casos particulares de
adições e subtrações obtidas via o prinćıpio de extensão, a depender da função
geradora de conjuntas J .

2 Aritméticas Intervalares

Nesta seção vamos rever as definições de adição e subtrações encontradas na
literatura intervalar sob a ótica das estratégias apontadas na seção anterior, isto
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é, classificando as subtrações em algébricas, funcionais e via extensão. Para cada
adição intervalar, investigamos os tipos de subtrações podem estar associadas a
essa adição.

2.1 Adição Usual

A adição usual (ou a adição de Moore et al. [3,8,9]) em I é definida pelas somas
das extremidades dos respectivos intervalos, mais precisamente, seja [a, b], [c, d] ∈
I a soma usual de [a, b] e [c, d] é o intervalo

[a, b] + [c, d] = [a+ c, b+ d]. (2.7)

Note que a adiação usual estende a soma dos números reais, um vez que [a, a] +
[b, b] = [a+ b, a+ b] para todo a, b ∈ R. Além disso, é fácil verificar que a soma
usual de intervalos é comutativa, associativa e possui como elemento neutro o
intervalo degenerado [0, 0]. Além disso, um intervalo [a, b] possui inverso aditivo
com respeito à soma usual se, e somente se, o intervalo for degenerado, ou seja,
a = b. Esta última observação pode ser facilmente verificada se notarmos que
o comprimento do intervalo [a + c, b + d] é igual à soma dos comprimentos dos
intervalos [a, b] e [c, d]. Portanto, a soma usual não apresenta estrutura de grupo
o que nos impede de definir a operação de subtração em termos do inverso aditivo
tal como em (1.1), ou seja, nesse caso não é posśıvel definir diferença algébrica.

Uma vez que a diferença algébrica não é posśıvel de ser definida, vamos recor-
rer à diferença funcional. A diferença de Hukuhara entre intervalos, denotada
aqui por −H e dada por

[a, b]−H [c, d] = [a− c, b− d] (2.8)

para todos intervalos [a, b] e [c, d] tais que a− c ≤ b− d, satisfaz a Equação (1.2)
[10,11]. Portanto, para a soma usual, é posśıvel definir diferença funcional.
Mais ainda, ela possui inverso aditivo pois

[a, a]−H [a, a] = [0, 0]

para todo a ∈ R. Porém, o domı́nio de −H não é o conjuntos de todos os
intervalos da reta real I. Por exemplo, a diferença de Hukuhara entre [0, 1] e
[0, 2] não é definida.

2.2 Adição via Principio de Extensão (+J )

A adição via principio de extensão utiliza-se da fórmula (1.5), que consid-
era uma função geradora de distribuição de possibilidades conjunta, J . Assim,
o principio de extensão produz uma adição intervalar (+J ), onde a soma de
dois intervalos [a, b] e [c, d] depende da conjunta J = J ([a, b], [c, d]). Desse
modo, quanto às posśıveis subtrações intervalares (algébricas, funcionais e via
extensão), a investigação deve ser feita para cada distribuição de possibilidade
conjunta.
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Por exemplo, se J = [a, b] × [c, d], então, temos a adição não interativa e
podemos verificar que

[a, b] + [c, d] = [a+ c, b+ d] = [a, b]+̂[c, d] = {x+ y | (x, y) ∈ [a, b]× [c, d]}. (2.9)

.
Como discutido acima, se J = [a, b] × [c, d] não temos subtração algébrica,

temos subtração funcional (a de Hukuhara) e temos a subtração via extensão
que é dada por

[a, b]−̂[c, d] = {x− y | (x, y) ∈ [a, b]× [c, d]} = [a− d, b− c]. (2.10)

Aliás, seja qual for a distribuição conjunta J , a subtração via principio de ex-
tensão sempre é bem definida e é dada pela fórmula (1.6).

Apenas para constar, outra diferença bem conhecida e utilizada na literatura
é a diferença generalizada de Hukuhara que é denotada por “−gH” e consiste
de uma generalização da diferença de Hukuhara para os pares de intervalos
onde esta última não é definida [12,13]. A definição da diferença generalizada de
Hukuhara é baseada na diferença de Hukuhara e na subtração via extensão não
interativa:

[a, b]−gH [c, d] =

{
[e, f ] , se [e, f ] + [c, d] = [a, b]
[e, f ] , se [a, b] −̂ [e, f ] = [c, d]

(2.11)

para todos intervalos [a, b] e [c, d]. Não é dif́ıcil ver que a diferença generalizada
de Hukuhara pode ser calculada pela seguinte fórmula [12]:

[a, b]−gH [c, d] = [min{a− c, b− d},max{a− c, b− d}] .
para todos intervalos [a, b], [c, d] ∈ I.

Como veremos na próxima seção, a diferença generalizada de Hukuhara
também pode ser obtida através do prinćıpio de extensão da subtração com
respeito a uma distribuição de possibilidade conjunta.

Cabe destacar que as operações não interativas (isto é, J = [a, b]× [c, d]) de
adição +̂ e a subtração −̂, assim como as extensões do produto (̂·) e da divisão
(÷̂) correspondem à aritmética intervalar apresentada por Moore em [3,9]. Além
disso, +̂ e −̂ correspondem também a adição e a subtração de Minkowski que
surgem em vários outros contextos tais como na morfologia matemática binária
para definir operações de erosão e dilatação [14].

Reforçando que diversas distribuições de possibilidade conjuntas podem ser
consideradas e cada uma pode ser usada para produzir um tipo aritmética in-
tervalar. A exemplo do que foi feito acima para J = [a, b] × [c, d], na próxima
seção focaremos em uma forma especial de distribuição de possibilidade conjunta
denominada linearmente correlacionada.

3 Aritmética Intervalar Linearmente Correlacionada

Dois intervalos [a, b] e [c, d] são ditos linearmente correlacionados se a respec-
tiva distribuição de possibilidade é dada por [6,15]

Jq,r = {(x, qx+ r) | x ∈ [a, b]} ⊆ [a, b]× [c, d], (3.12)
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onde q, r ∈ R. Adicionalmente, se q > 0 (q < 0) dizemos que [a, b] e [c, d] são
positivamente (negativamente) linearmente correlacionados. Note que se [a, b] e
[c, d] são positivamente linearmente correlacionados, as Equações (1.3) e (3.12)
e a injetividade da função t(x) = qx+ r, ∀x ∈ [a, b], implicam que

qa+ r = c e qb+ r = d.

Similarmente, se [a, b] e [c, d] são negativamente linearmente correlacionados,
então temos que

qa+ r = d e qb+ r = c.

Sejam [a, b] e [c, d] linearmente correlacionados, de (1.5), a soma de [a, b] e
[c, d] via extensão da operação de adição dos números reais com respeito a Jq,r
é dada por

[a, b] +Jq,r [c, d] = {(1 + q)x+ r | x ∈ [a, b]}.

Analisando o parâmetro q, podemos provar que

[a, b] +Jq,r [c, d] =





[a+ c, b+ d] , se 0 ≤ q
[a+ d, b+ c] , se − 1 ≤ q < 0
[b+ c, a+ d] , se q < −1

. (3.13)

Similarmente, de (1.6), a subtração de [c, d] em [a, b] via extensão da operação
de subtração dos números reais com respeito a Jq,r é dada por

[a, b]−Jq,r [c, d] = {(1− q)x− r | x ∈ [a, b]}.

Novamente, analisando o parâmetro q, mostra-se que

[a, b]−Jq,r [c, d] =





[b− d, a− c] , se 1 ≤ q
[a− c, b− d] , se 0 ≤ q < 1
[a− d, b− c] , se q < 0

. (3.14)

3.1 Função Geradora de Conjuntas P

Considere a seguinte função P : I2 → P(R2) geradora de conjuntas dada por

P([a, b], [c, d]) =

{
Jq,r , se a < b

{a} × [c, d] , se a = b
(3.15)

onde q = (d−c)
(b−a) e r = c− (d−c)a

(b−a) .

Com essa função geradora P, quaisquer dois intervalos não degenerados são
linearmente correlacionados. A seguir, vamos apresentar as operações de adição
e subtração intervalar com respeito à função geradora P.
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Adição interativa via P (+P): A extensão +P da adição entre números reais
com respeito P é dada na Equação (1.5), isto é,

[a, b] +P [c, d] = {x+ y | (x, y) ∈ P([a, b], [c, d])} (3.16)

para todos [a, b], [c, d] ∈ I. Por um lado, se a < b, então, P([a, b], [c, d]) = Jq,r
com q = (d−c)

(b−a) ≥ 0 e r = c − (d−c)a
(b−a) . De modo que primeiro caso da Equação

(3.13), segue que [a, b] +P [c, d] = [a+ c, b+ d] .
Por outro lado, se a = b, temos que [a, b] +P [c, d] = {a + y | y ∈ [c, d]} =

[a+ c, b+ d] . Portanto, a adição intervalar dada em termos da adição estendida
+P e a adição de Moore coincidem, isto é,

[a, b] +P [c, d] = [a+ c, b+ d] (3.17)

para todo [a, b], [c, d] ∈ I.
É fácil ver que a adição intervalar +P é comutativa, associativa, tem como

elemento neutro o intervalo degenerado [0, 0] e um intervalo [a, b] possui inverso
aditivo se, e somente se, a = b. Além disso, uma vez que +P coincide com a
adição usual, a diferença funcional com respeito a +P, que denotaremos aqui
pelo śımbolo −FP , corresponde à diferença de Hukuhara.

Subtração interativa via P (−P): Vejamos agora a subtração −P dada pela
extensão da subtração dos números reais com respeito a função geradora de
conjuntas P conforme a Equação (1.6):

[a, b]−P [c, d] = {x− y | (x, y) ∈ P([a, b], [c, d])} (3.18)

para todos [a, b], [c, d] ∈ I.
No caso em que a < b, temos P([a, b], [c, d]) = Jq,r com q = (d−c)

(b−a) ≥ 0 e pela

Equaçao (3.14) o primeiro ou o segundo caso podem ocorrer. Assim, segue que

[a, b]−P [c, d] =

{
[b− d, a− c] , se 1 ≤ q
[a− c, b− d] , se 0 ≤ q < 1

= [min{a− c, b− d},max{a− c, b− d}] (3.19)

Por outro lado, se a = b temos que P([a, b], [c, d]) = {a}× [c, d] e [a, b]−P [c, d] =
{a − y | y ∈ [c, d]} = [b− d, a− c], o que está de acordo com a Equação (3.19).
Portanto, a subtração [c, d]−P[a, b] é dada pela fórmula (3.19).

Note que a expressão da subtração−P dada em (3.19) coincide com a definição
de diferença generalizada de Hukuhara (veja por exemplo a Proposição 5.17 de
[2]). Consequentemente, todas as propriedades válidas para a diferença general-
izada de Hukuhara são também validas para a diferença intervalar −P. Assim,
a adição de Moore e a diferença generalizada de Hukuhara entre intervalos cor-
respondem respectivamente aos operadores +P e −P, ou seja, correspondem às
operações de adição e subtração de um caso particular de aritmética intervalar
definida via extensão com respeito à uma determinada função geradora de con-
juntas P.
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3.2 Função Geradora de Conjuntas N

Vamos investigar agora a adição baseada na noção de intervalos linearmente
negativamente correlacionados.

Considere a função N : I2 → P(R2) geradora de conjuntas dada por

N([a, b], [c, d]) =

{
Jq,r , se a < b

{a} × [c, d] , se a = b
(3.20)

onde q = − (d−c)
(b−a) e r = d+ (d−c)a

(b−a) .
Note que a função geradora N associa dois intervalos não degenerados a uma

distribuição de possibilidade conjunta Jq,r com q < 0, assumindo assim que eles
são negativamente linearmente correlacionados.

Adição interativa via N (+N): A extensão da adição entre números reais
com respeito à função geradora N é o operador +N : I2 → I que conforme a
Equação (1.5) é dado por

[a, b] +N [c, d] = {x+ y | (x, y) ∈ N([a, b], [c, d])}. (3.21)

Se [a, b] é um intervalo degenerado, isto é, a = b, então N([a, b], [c, d]) = {a}×[c, d]
o que implica que [a, b] +N [c, d] = {a+ y | y ∈ [c, d]} = [b+ c, a+ d]. Por outro
lado, se o intervalo [a, b] é não degenerado, ou seja, a < b, então temos que

q = − (d−c)
(b−a) ≤ 0 e, segundo a Equação 3.13, devemos analisar três casos. Se

q = 0 então devemos ter d = c, ou seja, o intervalo [c, d] é degenerado, e neste
caso, pela Equação 3.13, temos que [a, b] +N [c, d] = [a+ c, b+ d] = [a+ d, b+ c]
pois d = c. Agora, se −1 ≤ q < 0, então, estamos no segundo caso da Equação
3.13 o que implica que novamente temos [a, b] +N [c, d] = [a+ d, b+ c]. O último
caso a considerar é o de q < −1 que corresponde ao terceiro caso da Equação
3.13. Juntando todas essas analises obtemos

[a, b] +N [c, d] =





[b+ c, a+ d] , se a = b

[a+ d, b+ c] , se a < b e − 1 ≤ − (d−c)
(b−a) ≤ 0

[b+ c, a+ d] , se a < b e − 1 > − (d−c)
(b−a)

= [min{b+ c, a+ d},max{b+ c, a+ d}] (3.22)

Podemos observar pela Equação (3.22) que a adição “+N” é comutativa,
possui como elemento neutro o intervalo [0, 0] e que o inverso aditivo do intervalo
[a, b] é [−b,−a] para todo [a, b] ∈ I. Porém, essa adição não é associativa pois

(
[−1, 1] +N [−1, 1]

)
+N [−1, 2] = [0, 0] +N [−1, 2]

= [−1, 2]

e

[−1, 1] +N

(
[−1, 1] +N [−1, 2]

)
= [−1, 1] +N [0, 1]

= [0, 1].
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Outra propriedade interessante desta adição é que a soma de dois intervalos
iguais é um intervalo degenerado. Mais precisamente, seja [a, b] ∈ I temos que

[a, b] +N [a, b] = [a+ b, a+ b] ≡ a+ b ∈ R. (3.23)

Continuando esse racioćınio temos que

[a, b] +N

(
[a, b] +N [a, b]

)
= [a+ (a+ b), b+ (a+ b)] = [2a+ b, 2b+ a]

e
[a, b] +N

(
[a, b] +N

(
[a, b] +N [a, b]

))
= [2(a+ b), 2(a+ b)].

Tal fato nos motiva a definir um operador ∗ : N × I → I, N = {1, 2, . . .},
recursivamente como se segue

n ∗ [a, b] = [a, b] +N

(
(n− 1) ∗ [a, b]

)
, ∀n > 1

e 1 ∗ [a, b] = [a, b].
Utilizando as ideias acima, podemos provar que

n ∗ [a, b] =

{ [
n
2 (a+ b), n2 (a+ b)

]
, se n é par[

n−1
2 (a+ b) + a, n−12 (a+ b) + b

]
, se n é ı́mpar

, ∀n > 1.

Subtração Algébrica (−A
N): Uma vez que a soma +N possui elemento neu-

tro e cada intervalo [a, b] possui inverso aditivo [−b,−a], podemos utilizar a
estratégia algébrica para definir uma diferença “−AN” baseada no inverso aditivo.
Precisamente, temos que

[a, b]−AN [c, d] = [a, b] +N [−d,−c]
= [min{b− d, a− c},max{b− d, a− c}] (3.24)

para todos intervalos [a, b] e [c, d] de R. Uma propriedade interessante de se
observar é que a diferença algébrica (−AN), com respeito à adição +N, coincide
com a diferença generalizada de Hukuhara.

Subtração interativa via N (+N): Além da abordagem algébrica, podemos
ainda considerar a diferença intervalar (−N) dada pela extensão da subtração
real com respeito a função geradora N. Matematicamente, temos que

[a, b]−N [c, d] = {x− y | (x, y) ∈ N([a, b], [c, d])}. (3.25)

Observe que se a = b, então, N([a, b], [c, d]) = {a} × [c, d] e consequentemente
[a, b] −N [c, d] = {a + y | y ∈ [c, d]} = [a − d, b − c]. Por outro lado, se o
intervalo [a, b] não é degenerado, isto é, a < b, então, N([a, b], [c, d]) = Jq,r com

q = − (d−c)
(b−a) ≤ 0. Assim, pela Equação 3.14, devemos analizar dois casos. Para

q = 0 recaimos no segundo caso da Equação 3.14 e, além disso, devemos ter
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que d = c, produzindo as seguintes igualdades: [a, b] −N [c, d] = [a− c, b− d] =
[a− d, b− c]. Agora, se q < 0, então, estamos no terceiro caso da Equação 3.14
e novamente temos que [a, b] −N [c, d] = [a− d, b− c]. Portanto, pelo discutido
acima, conclúımos que

[a, b]−N [c, d] = [a− d, b− c] . (3.26)

A Equação (3.26) revela que a subtração intervalar −N dada pela extensão da
subtração dos números reais com respeito a função geradora N coincide com a
subtração de Moore −̂ dada na Equação (2.10), que é a definição não interativa,
isto é, tomando J = [a, b]× [c, d].

4 Considerações Finais

Nesse trabalho investigamos três abordagens matemáticas para definir operações
de adição e subtração intervalares classificadas por: algébrica, funcional e ex-
tensão de operador. As Tabelas 1 e 2 listam, respectivamente, as adições e sub-
trações intervalares apresentadas neste artigo.

Adição Notação Definição
Soma Usual (de Moore) + Equação (2.7)

Adição via extensão (Minkowski) +̂ Equação (2.9)
Extensão via dist. P +P Equação (3.16)
Extensão via dist. N +N Equação (3.21)

Table 1. Algumas adições intervalares.

Subtração Notação Definição
Diferença de Hukuhara −H Equação (2.8)

Subtração via extensão (Minkowski,Moore) −̂ Equação (2.10)
Diferença generalizada de Hukuhara −gH Equação (2.11)

Diferença funcional via +P −FP Equação (1.2) com +P

Extensão via dist. P −P Equação (3.18)
Diferença algébrica via +N −AN Equação (3.24)

Extensão via dist. N −N Equação (3.25)
Table 2. Algumas subtrações intervalares.

Como vimos na última seção, abordagens distintas podem produzir a mesma
operação intervalar. A Tabela 3 resume as equivalências entre as adições inter-
valares e entre as subtrações intervalares.
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Adições
Adição Equivalências

Adição de Moore (Minkowski) + ≡ +̂ ≡ +P

Via extensão dist. N +N

Subtraçoes
Subtração Equivalências

Subtração de Minkowski −̂ ≡ −N

Diferença de Hukuhara −H ≡ −FP
Diferença gen. de Hukuhara −gH ≡ −P ≡ −AN

Table 3. Equivalências entre adições e subtrações intervalares.

As operações de adição e subtração são operadores duais onde, em geral, a
última é defina em termos da primeira. Note que a dualidade destes operadores
geralmente advém de pelo menos uma das classificações aqui estudadas para
se definir operações intervalares: algébrica,funcional e via extensão. A Tabela
4 exibe os pares de adição e subtração intervalares vistos neste trabalho e as
respectivas abordagens em cada um deles.

Par dual adição-subtração Notação Classificação

(Adição de Moore, Dif. Hukuhara)
(+,−H) Diferença algébrica
(+P,−FP ) Ext. da soma via P e dif. funcional

(Adição de Moore, Sub. Mink.) (+̂, −̂) Extensões unificadas
(Adição de Moore, Dif. gen. Hukuhara) (+P,−P) Extensões via dist. P

(Adição +N, Dif. gen. Hukuhara) (+N,−AP) Diferença algébrica
(Adição +N, Sub. Mink.) (+N,−P) Extensões via dist. N

Table 4. Pares duais de adição e subtração intervalares.

Esclarecemos que esse trabalho foi motivado pelo fato de na literatura recente
de cálculo diferencial e integral para função fuzzy (i.e., com valores no conjunto
dos números fuzzy) as operações de adição e subtração que aparecem baseiam-se
na soma intervalar de Minkowiski (ou de Moore), que assume não interatividade
entre os operandos, e na subtração intervalar de Hukuhara (ou Hukuhara gener-
alizada), que como vimos, é uma subtração interativa. De acordo com a Tabela
4, esses pares de operações estão contemplados nas linhas 1 e 3. Mais ainda,
para que haja diferença entre quaisquer pares de intervalos, ficamos apenas com
a linha 3, ou seja, temos necessariamente que optar pela estratégia via extensão
com distribuição conjunta P, dada pela equação (3.16). Essa estratégia exige
que devemos fixar a distribuição de possibilidades conjunta, a exemplo do que
se faz para caso de variáveis aleatórias: as operações aritméticas entre variáveis
aleatórias exige conhecimento prévio da distribuição conjunta de probabilidades
em questão. Sob esse ponto de vista, a escolha da adição de Moore e a diferença
de Hukuhara generalizada, a primeira vista, nos parecia arbitraria e inconsis-
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tente, já que as operações de Moore são não interativas, isto é, a distribuição
de possibilidades conjunta dos intervalos é dada pelo produto cartesiano entre
os intervalos envolvidos A e B, ou seja, todos os (x, y) ∈ A × B farão parte da
operação intervalar, enquanto a diferença de Hukuhara generalizada é interativa,
cuja distribuição conjunta dos intervalos A e B é dada por P, que está contida
propriamente em A×B. No entanto, a linha 3 da tabela 4 nos diz que é posśıvel
adotar uma distribuição conjunta (P) que torna a escolha da adição de Moore
e a diferença de Hukuhara generalizada coerente com a estratégia discutida na
Subseção 1.3. Ressalvamos que essa distribuição não nos autoriza adoção das
demais operações aritméticas de Moore. Nesse caso, as demais operações ar-
itméticas devem também ser via prinćıpio de extensão com a função geradora
de conjuntas P.
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