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SISTEMAS BASEADOS EM CONHECIMENTO E LÓGICA DIFUSA PARA SIMULAÇÃO DO
PROCESSO CHUVA-VAZÃO
Valéria Maria de Souza Barbalho
Novembro / 2001
Orientador: Nelson Francisco Favilla Ebecken
Programa: Engenharia Civil

Este trabalho investiga o potencial de aplicação dos sistemas baseados em conhecimento e lógica
difusa para simular o processo chuva-vazão em bacias hidrográficas. Este processo, que é altamente não
linear, variante no tempo e distribuído espacialmente, tem sido modelado através de modelos conceituais
e modelos de base física. Os sistemas baseados em conhecimento e lógica difusa e as redes neurais
artificiais são técnicas componentes do que tem sido chamado computação flexível, que estão sendo cada
vez mais aplicadas em modelagem. Estas técnicas são capazes de identificar relações não lineares
complexas, baseando-se somente num conjunto de dados observados. Os sistemas baseados em
conhecimento e lógica difusa, em particular, permitem representar, também, expressões qualitativas ou
descritivas, tais como "lento" ou "rápido", incorporadas em frases simbólicas que são mais naturais e
intuitivas do que equações matemáticas.
Em um estudo de caso, um sistema baseado em conhecimento e lógica difusa foi utilizado no
desenvolvimento de um modelo chuva-vazão para uma bacia hidrográfica selecionada, produzindo
excelentes resultados. Comparações com um modelo de rede neurais e um modelo híbrido neuro-difuso
são apresentadas e discutidas.
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KNOWLEDGE-BASED FUZZY SYSTEMS TO SIMULATE THE RAINFALL-RUNOFF PROCESS
Valéria Maria de Souza Barbalho
November / 2001
Advisor: Nelson Francisco Favilla Ebecken
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This work investigates the potential application of the knowledge-based fuzzy systems for
watershed rainfall-runoff modeling. This process, which is highly non linear, time varying and spatially
distributed, has been modeled by physically-based and conceptual models. Knowledge-based fuzzy
systems and neural networks are techniques known as soft computing that have been increasingly applied
on modeling. These techniques are capable of identifying complex non linear relation based only on
observed data set. Particularly, the knowledge-based fuzzy systems allows for descriptive or qualitative
representation of expressions such as "slow" or "fast", incorporating symbolic statements that are more
natural and intuitive than mathematical equations.
A knowledge-based fuzzy system was used in a case study, to develop a rainfall-runoff model for a
selected watershed, yielding remarkable results. Comparisons with a neural network model and an neurofuzzy hybrid model are discussed.
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Caracterizada por uma notável evolução das pesquisas na área de Inteligência Artificial, a
década de 90 está sendo considerada a década da Inteligência de Máquina. O ano de 1990 foi marcado
pelo início de uma nova tendência em projetos de aparelhos domésticos, eletrônicos, câmeras e outros
bens de consumo. Tem-se, hoje, fornos de microondas e lavadoras de roupas podendo auto-ajustar-se para
executar otimamente suas tarefas, câmeras muito proximas aos fotógrafos profissionais na habilidade de
tirar fotografias, e muitos outros produtos manifestando uma impressionante capacidade para
"raciocinar", "tomar decisões" inteligentes e "aprender" através da experiência.
Entre os principais elementos fundamentando esta evolução está o uso do que tem sido referido
como Computação Flexível (Soft Computing) – e, em particular, a Lógica Difusa (Fuzzy Logic) – para
imitar a habilidade da mente humana quando emprega modos de inferência mais aproximados do que
exatos. A computação flexível, portanto, levanta a bandeira de "explorar a tolerância à imprecisão e à
incerteza", usando a mente humana como um modelo e, ao mesmo tempo, buscando uma formalização do
processo cognitivo humano, empregado tão efetivamente na realização das tarefas diárias. A tolerância à
imprecisão e à incerteza é a essência da extraordinária habilidade humana para compreender discursos
distorcidos, decifrar manuscritos ilegíveis, compreender variações da linguagem natural, resumir textos,
reconhecer e classificar imagens, e, mais genericamente, tomar decisões racionais em um ambiente de
incerteza e imprecisão [Zad94].
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1.1 Sistemas Baseados em Conhecimento e Lógica Difusa
Os sistemas baseados em conhecimento ou sistemas especialistas, como também são
chamados, inserem-se no campo da Inteligência Artificial aplicada. A essência desses sistemas é a
aquisição de uma base de conhecimento heurístico, geralmente representada através de um conjunto de
expressões condicionais qualitativas e com significado verbal, cujo mérito é serem semanticamente
claras. Esses sistemas são capazes de ampliar sua base de conhecimento definida inicialmente, através de
um processo de inferência ou “aprendizado” e são, por isso, às vezes, chamados de sistemas inteligentes.
A lógica difusa tem sua origem também nas pesquisas de Inteligência Artificial. Foi
originalmente concebida para a representação do conhecimento inerentemente vago ou de natureza
lingüística. Zadeh [Zad65] introduziu formalmente a teoria de conjuntos difusos, apresentando-a,
também, como uma abordagem alternativa para o tratamento de incertezas, mostrando que, em muitos
aspectos, essa teoria se assemelha à teoria de probabilidade, ou seja: o uso do intervalo unitário e o fato de
que ambos os conceitos descrevem incertezas.
Os sistemas de regras difusas, ou simplesmente sistemas difusos, são o resultado do casamento
entre a lógica difusa e os sistemas baseados em conhecimento. A motivação para a construção desses
sistemas “casados” foi combinar o rigor empírico das técnicas tradicionais com a interpretabilidade das
descrições da Inteligência Artificial para tratar problemas complexos da vida real. Uma regra difusa pode
ser vista, simultaneamente, como uma representação flexível de uma expressão verbal e como uma
função numérica com validade local [Bár95]. Esses sistemas constituem ferramenta para levar um
conjunto de dados numéricos a um conjunto de expressões verbais que descrevem o comportamento do
sistema em termos qualitativos. O "aprendizado" desses sistemas é significativamente melhorado quando
se dispõe de um conhecimento especialista, na forma de um conjunto de regras a serem melhoradas
empiricamente.
A integração da lógica difusa nos processos de engenharia e sistemas de informação já é uma
realidade e tem produzido sistemas mais flexíveis e robustos do que os convencionais [Bár95].

1.2 Objetivo
A simulação do processo chuva-vazão tem sido utilizada por hidrólogos e engenheiros de
recursos hídricos, por muito tempo. Entre os muitos objetivos desta simulação destaca-se a previsão
acurada de vazões para fins de: controle e prevenção de cheias, subsídio à operação de reservatórios e
reconstrução de séries históricas.
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O processo chuva-vazão é, contudo, um processo hidrológico altamente não linear, variante no
tempo e distribuído espacialmente. As tentativas de representá-lo através de modelos matemáticos têm
produzido uma incontável quantidade de modelos, que variam de simples modelos empíricos, do tipo
"caixa-preta", até complexos modelos não lineares, de base física. De modo geral, o que se tem buscado
nessas tentativas é um equilíbrio entre a precisão matemática e o realismo do modelo.
Os modelos mais freqüentemente utilizados para representar o processo chuva-vazão se
classificam como modelos determinísticos conceituais. Determinísticos, porque ignoram as propriedades
estocásticas inerentes ao processo; e conceituais, porque buscam uma interpretação física para os diversos
subprocessos envolvidos. Esses modelos utilizam, muitas vezes, uma grande quantidade de parâmetros, o
que torna a sua calibração uma tarefa bastante complexa.
Os modelos baseados em sistemas de regras difusas têm-se apresentado como instrumentos
adequados para representar incertezas e imprecisões de conhecimento e de dados. Esses modelos podem
representar aspectos qualitativos do conhecimento e dos processos de inferência humana, sem empregar
análise quantitativa precisa. São, portanto, menos precisos do que os modelos numéricos convencionais.
Entretanto, o ganho em simplicidade, velocidade computacional e flexibilidade que resultam do uso
desses modelos, podem compensar uma possível perda de precisão [Bár95].
Há, ainda, pelo menos três razões por que essa abordagem baseada em regras difusas é
justificada [Bár95]: primeiro, o fato de que uma ampla variedade de relações não lineares pode ser
descrita; segundo, o fato desses modelos serem simples, porque cada modelo é composto de um conjunto
de modelos locais simples; e terceiro, o fato deles serem verbalmente interpretáveis, o que lhes dá uma
característica próxima aos modelos de Inteligência Artificial.
Demonstrar a viabilidade dos sistemas de regras difusas, como ferramenta alternativa para a
modelagem do processo chuva-vazão, constitui o objetivo principal deste trabalho. Como forma de
alcançar tal objetivo, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação em que um modelo de regras difusas
é utilizado para simular o processo chuva-vazão em uma bacia hidrográfica real.
O sucesso com o qual os sistemas baseados em regras difusas têm sido utilizados para modelar
sistemas dinâmicos em outros campos da ciência e da engenharia sugere que esta abordagem possa
mostrar-se um efetivo e eficiente caminho para modelar o processo chuva-vazão, principalmente, quando
o conhecimento explícito dos subprocessos internos do processo chuva-vazão não é requerido.
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1.3 Revisão Bibliográfica
Pode-se considerar que a lógica difusa, como é entendida hoje, nasceu com a Teoria de
Conjuntos Difusos [Zad65], introduzida em 1965 por Lofti Zadeh, como uma nova maneira de
representar imprecisões e incertezas presentes em nosso dia a dia.
De fato, Zadeh pode ser considerado o precursor da lógica difusa. Em 1973, Zadeh [Zad73]
introduziu o conceito de variável lingüística e apresentou os sistemas de regras difusas (sistemas de
inferência aproximada) como uma abordagem alternativa para modelagem.
A partir do trabalho de Zadeh [Zad73], Mamdani [Man75] propõe, em 1975, a utilização dos
sistemas de regras difusas para modelagem de sistemas de controle.
Em 1978, Zadeh [Zad78] apresenta a Teoria da Possibilidade, abrindo caminho para uma nova
área de pesquisa.
Apenas em 1985, a modelagem de sistemas baseada na lógica difusa é sistematicamente
explorada por Takagi e Sugeno [Tak85]. Neste trabalho, os autores apresentam um modelo de regras
difusas que possui excepcional capacidade para representar sistemas não lineares desconhecidos. O
modelo se baseia na "partição difusa" do domínio das variáveis explicatórias (entrada), e pode ser visto
como uma método de aproximação linear por partes. A descrição, por exemplo, de um sistema com
múltiplas entradas e uma saída tem a forma:
Ri :

x1 é A1,i

SE

E

x2 é A2,i ... E xm é Am,i

yi = a0,i + a1,i x1 + ... + am,i xm

ENTÃO

c

yˆ =

∑w y
i =1
c

i

∑w
i =1

i

,

wi = MIN im=1 A j ,i ( x j )

,

i

onde Ri indica a i-ésima regra, xj ( j=1,..m) são as variáveis de entrada, yi é a variável de saída da i-ésima
regra, e A1,i, A2,i, ..., Am,i são conjuntos difusos com funções de pertinências representando um subespaço
difuso no qual a regra pode ser inferida. Nota-se, portanto, que o modelo aproxima um sistema não linear
através da combinação de vários sistemas lineares.
Na identificação de tal modelo, contudo, porque as conseqüências das regras dependem das
variáveis de entrada, a determinação dos valores ótimos dos parâmetros requer a implementação de um
complexo algoritmo de otimização não linear. Devido a esta dificuldade de implementação, o modelo se
manteve afastado das aplicações práticas [Kim97].
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As primeiras aplicações práticas da lógica difusa surgiram a partir de meados da década de 90,
com a publicação de vários livros [Cox94], [Gan94], [Bár95] e o surgimento dos primeiros softwares
voltados para o desenvolvimento dessas aplicações [Hyp90], [NRC94], [Pan94], [Jan94].
Uma extensa coleção de trabalhos, ilustrando a utilidade dos modelos difusos para manipular
incertezas em problemas de reconhecimento de padrões, foi organizada por Bezdek [Bez91]. Neste
trabalho, Bezdek observa que a interpretação difusa de estruturas de dados é uma maneira natural e
intuitiva de resolver vários problemas e apresenta a busca de relação entre variáveis (descrição de
processos) como um problema de reconhecimento de padrões.
Em 1993, Sugeno e Yasukawa [Sug93], baseando-se em técnicas de reconhecimento de
padrões, desenvolvem um modelo de regras difusas mais fácil de implementar e mais intuitivo do que o
modelo proposto por Takagi e Sugeno [Tak85], porque as conseqüências das regras são expressas por
variáveis lingüísticas ao invés de equações lineares. A seguinte representação exemplifica:
Ri :

x1 é A1,i

SE

m

ÿ = ∑i=1

E

x2 é A2,i ... E xm é Am,i

wi Bi / ∑i=1,m wi ,

ENTÃO

yi é Bi

wi = MINj=1,m Aj,i (xj)

c

yˆ =

∑w y
i

i =1
c

∑w

wi = MIN im=1 A j ,i ( x j )

,

,

i

i =1

onde bi =

i

∫ yB ( y)dy
∫ B ( y)dy
i

representa o centro de área da função de pertinência associada com Bi; Ri, a i-

i

ésima regra; A1,i, A2,i,

..., Am,i, Bi, as variáveis difusas representadas por funções de pertinências

apropriadas; xj ( j = 1,..,m), as entradas; e yi, a saída de cada regra.
Como o modelo utiliza um método de inferência modificado, ele pode ser considerado
equivalente a um modelo onde as conseqüências são representadas por funções pulso. Por esse motivo,
este modelo tem menor capacidade de descrição de sistemas e necessita de mais regras que o modelo de
Takagi e Sugeno [Kim97].
Em 1997, baseando-se nos trabalhos de Takagi e Sugeno [Tak85], e Sugeno e Yasukawa
[Sug93], Kim et al. [Kim97] desenvolvem um algoritmo de modelagem difusa que combina as vantagens
dos dois modelos. O modelo proposto utiliza a mesma estrutura de regras do modelo de Takagi e Sugeno,
mas, em vez de utilizar um algoritmo de programação não linear para a identificação dos parâmetros,
propõem o uso de uma versão modificada do algoritmo de agrupamento Fuzzy C-Means (FCM),
comumente utilizado em reconhecimento de padrões. Desde que o algoritmo modificado desenvolve
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grupos na forma de hiperplanos em vez de hiperesferas, a identificação dos parâmetros das conseqüências
pode ser feita independentemente da identificação dos parâmetros das premissas das regras. Este método
simples, contudo, permite a identificação apenas aproximada dos parâmetros. Para a identificação
completa dos parâmetros, os autores propõem um processo iterativo consistindo de dois passos:
primeiramente, os parâmetros das conseqüências são identificados aproximadamente através do algoritmo
FCM modificado;

em seguida, os parâmetros das premissas e conseqüências são ajustados mais

precisamente através de um algoritmo baseado no método do gradiente descendente; o processo é
repetido até que um número apropriado de grupos seja encontrado. Os autores observam que este método
é semelhante ao procedimento de identificação do modelo de Sugeno e Yasukawa, e concluem que esta
abordagem permite descrever um sistema desconhecido com um menor número de regras e tão bem
quanto o modelo de Takagi e Sugeno, mas sua implementação é tão fácil quanto o modelo de Sugeno e
Yasukawa.
Motivado pela inexistência de método para geração automática de regras em sistemas de regras
difusas, Jang [Jan93] propõe a combinação de um modelo de regras difusas com uma estrutura de rede
adaptativa, em que algoritmos de aprendizado típicos de redes neurais permitem determinar
automaticamente os parâmetros das funções de pertinência. O modelo baseia-se na estrutura de regras
proposta em [Tak85], e se constitui num interessante instrumento para identificação automática de um
sistema de regras difusas a partir de um conjunto de dados.
A partir de 1997, originando-se das pesquisas relacionadas à descoberta de conhecimento em
banco de dados – Knowledge Discovery in Databases (KDD), e mineração de dados - Data Mining,
surgem os primeiros trabalhos direcionados para a descoberta de regras difusas em banco de dados
[Bot97], [Cha97], [Au98].
Chang [Cha97] desenvolve uma abordagem que utiliza um método de minimização para
reduzir o número de regras. Primeiramente, funções de pertinência e termos lingüísticos são definidos
para todas as variáveis presentes no conjunto de dados (variáveis de entrada e de saída). Os valores
numéricos no conjunto de dados são, então, substituídos pelos termos lingüísticos correspondentes,
associando-se a cada exemplo desse conjunto, uma regra difusa. Assim, o método de minimização é
aplicado para reduzir o número de regras que, inicialmente, são agrupadas, descrevendo-se expressões
denominadas soma-de-produtos para cada termo lingüístico das variáveis de saída. Após a eliminação dos
produtos redundantes, a fatoração e a simplificação dessas expressões, obtém-se o conjunto mínimo de
regras.
Au e Chan [Au98] desenvolvem um algoritmo, intitulado F-APACS, que utiliza termos
lingüísticos para descobrir regras de associação difusas em banco de dados relacionais. Uma regra de
associação descreve uma relação de associação interessante entre atributos diferentes. Os autores
observam que os algoritmos, até então utilizados para descoberta de regras de associação, utilizam a

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

7

discretização dos domínios dos atributos quantitativos em intervalos que são mapeados em inteiros
consecutivos para preservar a ordem dos valores (intervalos). Segundo os autores, esses intervalos podem
não ser suficientemente concisos e significativos para obtenção de conhecimento não trivial. Já a
representação lingüística permite a descoberta de regras de associação mais naturais e compreensíveis. O
algoritmo proposto, primeiramente, calcula a soma dos graus de pertinência com que cada valor de
atributo no banco de dados é caracterizado pelos termos lingüísticos. Em seguida, para determinar se
existe uma relação interessante entre dois valores de atributos, o algoritmo utiliza uma medida objetiva de
interesse, denominada "diferença ajustada". Quando o algoritmo encontra uma relação interessante, uma
regra de associação difusa é gerada. Como o algoritmo se baseia na análise de diferença ajustada, ele é
capaz de descobrir regras de associação positivas (a presença de um atributo implica na presença do
outro) e negativas (a presença de um atributo implica na ausência do outro). Os autores observam, ainda,
que, ao contrário de outros algoritmos que classificam exemplos em classes distintas, F-APACS, devido
às regras de associação, permite a inferência de valores quantitativos.
Voltado para aplicações na área de recursos hídricos, um dos primeiros trabalhos foi
apresentado por Bárdossy e Duckstein [Bár92], propondo um modelo difuso para apoio à decisão em um
problema de recursos hídricos com múltiplos objetivos. Em 1993, Bárdossy e Disse [Bár93a]
desenvolvem um modelo de regras difusas para descrever o processo de percolação em zonas não
saturadas do solo.
Em 1994, um livro [Gan94] inteiramente voltado para a análise de risco de poluição é
publicado. Neste trabalho, o autor propõe o uso de regressão difusa para análise de incerteza e
quantificação de risco em problemas de poluição em rios e águas subterrâneas e costeiras, mostrando que
a regressão difusa pode ser útil para expressar relações funcionais entre variáveis, quando a quantidade de
dados é insuficiente para uma análise estatística.
A partir do trabalho de Ganoulis [Gan94], três trabalhos propuseram metodologias baseadas
em lógica difusa para avaliação de risco. Veiga e Meech [Vei94;Vei95] apresentam um modelo heurístico
difuso para diagnóstico de regiões contaminadas por mercúrio na Amazônia. O modelo se baseia num
método de inferência ponderada para produzir uma conclusão a partir de evidências identificadas. Lee e
Bogardi [Lee95] propõem uma metodologia que utiliza uma abordagem baseada em conjuntos difusos
para estimar o risco à saúde humana, decorrente da contaminação de águas subterrâneas por nitrato, e
indicar possíveis ações regulatórias. Uma outra metodologia, desenvolvida em [Bog96], se baseia em
aritmética de números difusos e medidas de confiabilidade difusas para avaliar contaminação em solos.
Em 1995, Bárdossy e Duckstein [Bár95] apresentam o desenvolvimento completo de uma
metodologia de modelagem baseada em sistemas de regras difusas, propondo algoritmos para
identificação das regras, considerando quatro situações distintas: (1) as regras são bem conhecidas pelos
especialistas e podem ser descritas diretamente; (2) as regras podem ser definidas por especialistas, mas
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os dados disponíveis devem ser utilizados para atualizá-las; (3) as regras não são conhecidas
explicitamente, mas as variáveis requeridas para a descrição do sistema podem ser especificadas por
especialistas; (4) somente um conjunto de observações está disponível, e um sistema de regras tem de ser
definido de forma a descrever as interconexões entre os elementos desse conjunto de dados. Para esta
última situação, os autores propõem um algoritmo que se baseia na partição do domínio das respostas,
que é resumido nos seguintes passos:
1º) Os domínios (valores mínimos e máximos) de todas as variáveis presentes no conjunto de
treinamento são identificados;
2º) O(s) domínio(s) da(s) resposta(s) é dividido em n intervalos de tamanhos iguais. Estes intervalos
devem sobrepor-se de tal forma que cada elemento do domínio pertença, simultaneamente, a dois
intervalos. Para a escolha do número n, deve-se observar que todas as partições contenham
elementos, lembrando, também, que n muito grande implicará em um sistema com muitas regras;
3º) Os exemplos no conjunto de dados são agrupados de acordo com as partições obtidas no passo
anterior. Em cada grupo, são identificados os intervalos de valores assumidos pelas variáveis de
entrada, que, quanto menores mais a variável contribui para explicar as respostas. Variáveis de
entrada cujos intervalos sejam muito grandes não devem ser utilizadas no sistema de regras.
Apresentando aplicações em análise de séries temporais, modelagem de sistemas físicos
dinâmicos, classificação de padrões de circulação atmosférica, operação de reservatórios, entre outras, os
autores demonstram as vantagens dos modelos de regras difusas em relação aos modelos baseados em
equações diferenciais parciais e métodos estatísticos.
Em outro trabalho, Bárdossy [Bár97] propõe a combinação de métodos estocásticos e regressão
difusa para examinar a relação entre variáveis, em problemas de transporte de sedimento em rios. Mais
recentemente, Vieira [Vie99] apresenta uma aplicação prática dos sistemas de regras difusas na avaliação
de riscos econômicos e impactos ambientais.
Especificamente, para a modelagem do processo chuva-vazão, tem sido investigado,
principalmente, o uso de redes neurais artificiais como alternativa aos métodos de modelagem
tradicionais [Hsu95], [Zea99], [Bar99], [Val99], [Abr01], [Hsi01]. Estas investigações têm sido
motivadas pela habilidade das redes neurais em modelar relações não lineares complexas, bem como pela
possibilidade de calibração automática e relativamente rápida dos modelos.
Hsu et al. [Hsu95] mostraram que um modelo de redes neurais não linear representa melhor o
processo chuva-vazão numa bacia hidrográfica de tamanho médio que um modelo de séries temporais do
tipo ARMAX (média móvel autoregressiva com entradas exógenas) e o modelo conceitual Sacramento
Soil Moisture Accouting.
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Zealand et al. [Zea99] concluem, igualmente, que um modelo de redes neurais é melhor
abordagem que um modelo de séries temporais para representação de relações entrada-saída em situações
que não requerem a modelagem da estrutura interna da bacia hidrográfica.
Resultados semelhantes são obtidos por Valença [Val99], ao comparar modelos de redes
neurais com um modelo conceitual. O autor conclui que as redes neurais podem ser uma alternativa
rápida e eficiente para modelar o complexo processo chuva-vazão em uma bacia hidrográfica.
Recentemente, tentando contrapor o principal argumento contra o uso de redes neurais, ou seja,
o de constituirem modelos do tipo "caixa-preta", Abrahart et al. [Abr01] apresentam um trabalho
realmente interessante. Propondo uma análise baseada na exploração de cenários em simulações de redes
neurais, os autores mostram que é possível adquirir conhecimento sobre as relações internas da
arquitetura de redes neurais.
A modelagem baseada em regras difusas foi utilizada por Xiong et al. [Xio01] para combinar
resultados de diferentes modelos chuva-vazão. Partindo do pressuposto de que nenhum modelo isolado é
plenamente satisfatório na descrição do processo chuva-vazão, os autores propõem um modelo de regras
difusas, que permite a combinação não linear das respostas fornecidas por diferentes modelos, e mostram
que esse modelo pode representar melhor a resposta da bacia à uma precipitação do que qualquer modelo
isoladamente, mas seu desempenho é equivalente a outros modelos de combinação de respostas. Segundo
Xiong et al., a vantagem dos modelos de regras difusas está em sua simplicidade e eficiência.
Apontando uma tendência de modelagem que vem crescento rapidamente, o trabalho de Chang
e Chen [Cha01] pode, realmente, ser considerado o estado da arte em termos de modelagem do processo
chuva-vazão. Os autores propõem uma estrutura combinada de redes neurais com sistema difuso capaz de
gerar e ajustar automaticamente um modelo chuva-vazão. A estrutura proposta, que se baseia num tipo
particular de redes neurais – Counterpropagation Network, utiliza um algoritmo de aprendizado híbrido,
em que, primeiramente, um treinamento não supervisionado é usado para agrupar as entradas em
conjuntos distintos; e, numa segunda etapa, os parâmetros associados com as unidades de saída são
ajustados através de um treinamento supervisionado, que buscará minimizar os erros entre as saídas do
modelo e as saídas desejadas. Inicia-se o treinamento do modelo com um número de regras igual a zero,
que vão sendo geradas automaticamente para descrever o processo hidrológico. Assim, além de gerar
automaticamente as regras, obtém-se o conjunto ótimo de parâmetros.
A proposta de pesquisa formulada para este trabalho foi concebida a partir do trabalho de
Bárdossy e Duckstein [Bár95], onde as vantagens do uso dos sistemas de regras difusas em diversas
aplicações na área de recursos hídricos foram demonstradas. Na pesquisa bibliográfica, que se seguiu,
foram encontrados alguns trabalhos mostrando a pontecialidade das redes neurais para modelagem desse
processo, e, pelo menos um, dos sistemas híbridos de redes neurais combinados com sistemas de regras
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difusas. O potencial de aplicação dos sistemas de regras difusas para modelagem do processo chuvavazão, até onde se pode constatar, ainda não foi investigada.

1.4 Organização
Este trabalho é dividido em cinco capítulos e dois apêndices. O capítulo 2 apresenta,
primeiramente, uma descrição do processo chuva vazão e os principais conceitos envolvidos na sua
modelagem; em seguida, os modelos tradicionalmente utilizados para representação deste processo – os
modelos conceituais – são descritos. O capítulo conclui-se com uma discussão das principais dificuldades
relacionadas à calibração desses modelos.
O capítulo 3, que é dedicado à apresentação da metodologia de modelagem utilizada na
pesquisa, inicia-se com uma introdução aos conceitos básicos da lógica difusa e dos sistemas de regras
difusas, e, em seguida, descreve-se o processo de modelagem baseada em regras difusas. Apresenta-se,
também, uma descrição do processo de modelagem baseado em redes neurais e uma breve conceituação
dos modelos neuro-difusos. Completa-se o capítulo com as descrições dos simuladores de lógica difusa –
fuzzy logic toolbox [Jan94] - e redes neurais – Neuroshell2 [War93] - utilizados no desenvolvimento dos
modelos.
No capítulo 4, um estudo de caso é apresentado, onde um modelo de regras difusas é
desenvolvido e aplicado na simulação do processo chuva-vazão em uma bacia hidrográfica real. Também
são apresentados os desenvolvimentos de um modelo de redes neurais e um modelo neuro-difuso,
utilizados para comparação de resultados. Uma comparação de desempenho dos modelos completa o
capítulo.
As conclusões obtidas deste trabalho e sugestões para futuras pesquisas encontram-se descritas
no capítulo 5.
O modelo de regras difusas, desenvolvido no estudo de caso, e os modelos de redes neurais e
neuro-difuso, desenvolvidos para comparação de resultados, estão apresentados nos apêndices A e B,
respectivamente.

Capítulo 2
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MODELAGEM CHUVA-VAZÃO
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A representação do processo chuva-vazão através de modelos matemáticos, denominados
modelos de simulação chuva-vazão ou simplesmente modelos chuva-vazão, visa quantificar o volume
escoado (vazão) como conseqüência de uma determinada precipitação. Através dessa representação é
possível simular condições que não poderiam ser reproduzidas na natureza (predição). Esses modelos tem
relevante aplicação na engenharia e no gerenciamento dos recursos hídricos, em geral. Entre os problemas
práticos que demandam estes estudos, destacam-se:
-

avaliação da vazão de cheia máxima para cálculo de sistemas de drenagem;

-

avaliação de ondas de cheia para subsidiar sistemas de controle e prevenção de cheias;

-

previsão de vazões para subsidiar programas de operação de reservatórios;

-

avaliação de vazão mínima de estiagem para subsidiar sistemas de gerenciamento de
recursos hídricos;

-

reconstrução de séries históricas de vazões.

A modelagem do processo chuva-vazão tem sido objeto de pesquisa por muito tempo, tendo
sido desenvolvidos, até hoje, inúmeros modelos. Dos primeiros modelos baseados em simples equações
empíricas até os complexos modelos atuais, esses modelos diferem em muitos aspectos; entre estes, a
maior ou menor habilidade para reproduzir as vazões observadas (medidas) e a sua facilidade de
aplicação.
Não se intenciona, neste capítulo, descrever detalhadamente o processo de modelagem chuvavazão. Pretende-se, tão somente, apresentar os principais conceitos envolvidos neste processo.
Primeiramente, uma descrição sucinta do processo chuva-vazão e alguns conceitos e aspectos
relacionados com a sua modelagem; em seguida, as características básicas dos modelos tradicionalmente
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utilizados para representação deste processo. Concluindo o capítulo, as principais dificuldades
relacionadas com a calibração desses modelos são comentadas.

2.1 O Processo Chuva-Vazão
Ciclo Hidrológico é a denominação atribuída à movimentação da água na natureza,
constituindo a base de todo estudo hidrológico. Uma representação esquemática desse ciclo é apresentada
na figura 2.1. Para fins de estudos, o ciclo hidrológico tem sido dividido em diversos processos.
Um processo de grande interesse para estudos é o que tem lugar entre a precipitação e o
escoamento sobre os cursos d'águas, que se convencionou denominar processo chuva-vazão e tem sido
descrito, simplificadamente, como:
"O volume de água precipitado dentro dos limites de uma bacia hidrográfica1, antes de atingir
a superfície do solo, sofre perdas por evaporação e retenção na vegetação natural (posteriormente
transpirado). O volume que atinge a superfície do solo infiltra, sempre que as condições deste o permitam,
caso contrário, escoa superficialmente. O volume de água que infiltra é, primeiramente, retido nas
camadas superiores do solo, sofrendo aí, também, perdas por evaporação. O volume não retido escoa
lateralmente, formando o escoamento subsuperficial, ou percola, por força da gravidade, até as camadas
mais profundas, indo constituir o escoamento subterrâneo. As parcelas correspondentes aos escoamentos
superficial, subsuperficial e subterrâneo vão compor o escoamento sobre os cursos d'água da bacia".

1

região definida topograficamente delimitando a área coletora da água de chuva para um curso d'água.
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Figura 2.1 – Desenho Esquemático do Ciclo Hidrológico

Trata-se, portanto, de um processo dinâmico que se repete a cada evento de precipitação. O
interesse de estudo deste processo está na possibilidade de explicar a relação existente entre uma
precipitação (chuva) e o escoamento (vazão) numa determinada seção transversal do curso d'água
principal da bacia hidrográfica, denominada seção de controle.
Decorre, contudo, um intervalo de tempo entre o instante da precipitação e o seu
correspondente efeito sobre a vazão na seção de controle, que é geralmente referido como tempo de
retardo da bacia. Na verdade, o efeito da precipitação sobre a vazão na seção de controle se dá durante
um período de tempo, sendo o registro das vazões, durante este período, representado por uma curva
vazão x tempo, denominada hidrograma.
Considerando que eventos de precipitação sucedem-se no tempo, a vazão na seção de controle,
num determinado instante de tempo, não dependerá de uma única precipitação, mas da seqüência de
precipitações antecedentes, devidamente considerado o tempo de retardo de cada uma. O tempo de
retardo depende não só da intensidade e distribuição espacial da precipitação, mas também de
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características físicas da bacia, tais como: área, conformação topográfica e geográfica, tipos de solo e
usos empreendidos em sua superfície. Algumas dessas características são espacialmente distribuídas na
bacia e difíceis de serem medidas.
As seguintes características do processo chuva-vazão dificultam a sua representação através de
modelos matemáticos:
-

não linearidade: a relação entre a precipitação e a vazão não pode ser descrita por uma
função linear. Esta não linearidade decorre da concomitância dos diversos subprocessos
envolvidos, bem como da não linearidade inerente à maioria destes subprocessos;

-

distribuição espacial: além de várias características físicas da bacia (relêvo, tipo de solo,
cobertura do solo, etc.) serem espacialmente distribuídas, a precipitação também ocorre de
forma diferenciada sobre a bacia. A forma de distribuição das chuvas pode ser, em alguns
casos, mais importante para explicar a relação chuva-vazão do que o próprio modelo
matemático utilizado [Val99];

-

variação temporal: características, tais como: cobertura e uso do solo, bem como o
volume e a intensidade das chuvas podem variar com o tempo.

A grande maioria dos modelos desenvolvidos até hoje procuraram descrever os subprocessos e
relações envolvidas através de formulações matemáticas simples, envolvendo, muitas vezes, uma grande
quantidade de parâmetros. Esses modelos têm sido classificados como modelos conceituais, porque
procuram uma significação física. A utilização desses modelos, com a finalidade de simulação do
processo chuva-vazão numa bacia hidrográfica, requer a adequação (ajuste) dos parâmetros, de forma a
representar, o mais realisticamente possível, as características da bacia. Essa etapa do processo de
modelagem é comumente denominada calibração do modelo.

2.2 Modelos Conceituais Chuva-Vazão
Modelos conceituais chuva-vazão têm sido desenvolvidos para representar, de maneira realista,
os subprocessos e relações envolvidas no processo chuva-vazão. Geralmente, esses modelos incorporam,
em suas formulações, formas simplificadas das leis físicas (fórmulas empíricas), com parâmetros que são
representativos das características da bacia [Hsu95]. Por razões práticas (disponibilidade de dados,
problemas de calibração, etc.), muitas vezes, esses modelos assumem representações concentradas, ou
seja, ignoram a distribuição espacial dos parâmetros, bem como da precipitação dentro da bacia
hidrográfica. Esses modelos, em geral, também ignoram a variação no tempo e as propriedades
estocásticas do processo chuva-vazão. Em contrapartida, tentam incorporar representações realísticas das
principais não linearidades inerentes à relação chuva-vazão.
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Franchini e Pacciani [Fra91] realizaram um estudo comparativo de vários modelos conceituais
chuva-vazão. Segundo os autores, os modelos que podem ser considerados os representativos das várias
classes de modelos desenvolvidos até hoje são:
(1)

Stanford Watershed Model2 (SWM)

(2)

Sacramento Soil Moisture Accounting3 (SAC-SMA)

(3)

Tank Model4

(4)

Apic Model5

(5)

SSARR Model6

(6)

Xinanjiang Model7

(7)

Arno Model8
Embora esses modelos variem significativamente quanto ao grau de complexidade, precisão e

quantidade de parâmetros utilizados, eles possuem características essencialmente comuns. Duas fases
distintas são identificadas em todos eles: uma primeira, em que um balanço hídrico é realizado ao nível
do solo e a vazão que concorre aos cursos d'água é calculada; e uma segunda, em que essa vazão é
transladada (propagada), ao longo dos cursos d'águas, até a seção de controle da bacia hidrográfica.
A primeira fase é a mais importante e a que mais diferencia os modelos. Ela expressa o balanço
de massa entre o volume d'água armazenado no solo (umidade do solo), o volume afluente (precipitação)
e os volumes efluentes (evapotranspiração e escoamentos). Para esse cálculo, o solo é, geralmente,
dividido em três zonas: superficial, subsuperficial e subterrânea, que são tipicamente representadas por
reservatórios. Como ilustração do processo básico de cálculo, apresentamos, muito sinteticamente, a
descrição dos procedimentos de cálculo típicos dos diversos componentes de escoamento e
evapotranspiração.
Escoamento Superficial Direto
Nem todos os modelos consideram um componente de escoamento superficial direto. Aqueles
que o consideram, o expressa como uma porcentagem da área total impermeável da bacia.
Escoamento Superficial
No cálculo do escoamento superficial, os modelos se diferenciam bastante. A maioria dos
modelos, contudo, baseia o cálculo deste componente no volume excedente à capacidade de
armazenamento de um reservatório utilizado para representar a zona superficial do solo.
2 Crawford and Linsley, 1966
3 Burnash et al.,1973; WMO, 1977
4 Sugawara et al., 1983
5 Linsley et al., 1958; Sittner et al., 1969
6 Rockwood et al., 1972
7 Zhao, 1977
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Escoamento Subsuperficial
Calculado, geralmente, como função do volume armazenado na zona subsuperficial do solo,
representada, tipicamente, por um reservatório linear (SAC-SMA, Tank) ou não linear (Arno), que é
recarregado pelo reservatório que representa a zona superficial do solo.
Escoamento Básico ou Subterrâneo
Calculado, também, pela maioria dos modelos como função do volume d'água armazenado na
zona subterrânea do solo, que é representada por um ou mais (SAC-SMA) reservatórios, recarregados
pelos reservatórios subsuperficial, em geral, ou superficial (Apic).
Evapotranspiração
A maioria dos modelos considera esta parcela em vários momentos: na intercepção e na zona
superficial do solo, é geralmente avaliada como uma taxa potencial; na zona subsuperficial, é calculada
com base na umidade relativa (razão entre o volume de água no solo e a capacidade de armazenamento
deste). Alguns modelos (Xinanjiang, Tank) consideram uma depleção da umidade do solo na ocorrência
de longos períodos de seca, motivo por que são, às vezes, referidos como modelos para regiões áridas
[Fra91].
Concluído o cálculo do balanço hídrico, a vazão correspondente à soma dos componentes de
escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo é propagada (transladada) até a seção de controle da
bacia hidrográfica. Ao contrário do balanço hídrico, este processo não diferencia significativamente os
modelos que, tipicamente, adotam procedimentos baseados no método do hidrograma unitário9 [Fra91].

8 Franchini and Todini, 1987
9

originalmente proposto por Sherman, 1932.
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2.3 Calibração de Modelos Conceituais Chuva-Vazão
Antes que um modelo conceitual possa ser utilizado para simulação do processo chuva–vazão
em uma bacia hidrográfica, os seus parâmetros devem ser determinados para representar as características
físicas da bacia de tal forma que o modelo possa reproduzir satisfatoriamente as vazões observadas. Esta
etapa, denominada etapa de calibração do modelo, é a mais crítica no processo de modelagem,
demandando, em geral, muito tempo, esforço, experiência e habilidade do modelador.
Duas abordagens são, geralmente, consideradas na calibração desses modelos: manual e
automática.

A calibração manual baseia-se num processo iterativo de tentativa e erro, em que,

sucessivamente, os parâmetros são estimados e os modelos avaliados, até que os resultados sejam
considerados satisfatórios, segundo critérios pré-estabelecidos. Com esta abordagem, dependendo da
complexidade do modelo, a etapa de calibração pode demandar muito tempo, mesmo quando executada
por modeladores experientes. Por esse motivo, a calibração automática de modelos tem sido amplamente
investigada.
A abordagem automática baseia-se na utilização de um algoritmo de otimização que busca no
espaço dos parâmetros o conjunto de valores que produz o mínimo erro entre as vazões resultantes da
simulação do modelo e as vazões observadas. Uma função objetivo, a ser minimizada, deve ser definida.
A motivação para o desenvolvimento e aprimoramento destes algoritmos foi, além da óbvia economia de
tempo, uma maior objetividade e confiabilidade dos resultados, uma vez que evitariam a subjetividade do
modelador. Contudo, muitas dificuldades são encontradas, até hoje, na utilização destas técnicas. Estas
dificuldades, amplamente discutidas na literatura, foram resumidas por [Fra91] como:
•

Em geral, não é possível descrever analiticamente a função objetivo;

•

Os parâmetros do modelo são interdependentes, fazendo com que diferentes conjuntos de valores
correspondam a um mesmo valor da função objetivo;

•

A função objetivo é indiferente aos valores dos parâmetros, ou seja, pouca ou nenhuma mudança
ocorre nesta funcão quando variações significativas são feitas nos valores dos parâmetros;

•

A função objetivo, embora contínua, não é diferenciável, o que significa descontinuidade da sua
derivada primeira;

•

A existência de mínimos locais na função objetivo, fazendo com que o algoritmo de otimização
termine com um valor da função objetivo que é mínimo apenas localmente, mas é, eventualmente,
maior do que seu valor em uma outra região do espaço dos parâmetros. Este problema está
relacionado com o fato da função objetivo não poder ser escrita analiticamente, impedindo que as
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derivadas em relação aos parâmetros sejam calculadas e uma investigação sistemática das possíveis
regiões de mínimos da função objetivo no espaço dos parâmetros seja empreendida.
Em função destas dificuldades, muitos autores têm preferido a calibração manual. Segundo
esses autores, a calibração manual apresenta a vantagem de permitir um maior controle sobre o
significado físico dos parâmetros. Na calibração automática, a otimização da função objetivo é baseada
em técnicas estatísticas (mínimos quadrados, regressão linear, etc.) para análise dos resíduos que,
geralmente, negligenciam as características físicas do modelo. Por esse motivo, os parâmetros resultantes,
embora fornecendo um excelente valor para a função objetivo, podem ser completamente destituídos de
qualquer significado físico e, portanto, sem utilidade. Franchini e Pacciani [Fra91] observam, ainda, que a
calibração automática, em vez de aproveitar o conhecimento prévio intrínsico à estrutura do modelo,
ignora-o, aumentando assim a incerteza inerente a toda análise estatística.
A calibração automática, contudo, continua sendo objeto de investigação. Recentemente,
Sorooshian et al. [Sor93] investigaram dois métodos de otimização global quanto à capacidade em
encontrar um conjunto de parâmetros ótimo na calibração do modelo SAC-SMA. Os autores concluem
que o algoritmo Shuffled Complex Evolution (SCE-UA) é um método de otimização eficiente capaz de
localizar, no espaço dos parâmetros, o ótimo global. Entretanto, observam que a localização do ótimo
global em modelos chuva-vazão é fortemente influenciada por fatores, tais como: imperfeições na
estrutura do modelo, erros nos dados, e escolha da função objetivo, entre outros; e que somente quando
estas questões forem devidamente tratadas, os parâmetros otimizados serão representativos das
características físicas da bacia.
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Os sistemas baseados em lógica difusa e as redes neurais são os principais constituintes do que
tem sido denominado computação flexível (soft computing). Ao contrário da computação tradicional, a
computação flexível é desejada como uma acomodação à imprecisão inerente ao mundo real. O princípio
que guia a computação flexível é: explorar a tolerância à imprecisão, à incerteza e à veracidade parcial
para alcançar tratabilidade, robustez, e baixo custo de solução [Zad94].
Os sistemas de regras difusas têm assumido um importante papel na concepção e projeto dos
chamados sistemas inteligentes. As Redes Neurais têm-se apresentado como instrumentos adequados para
expressar o conhecimento empírico adquirido de um conjunto de observações, mesmo quando não se
conhece as distribuições de probabilidades que governam o processo aleatório de interesse [Hru98].
Uma tendência, que está crescendo em visibilidade atualmente, se relaciona ao uso de lógica
difusa em combinação com redes neurais, levando aos chamados sistemas neuro-difusos. Dentro da lógica
difusa, tais sistemas têm um papel relevante na indentificação de regras a partir de um conjunto de
observações. Uma estrutura de modelo neuro-difuso,

denominada ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy

Inference System), foi proposta por Roger Jang [Jan93]. Neste trabalho, um modelo de redes neurais e um
modelo neuro-difuso foram utilizados para comparação de resultados com o modelo de regras difusas.
Este capítulo apresenta, inicialmente, os principais conceitos que fundamentam a lógica difusa.
Em seguida, as etapas envolvidas nos processos de modelagem de sistemas de regras difusas e de redes
neurais são detalhadamente descritas. Uma breve conceituação de sistemas neuro-difusos e a descrição
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dos simuladores de lógica difusa – fuzzy logic toolbox [Jan94] e redes neurais – Neuroshell2 [War93],
utilizados no trabalho, completam o capítulo.

3.1 Conceitos Básicos de Lógica Difusa
Em 1965, Zadeh [Zad65] reconheceu que a natureza verdadeiro/falso da lógica booleana não
contabilizava os muitos tons de cinza encontrados no mundo real. Para levar em conta as infinitas
graduações entre verdadeiro e falso, Zadeh expandiu a idéia de conjunto clássico para o que chamou de
conjunto difuso (fuzzy set). Ao contrário da lógica booleana, a lógica difusa é multi-valorada - ao invés de
um elemento ser 100% pertencente a um conjunto ou outro, ou uma proposição ser inteiramente
verdadeira ou falsa, a lógica difusa trata com graus de pertinência e graus de veracidade, isto é, coisas
podem ser parcialmente verdadeiras e parcialmente falsas ao mesmo tempo. Nesse contexto, a lógica
booleana passa a ser um caso particular da lógica difusa.

3.1.1

Conjuntos Difusos
Zadeh [Zad65] apresenta a noção de conjunto difuso como uma generalização da noção de

conjunto ordinário. Tal como os conjuntos ordinários, os conjuntos difusos também são definidos sobre
um

domínio (Universo de Discurso), mas diferem daqueles porque não possuem uma fronteira

claramente definida. Nestes conjuntos, os elementos podem ter pertinência parcial, e a transição entre um
elemento pertencente ao conjunto e um não-pertencente é gradual. O conceito central na teoria de
conjuntos difusos, portanto, é o da Função de Pertinência, que representa, numericamente, o grau de
certeza com que um elemento pertence a um conjunto. A função de pertinência é uma função que mapeia
cada elemento no universo de discurso em um valor entre 0 e 1, representando o grau de pertinência do
elemento no conjunto. Nos conjuntos ordinários, essa função assume o valor 1 para os elementos
pertencentes ao conjunto e 0 para os elementos não-pertencentes, o que faz com que estes conjuntos
possam ser considerados casos particulares dos conjuntos difusos.
Formalmente, um conjunto difuso é definido como um conjunto de pares ordenados contendo o
elemento e seu grau de pertinência no conjunto:
F = { (u, µF(u) ) | u ∈U}
onde, U é o domínio de objetos, também chamado universo de discurso, e µF(.) a função de
pertinência associada ao conjunto F, representada matematicamente por:
µF(u): U → [0,1]
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Tal como definidos, os conjuntos difusos são apropriados para representar noções vagas,
freqüentemente encontradas no mundo real, como, por exemplo, alto, quente, frio, rápido, etc., e a função
de pertinência é quem define a fronteira desses conjuntos. A princípio, qualquer função que mapeie o
domínio U no intervalo [0,1] pode ser utilizada como função de pertinência. Na prática, entretanto, as
formas triangular e trapezoidal (figura 3.1), pela simplicidade de representação, são as mais
freqüentemente utilizadas.
As seguintes regras permitem a determinação da função de pertinência da união e interseção de
conjuntos difusos.
∀ A, B ⊆ U

µA∪B(u) = max (µA(u), µB(u))

(1)

∀ A, B ⊆ U

µA∩B(u) = min (µA(u), µB(u))

(2)

De acordo com a regra (1) acima, a função de pertinência da união é estimada como o valor
máximo entre as funções de pertinência de A e B. Isto é consistente com a noção de possibilidade de
ocorrência: a realização de A ou B é equivalente à realização do mais fácil ou daquele que tem a máxima
possibilidade de ocorrência. A regra (2) mostra que a ocorrência de ambos A e B, ao mesmo tempo, é
equivalente à ocorrência do conjunto com a mínima medida de necessidade. Estas regras parecem
arbitrárias, mas na verdade são compatíveis com a forma de raciocínio humano, que tende a usar regras
baseadas em máximo e mínimo quando a informação é aproximada [Zad65].
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Formas triangular e trapezoidal para funções de pertinência.

Números Difusos e Variáveis Lingüísticas
Um particular conjunto difuso, em que o universo de discurso é o conjunto R de números

reais, tem sido denominado número difuso. Os números difusos são úteis, portanto, para representar
conjuntos cujos domínios são valores numéricos. É possível realizar operações aritméticas com números
difusos, desde que suas funções de pertinência sejam convexas. As formas triangular e trapezoidal mais
comumente utilizadas possuem esta propriedade.
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Um outro conceito subjacente à lógica difusa é o de variável lingüística. As variáveis
lingüísticas cumprem na lógica difusa o mesmo papel que as variáveis numéricas nos modelos
matemáticos convencionais, com a diferença de que os valores que podem assumir são conceitos
expressos em linguagem natural, tais como "alto", "quente", "forte", etc.. Na lógica difusa, tais conceitos
são representados por conjuntos difusos, com funções de pertinência representando suas fronteiras. Uma
variável lingüística, portanto, será definida com um certo número de funções de pertinência, cada uma
representando um valor ou conceito que a variável pode assumir, às quais são atribuídos termos
lingüísticos apropriados. A figura 3.2 mostra um exemplo onde uma variável lingüística representando
temperatura ambiente é descrita por três conjuntos difusos identificados pelos termos linguísticos:
"baixa", "normal" e "alta". Note que uma mesma temperatura pode ser representada por mais de um valor
lingüístico. Dessa forma, uma variável lingüística pode ser vista como uma função que mapeia o domínio
de valores da variável convencional que está representando no seu domínio de valores lingüísticos. Ela é,
portanto, o instrumento da lógica difusa que permite quantificar e manipular conceitos qualitativos, sendo
especialmente úteis para caracterizar incertezas em problemas em que as variáveis ou as relações
funcionais não são bem definidas [Gan94].
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Variável lingüística representando temperatura ambiente.

Regras Difusas
Uma regra difusa é uma expressão condicional da forma:
SE < proposição difusa > ENTÃO < proposição difusa >
onde < proposição difusa

tipo:
“S é N”

> é uma proposição simples ou combinação de proposições do
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onde S é variável lingüística e N termo linguístico associado a variável S e caracterizado por
uma função de pertinência apropriada.
A combinação de proposições é feita através dos operadores lógicos “E” e “OU”. Uma
proposição difusa é denominada premissa ou antecedente quando descreve as condições verificadas pela
regra, e conclusão ou conseqüência quando descreve a ação determinada por esta.
As regras condicionais difusas, como acima foram definidas, têm sido atribuídas a Mamdani
[Mam75], que as utilizou para capturar modos imprecisos de raciocínio em sistemas de controle.
Um exemplo que descreve um fato simples é:
Se

"pressão é alta"

então

"volume é pequeno"

onde pressão e volume são variáveis lingüísticas, e alto e baixo são termos lingüísticos,
caracterizados por funções de pertinência apropriadas.
Um outro tipo de regra condicional foi proposta por Takagi e Sugeno [Tak85]. Este tipo de
regra utiliza igualmente proposições difusas para descrever o antecedente (condições), mas suas
conseqüências são descritas com expressões não difusas. Tipicamente, estas regras utilizam expressões
que são funções lineares das variáveis lingüísticas antecedentes, e são descritas como:
Se

"X é A" e "Y é B" então

"z = p*X + q*Y + r"

onde X e Y são variáveis lingüísticas antecedentes, A e B são termos lingüísticos associados a
estas variáveis, e p, q e r são constantes.
Regras assim descritas são ditas de primeira ordem. Uma outra forma, dita de ordem zero,
expressa sua conseqüência como uma função constante, tendo a forma:
Se

"X é A" e "Y é B"

então

"z = r"

Neste caso, a regra pode ser vista como um caso particular da regra do tipo Mamdani, em que a
função de pertinência associada à conseqüência é uma função pulso. Funções de mais alta ordem podem
ser utilizadas, não parecendo, entretanto, vantajoso dada à complexidade que introduzem.
Ambos os tipos de regras têm sido extensivamente utilizados em modelagem e sistemas de
controle. Regras do tipo Sugeno, embora mais eficientes computacionalmente, são mais complexas e
menos intuitivas do que as regras do tipo Mamdani [Jan93].
No decorrer deste trabalho, exceto quando explicitamente mencionado, estaremos nos referindo
ao tipo de regra atribuído a Mamdani.

Capítulo 3

3.1.4

SISTEMAS DE REGRAS DIFUSAS E REDES NEURAIS

24

Sistemas de Regras Difusas
Também conhecidos como Sistemas de Inferência Difusa, servem para representar a

interdependência entre as variáveis independentes (entrada) e dependentes (saída) de um sistema real. A
base desses sistemas é um conjunto de regras condicionais difusas, que deve ser definido a partir de um
mesmo conjunto de premissas (variáveis independentes), e com respostas pertencendo todas a um mesmo
domínio [Bár95]. Um sistema de regras difusas pode ser formalmente descrito, como:
SE

X1 é Ai,1 ⊗ X2 é Ai,2 ⊗ ... ⊗ Xk é Ai,k

ENTÃO

Y1 é Bi,1 ⊗ ... ⊗ Ym é Bi,m ,

i = 1,...,n

onde X1, X2, ..., Xk e Y1, ..., Ym são variáveis lingüísticas representando as variáveis de entrada e saída,
respectivamente; Ai,k e Bi,m são os termos lingüísticos associados a estas variáveis e definidos por funções
de pertinência µAi,k e µBi,m , respectivamente; e ⊗ representam os operadores lógicos ("E" ou "OU").
O conjunto de regras e o conjunto das funções de pertinência definidas para cada um dos
termos lingüísticos compõem a base de conhecimento do sistema [Jan93].
Dependendo do tipo de regra utilizada, o sistema será referido como sistema do tipo Mamdani
ou Sugeno.
A partir de valores conhecidos das variáveis de entrada, um sistema de regras difusas pode ser
avaliado ou inferido; e os valores das variáveis de saída, obtidos. Neste processo, as regras são inferidas
paralelamente, não importando a ordem em que estas são realizadas. A interpretação ou inferência de
cada regra consiste na avaliação das proposições antecedentes (premissas), seguida da aplicação das
conseqüências. A seguir, as descrições dos cinco passos que compõem este processo.

3.1.4.1 Avaliação de Premissas
A avaliação das premissas de uma regra se compõe, em geral, de duas etapas. Primeiramente,
os valores numéricos dados para cada variável de entrada são avaliados contra as funções de pertinência
associadas à variável correspondente, resultando o grau de pertinência de cada valor nos termos
lingüísticos correspondentes. Entende-se esse processo, também, como a transformação dos valores
numéricos das variáveis de entrada em números difusos. Numa segunda etapa, uma função é aplicada aos
graus de pertinência obtidos para cada proposição antecedente, produzindo um valor numérico, entre 0 e
1, que representa o grau com que a expressão condicional da regra é satisfeita (grau de aplicabilidade da
regra). As funções utilizadas nesse processo dependem do operador lógico usado na combinação das
proposições, sendo as mais comumente adotadas as funções de mínimo para o operador "E" e máximo
para o operador "OU". Formalmente, tem-se:
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ν( A1 E A2) = min (µA1(x1) , µA2(x2) ) ,
ν( A1 OU A2) = max (µA1(x1) , µA2(x2) ) ,
onde ν é o grau de aplicabilidade, A1 e A2 são termos lingüísticos e µA1(x1) , µA2(x2) são os graus de
pertinência dos valores x1 e x2 nos conjuntos difusos associados com A1 e A2, respectivamente.
Funções de multiplicação também são utilizadas:
ν(A1 E A2) = µA1(a1).µA2(a2)
ν(A1 OU A2) = µA1(a1) + µA2(a2) - µA1(a1).µA2(a2)

3.1.4.2 Implicação
É o processo em que as conseqüências das regras, cujas condições são satisfeitas com algum
grau (ν > 0), referidas como regras aplicáveis, são calculadas com base nos respectivos graus de
aplicabilidade. Este processo encerra a idéia de que: se o antecedente da regra é verdadeiro com algum
grau, então a conseqüência é, também, verdadeira, com o mesmo grau. Nos casos em que as regras
possuem mais de uma conseqüência, todas as conseqüências são igualmente afetadas pelo grau de
aplicabilidade.
O processo de implicação consiste, basicamente, na modificação dos conjuntos difusos
associados com as conseqüências da regra. Dois métodos são geralmente utilizados para esta
modificação: no primeiro, denominado implicação de Mamdani, o conjunto difuso é truncado em um
nível correspondente ao grau de aplicabilidade da regra; no segundo, o conjunto difuso é reduzido
proporcionalmente à este grau. A figura 3.3 exemplifica esses métodos para um grau de aplicabilidade
igual a 0.33.
O processo de implicação descrito acima se aplica aos sistemas de regras do tipo Mamdani, no
qual a resposta do processo é um conjunto difuso para cada regra. Quando o sistema de regras é do tipo
Sugeno, o processo de implicação se restringe à avaliação das equações não difusas. Neste caso, os graus
de aplicabilidade obtidos das avaliações dos antecedentes são utilizados, somente, no cálculo da resposta
final do sistema, como descrito a seguir.

3.1.4.3 Agregação de Conseqüências
Quando um sistema de regras é avaliado para um conjunto de valores dados para as variáveis
de entrada, encontram-se, em geral, mais de uma regra aplicável. Neste caso, as conseqüências obtidas
pela inferência destas regras devem ser combinadas ou agregadas para produzir uma resposta única do
sistema para cada variável de saída.
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Dentre os vários métodos de agregação de conseqüências, os mais utilizados são os que
aplicam a função máximo, correspondente à união dos conjuntos difusos (figura 3.4), ou a função soma,
na qual a resposta agregada é obtida pela soma das funções de pertinência que representam aos conjuntos
difusos.
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Figura 3.3 –
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Métodos de implicação.

Muitas vezes, contudo, os conjuntos difusos obtidos pela agregação de conseqüências não são
suficientes como respostas do sistema, sendo necessária a escolha de valores numéricos representativos
das respostas difusas. Vários esquemas têm sido propostos para a escolha de um valor representativo de
um conjunto difuso. Alguns dos esquemas mais utilizados selecionam como resposta numérica: o
elemento correspondente ao centro de área ou centróide da área definida pelo conjunto difuso; o primeiro
elemento entre aqueles com máximo grau de pertinência; a média desses elementos; ou, ainda, o último
elemento. A figura 3.5 ilustra esses esquemas. Naturalmente, o esquema mais apropriado a cada caso
dependerá de características do sistema que se está querendo representar.
Para os sistemas de regras do tipo Sugeno, nos quais as conseqüências das regras são valores
numéricos e não conjuntos difusos, a resposta numérica do sistema é obtida diretamente pela média
ponderada desses valores. Os graus de aplicabilidade das regras são utilizados como os fatores de
ponderação.
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Inferência de duas regras produzindo um conjunto difuso a partir dos valores x1 e x2
dados. O resultado numérico do sistema é o centro de área do conjunto difuso.
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Esquemas para representação numérica de conjuntos difusos.
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3.2 Modelagem Baseada em Regras Difusas
A modelagem baseada em regras difusas tem como ponto central a definição e a verificação de
um sistema de regras. A definição das regras é o procedimento em que o conhecimento e/ou os dados
disponíveis são transcritos em regras. Neste processo, quatro situações distintas podem ocorrer [Bár95]:
(1) As regras são bem conhecidas pelos especialistas e podem ser descritas diretamente;
(2) As regras podem ser definidas por especialistas, mas os dados disponíveis devem ser utilizados para
atualizá-las;
(3) As regras não são conhecidas explicitamente, mas as variáveis requeridas para a descrição do sistema
podem ser especificadas por especialistas;
(4) Somente um conjunto de observações está disponível, e um sistema de regras tem de ser definido de
forma a descrever as interconexões entre os elementos desse conjunto de dados.
Excetuando-se a primeira situação, em que as regras são definidas unicamente através do
conhecimento de especialistas, nas demais, um sistema parametrizado de regras deve ser, inicialmente,
definido e, posteriormente, treinado (ajustado) com base num conjunto de dados contendo valores para as
variáveis de entrada e de saída, buscando representar, da melhor forma possível, segundo algum critério
especificado, a relação entrada/saída desejada. O modelo assim obtido deve representar bem a relação
contida no conjunto de dados para o qual foi treinado. Entretanto, o modelo será realmente válido quando
representar bem a relação contida em qualquer conjunto de dados que lhe seja apresentado.
O processo de modelagem baseada em regras difusas, portanto, é um processo iterativo que
envolve, geralmente, três etapas:

3.2.1

-

identificação do modelo;

-

treinamento ou ajuste das regras;

-

validação do modelo.

Identificação do Modelo
A identificação de um sistema inicial de regras é um processo subjetivo que requer, tanto

quanto possível, conhecimento sobre o sistema a ser modelado. Neste processo, se estará tentando
encontrar um conjunto de regras que, quando avaliadas, produzirão as respostas esperadas para o sistema.
Este processo pode demandar muito tempo, mesmo no caso de sistemas descritos por poucas variáveis.
Em geral, o processo de identificação de um sistema de regras envolve as seguintes tarefas
interdependentes, que, para maior clareza, serão descritas separadamente:
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Seleção de variáveis;

-

Partição de domínios;

-

Atribuição de funções de pertinência e termos lingüísticos;

-

Descrição das regras.
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3.2.1.1 Seleção de Variáveis
Esta tarefa envolve a identificação das variáveis independentes (entradas) e dependentes
(saídas) que descrevem o comportamento do sistema. Em alguns casos, o conhecimento sobre o sistema
será suficiente para identificar estas variáveis sem nenhuma dificuldade. Em outros casos, somente um
conjunto de dados, contendo valores observados para as variáveis do sistema, estará disponível. Nestes
casos, o conjunto de dados pode conter variáveis que propiciam informações redundantes. Uma escolha
correta das variáveis será determinante da qualidade do modelo construído.
Não existe um método estabelecido para identificação das variáveis relevantes, sendo
geralmente utilizada uma análise prévia dos dados, baseada num dos seguintes procedimentos:
-

visualização gráfica dos dados;

-

utilização de técnicas estatísticas de análise de correlação e regressão multivariada;

-

utilização de algoritmos genéticos e redes neurais, que fornecem indicativos baseados em
fatores de contribuição.

Como resultado desta análise prévia dos dados, pode-se identificar, eventualmente, que
determinadas transformações das variáveis presentes no conjunto de dados fornecem melhor explicação
da interpendência entre si. Exemplos dessas transformações são: índices relativos, razões entre duas
variáveis, variações (diferenciais) e variações percentuais.

3.2.1.2 Partição de Domínios
A partição dos domínios das

variáveis selecionadas visa à representação das variáveis

numéricas como variáveis lingüísticas. Um aspecto crucial neste processo é a escolha do número de
partições de cada variável, pois muitas partições resultarão em grande quantidade de parâmetros a serem
ajustados, enquanto um número muito pequeno de partições pode resultar em modelos que não
conseguem representar a relação presente no conjunto de dados. A definição das variáveis lingüísticas se
completa com a atribuição de uma função de pertinência e um termo lingüístico a cada partição de
domínio.
Tão importante quanto o número de partições é o modo de partição. A maneira mais simples é
a divisão do domínio em intervalos de tamanhos iguais, mas métodos de reconhecimento de padrões
podem ser utilizados para identificação automática das partições. Entre estes métodos, os algoritmos de
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agrupamento (clustering algorithms) têm sido freqüentemente utilizados, devido à sua simplicidade
computacional. Estes algoritmos, a partir de um número de partições especificado, procuram identificar
os centros de grupos (localização média de cada grupo), baseado na minimização de uma função objetivo
que representa a distância de um dado elemento ao centro do grupo.

3.2.1.3 Atribuição de Funções de Pertinência e Termos Lingüísticos
A atribuição de funções de pertinência para cada partição de domínio das variáveis é ainda uma
questão em aberto na modelagem de sistemas difusos. Há muita controvérsia sobre qual forma de função
de pertinência é mais adequada para cada tipo de problema. Várias formas têm sido sugeridas, mas, até o
momento, ainda não se comprovou maior eficácia de uma forma em relação às demais. Por esse motivo,
as formas mais simples, tais como as formas triangulares e trapezoidais, são as mais utilizadas.
Definida a forma, inicia-se a escolha dos parâmetros de cada função. Quando a forma
triangular é utilizada, esses parâmetros correspondem, em geral, aos valores extremos (mínimo e máximo
da partição), aos quais são atribuídos graus de pertinência zero, e à média dos valores encontrados na
partição, à qual é atribuído grau de pertinência 1. No caso de funções trapezoidais serem utilizadas,
também são atribuídos grau zero aos valores mínimo e máximo da partição, mas os outros dois
parâmetros são definidos, em geral, subjetivamente. De qualquer forma, os parâmetros de todas as
funções de pertinência constituem o conjunto de parâmetros a serem ajustados no processo de
treinamento do sistema de regras. O ajuste desses parâmetros é realizado, em geral, num processo de
tentativa e erro. Uma tendência atual é a utilização de redes neurais artificiais em combinação com
sistemas de regras difusas, o que tem permitido o ajuste automático de parâmetros.
Por fim, para distinguir as diversas partições ou funções de pertinência, atribui-se um nome ou
termo lingüístico adequado a cada uma.

3.2.1.4 Descrição das Regras
Nesta etapa, uma base inicial de regras deve ser descrita, a qual será posteriormente ajustada
para representar, da melhor forma possível, o conhecimento especialista e/ou o conhecimento implícito
nos dados disponíveis. Neste processo, as proposições antecedentes e conseqüências de cada regra são
descritas considerando as possíveis interações entre as variáveis selecionadas. A esse respeito, Bárdossy
[Bár95] observa que, quanto menos interações são consideradas, menos regras são necessárias. Por
exemplo, um sistema que não considera nenhuma interação entre as variáveis de entrada terá a forma:
SE X1 é Ai,1

ENTÃO

Y é Bi

SE X2 é Aj,2

ENTÃO Y é Bj
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Se n é o número de variáveis de entrada e p número de termos lingüísticos associados a cada
variável, o número máximo de regras neste sistema será np.
No caso em que interações entre as variáveis de entrada devam ser consideradas, as regras do
sistema terão a forma:
SE X1 é Ai,1

E X2 é Ai,2 E ....

ENTÃO

Y é Bi

Neste caso, o número máximo de regras será pn, crescendo, portanto, exponencialmente com o
número de variáveis de entrada e de termos lingüísticos definidos para estas variáveis.
De fato, na identificação destas interações, duas questões podem surgir [Bár95]: são as regras
suficientes para cobrir todos os casos que podem ocorrer nas fases de treinamento e validação do
modelo? Se há regras desnecessárias que podem ser removidas, quais são elas?
Dir-se-á que um sistema de regras é completo quando ele puder responder satisfatoriamente a
todas as ocorrências possíveis envolvendo o fenômeno modelado. Essa "completude" dependerá não
somente da identificação correta das interações, mas também da partição adequada dos domínios das
variáveis.
Deve-se ter em mente, contudo, que o número de regras deve ser determinado cuidadosamente
a fim de evitar uma quantidade excessiva de parâmetros no modelo. O número de parâmetros
introduzidos no modelo, pelo acréscimo de uma regra, dependerá do tipo de função de pertinência
utilizada. O excesso de parâmetros poderá levar ao problema de superajuste (overfiting), fazendo com que
o modelo perca a capacidade de generalização, sendo, portanto, útil considerar a possibilidade de reduzir
o número de regras através da remoção de regras desnecessárias.
A avaliação da redundância de um sistema de regras não deve ser feita com base somente nos
antecedentes, mas deve considerar as respostas do sistema. Logo, para saber se uma determinada regra
pode ser removida do sistema, deve-se avaliar o sistema com e sem a regra, comparando-se as respostas
assim obtidas. Se as respostas são parecidas, então a regra pode ser removida.
Para alcançar um equilíbrio entre a eficiência das interações e o número de parâmetros, é
recomendável iniciar com um número pequeno de regras, pois, caso contrário, o excesso de parâmetros
poderá reduzir a eficácia da verificação [Xio01].
Alguns algoritmos têm sido propostos para extração de regras de um conjunto de dados. Um
algoritmo, proposto em [Bár95], se baseia na partição do domínio das respostas e, ao mesmo tempo em
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que identifica as regras, divide os domínios das variáveis de entrada, identificando, neste processo, as
variáveis que mais contribuem para a explicar as respostas. Este algoritmo pode ser assim resumido:
1º) Os domínios (valores mínimos e máximos) de todas as variáveis presentes no conjunto de
treinamento são identificados;
2º) O(s) domínio(s) da(s) resposta(s) é dividido em n intervalos de tamanhos iguais. Esses intervalos
devem sobrepor-se de tal forma que cada elemento do domínio pertença, simultaneamente, a dois
intervalos. Para a escolha do número n, deve-se observar que todas as partições contenham
elementos, lembrando, também, que n muito grande implicará em um sistema com muitas regras;
3º) Os exemplos no conjunto de dados são agrupados de acordo com as partições obtidas no passo
anterior. Em cada grupo, são identificados os intervalos de valores assumidos pelas variáveis de
entrada, que, quanto menores mais a variável contribui para explicar as respostas. Variáveis de
entrada cujos intervalos sejam muito grandes não devem ser utilizadas no sistema de regras.
Uma outra abordagem, proposta em [Cha97], utiliza o método de minimização para reduzir o
número de regras. O algoritmo consiste dos seguintes passos:
1º) Funções de pertinência e termos lingüísticos são definidos para todas as variáveis presentes no
conjunto de dados (variáveis de entrada e de saída);
2º) Cada valor numérico no conjunto de dados é substituído por um termo lingüístico, considerando sua
quantificação difusa apropriada. Quando dois termos lingüísticos forem aplicáveis, utiliza-se aquele
em que o valor numérico possui maior grau de pertinência. Cada exemplo do conjunto de dados,
agora descrito em termos lingüísticos, corresponderá a uma regra difusa.
3º) O método de minimização é, então, aplicado para reduzir o número de regras. Inicialmente, as regras
descritas no passo anterior são agrupadas, descrevendo-se expressões denominadas soma-deprodutos para cada termo lingüístico das variáveis de saída. Por exemplo, se duas variáveis de
entrada X1 e X2 e uma variável de saída Y são consideradas, definidas com dois termos lingüísticos,
baixo e alto, as seguintes expressões soma-de-produtos podem ser obtidas após a eliminação dos
produtos redundantes:
Y.alto = (X1.alto)(X2.alto) + (X1.alto)(X2.baixo)
Y.baixo = (X1.baixo)(X2.baixo)
Uma fatoração das expressões acima, resulta:
Y.alto = (X1.alto)[X2.alto + X2.baixo]
Y.baixo = (X1.baixo)(X2.baixo)
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Como a expressão [X2.alto + X2.baixo] cobre todo o domínio de X2 , ela pode ser eliminada da
primeira expressão, resultando:
Y.alto = (X1.alto)
Y.baixo = (X1.baixo)(X2.baixo)
A partir das expressões simplificadas, obtém-se o conjunto de regras:
SE X1 é alto
SE X1 é baixo

ENTÃO Y é alto
E X2 é baixo

ENTÃO Y é baixo

Neste ponto, um modelo de regras que representa aproximadamente a relação entre as variáveis
foi completamente definido e deve ser avaliado e ajustado de forma a fornecer a melhor resposta para o
sistema real que descreve.

3.2.2

Treinamento ou Ajuste das Regras
O treinamento das regras é a etapa em que os parâmetros das funções de pertinência associadas

aos termos lingüísticos são ajustadas com base num conjunto de dados, denominado conjunto de
treinamento. Por mais criteriosas que tenham sido a seleção das variáveis e a escolha das funções de
pertinência, raramente, o sistema de regras inicialmente definido representará bem a relação entre as
variáveis de entrada e de saída do sistema.
O ajuste dos parâmetros é, em geral, a tarefa que consome mais tempo no processo de
modelagem, por envolver um processo de tentativa e erro, em que o conjunto de regras é
sistematicamente inferido com base nos valores dados para as variáveis de entrada e os resultados desta
inferência são comparados aos valores dados para as variáveis de saída. A maior dificuldade deste
processo deve-se à inexistência de um método bem definido, que indique as modificações a serem feitas
nas funções de pertinência para que as repostas produzidas pelo sistema se aproximem das saídas
desejadas. Em geral, há muitos graus de liberdade, pois uma mesma alteração na resposta do sistema pode
ser obtida com a alteração dos parâmetros das funções de pertinência do antecedente ou da conseqüência
das regras envolvidas, ou ainda, com a simples alteração da forma dessas funções (triangular, trapezoidal,
etc). Tentativas de automação deste processo têm sido feitas através da introdução de algoritmos de redes
neurais nos sistemas de regras difusas. Esses métodos híbridos, contudo, têm ainda aplicação limitada.
A avaliação de quão bem o sistema de regras "treinado" representa a relação entrada/saída
contida nos dados é geralmente feita através da adoção de uma medida de erro. Uma medida de erro
freqüentemente utilizada é o erro médio quadrático (soma dos quadrados das diferenças entre as saídas
produzidas pelo sistema e as saídas desejadas).
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Validação do Modelo
Validação é o processo em que o modelo é avaliado quanto ao seu desempenho em termos de

eficácia e eficiência computacional. A eficácia está relacionada com a capacidade do modelo em
reproduzir as saídas desejadas, quando um conjunto de dados distinto do conjunto para o qual o modelo
foi treinado lhe é apresentado. Diz-se que, neste processo, se está avaliando a capacidade de
generalização do modelo. O conjunto de dados utilizado é comumente denominado conjunto de
validação.
Uma questão importante relacionada com a avaliação da capacidade de generalização de um
modelo é a seleção adequada do conjunto de validação, que deve ser, ao mesmo tempo, representativo do
domínio de valores que o modelo intenciona representar e suficientemente distinto do conjunto de
treinamento para que o processo de validação não se torne trivial.
Uma medida de erro geralmente utilizada para avaliação é o erro médio quadrático. Em geral,
os erros encontrados na validação do modelo são maiores do que os erros obtidos durante o treinamento.
Um outro aspecto importante na avaliação de desempenho de um modelo está relacionado à
sua eficiência computacional que depende, fundamentalmente, da simplicidade do modelo.
Quando o desempenho de um modelo de regras difusas é considerado insatisfatório, em geral,
um novo conjunto de variáveis e/ou regras é selecionado e o modelo é novamente ajustado e validado.

3.3 Modelagem com Redes Neurais
Tal como os sistemas de regras difusas, as redes neurais artificiais são também instrumentos
para expressar o conhecimento empírico adquirido da relação entre as variáveis dependentes e
independentes de um sistema. Em vez de representar o conhecimento através de regras, as redes neurais
utilizam um conjunto de unidades de processamento, interconectadas numa estrutura de rede, na qual o
conhecimento é representado através de um conjunto de parâmetros associados a cada unidade. A
aquisição do conhecimento ou "aprendizado" se dá através do ajuste desses parâmetros num processo
iterativo denominado treinamento.
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A forma como as unidades de processamento e suas interconecções estão estruturadas
determina o tipo de rede neural. Esta configuração é geralmente referida como topologia ou arquitetura
da rede. Tipicamente, uma rede neural possui as unidades de processamento organizadas em camadas
(figura 3.6) de acordo com a sua função dentro da rede. As unidades que recebem informações (dados) do
mundo exterior, por exemplo, pertencem a uma mesma camada denominada camada de entrada, enquanto
aquelas que contêm as respostas do sistema para o mundo exterior encontram-se na camada de saída.
Entre estas duas camadas, as unidades de processamento podem ser agrupadas em uma ou mais camadas,
que são denominadas camadas ocultas. Uma rede neural tem no mínimo uma camada de entrada, uma
camada de saída e uma camada oculta.

Figura 3.6 –

Estrutura típica de rede neural com três camadas

As redes neurais com esta estrutura se distinguem em dois tipos: recorrentes (recurrent

networks) e não recorrentes (feedforward networks). Nas redes recorrentes, a transferência de sinais
(informações) entre unidades de processamento pode ser feita em qualquer direção, permitindo, inclusive,
ciclos. Nas redes não recorrentes, os sinais são processados numa única direção: da camada de entrada
para a camada de saída, o que as tornam mais simples para tratamento computacional [Bez91].
Dois modelos de aprendizado são geralmente adotados para o treinamento de redes neurais:
supervisionado e não supervisionado. No aprendizado supervisionado, as redes "aprendem" a relação
entre as variáveis de entrada e de saída a partir de uma grande quantidade de exemplos que lhes é
fornecida. Para o aprendizado não supervisionado, é requerido apenas a definição prévia da quantidade de
categorias.
Para cada modelo de aprendizado foram desenvolvidos algoritmos de aprendizados próprios,
sendo que o mais popular e difundido é o algoritmo de propagação retrógrada (backpropagation),
desenvolvido para utilização em redes com capacidade de aprendizado supervisionado.
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Naturalmente, a qualidade do modelo de redes neurais dependerá da escolha de um tipo de rede
adequado ao problema que se está modelando. A princípio, nenhum tipo de rede pode garantir respostas
sempre corretas para o modelo, especialmente se os exemplos são, de algum modo, incompletos ou
conflitantes [War93]. Os modelos são geralmente avaliados em termos da porcentagem de respostas
corretas que fornecem.
No desenvolvimento de um modelo de redes neurais, distinguem-se, em geral, três etapas :

3.3.1

-

identificação do modelo;

-

treinamento da rede;

-

verificação do modelo.

Identificação do Modelo
Como em praticamente todo processo de modelagem, a identificação de um modelo de redes

neurais começa pela identificação ou seleção das variáveis que explicam a relação que se pretende
modelar. No caso em que estas variáveis não estão explicitamente apresentadas, elas são geralmente
identificadas num processo de tentativa e erro, em que modelos construídos com diferentes conjuntos de
variáveis são avaliados em termos da capacidade de produzir uma solução satisfatória para o problema.
Tão difícil quanto a seleção de variáveis é a tarefa de definição de uma topologia para a rede. A
escolha de uma topologia apropriada é, tanto quanto a escolha adequada das variáveis, fundamental para o
bom desempenho do modelo. O número de unidades de entrada e de saída da rede são determinados com
base no número de variáveis de entrada e saída e tipo de representação dos dados (valores contínuos ou
discretos). Para a determinação do número de camadas e unidades ocultas, contudo, não existe regra
estabelecida, sendo feita geralmente de forma empírica, através da avaliação de várias alternativas de
rede. Nesta determinação, deve-se considerar que uma relação muito alta entre o número de unidades
ocultas e o número de exemplos disponíveis para o treinamento poderá levar ao fenômeno conhecido
como memorização, no qual a rede "memoriza" os exemplos, perdendo sua capacidade de generalização
(conceito aprofundado na próxima seção). Se, por outro lado, a rede possui poucas unidades ocultas
comparadas ao número de exemplos, ela terá dificuldade para "aprender" a relação presente no conjunto
de treinamento.
A busca exaustiva da melhor arquitetura de rede é uma tarefa que pode consumir muito tempo,
podendo-se utilizar de algoritmos de otimização para torná-la mais eficiente [Val99]. Neste processo, é
recomendável que se incie a busca pelas arquiteturas mais simples, com poucas unidades ocultas,
aumentando-se gradualmente a quantidade destas, à medida que melhores resultados vão sendo obtidos.
No processamento de uma rede neural típica (não recorrente), o processamento do sinal ou
informação desde a camada de entrada até a camada de saída é realizado pelas unidades de
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processamentos da rede, que aplicam funções aos sinais que chegam até elas, produzindo saídas que são
propagadas para as unidades na camada seguinte.
A função atribuída a cada unidade de processamento pode variar conforme a camada em que a
unidade se encontra. Por exemplo, às unidades de processamento na camada de entrada, geralmente, são
associadas funções denominadas funções de escala, que servem para transformar o domínio de valores
dos sinais de entrada para um domínio no qual o processamento da rede é mais eficiente, geralmente o
intervalo [0,1] ou [-1,1]. As funções atribuídas às unidades de processamento das camadas ocultas e de
saída são denominadas funções de transferência ou funções de ativação.
A escolha de funções adequadas para cada modelo dependerá da relação entrada-saída para a
qual se quer treinar a rede, e, tal como na seleção das variáveis e na definição da topologia, poderá
requerer a avaliação de diferentes alternativas. As funções mais comumente empregadas, entretanto, são
as funções lineares para as unidades na camada de entrada e as funções logísticas ou tangente hiperbólica
para as unidades nas camadas ocultas e de saída.
É através das funções de ativação e seus respectivos parâmetros que a relação entre as variáveis
de entrada e saída é representada por uma rede neural. O processo de aprendizado da rede visa à
determinação desses parâmetros, permitindo o ajuste adequado desses ao conjunto de dados. Diversos
algoritmos de aprendizado foram desenvolvidos para combinar com uma arquitetura de rede específica,
sendo o algoritmo de propagação retrógrada o mais utilizado em redes do tipo não recorrente.
Tem sido demonstrado que um modelo de redes neurais não recorrente, utilizando algoritmo de
propagação retrógrada, pode aproximar qualquer mapeamento arbitrário, desde que disponha de um
número adequado de unidades ocultas. Deve-se ponderar, contudo, que nem sempre um modelo de redes
neurais será a melhor solução para o problema. Haverá, eventualmente, aplicações que serão melhor
resolvidas com métodos tradicionais.

3.3.2

Treinamento da Rede
Treinamento é o processo no qual a rede "aprende" a relação contida num conjunto de dados,

referido geralmente como conjunto de treinamento, que contém um conjunto de valores para as variáveis
independentes (entradas) e os correspondentes valores das variáveis dependentes (saídas desejadas).
O processo de treinamento, quando baseado no paradigma de aprendizado supervisionado,
consiste num processo iterativo, em que, a cada iteração, o conjunto de valores de entrada é processado
pela rede, produzindo saídas que são, então, comparadas às saídas desejadas. Sempre que as saídas
produzidas pelo modelo não corresponderem, dentro de uma precisão especificada, às saídas desejadas, o
conjunto de parâmetros da rede (parâmetros associados às funções de ativação) são atualizados segundo
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critério que depende do algoritmo de aprendizado utilizado. O algoritmo de propagação retrógrada,
comumente empregado, utiliza o método do gradiente descendente para atualização dos parâmetros.
Eventualmente, se o problema puder ser "aprendido", um conjunto estável de parâmetros se
desenvolve, produzindo respostas satisfatórias para todos os exemplos de treinamento. Uma função
geralmente empregada como medida de sucesso representa o erro médio quadrático e o treinamento
buscará o mínimo desta função.
O poder real de uma rede neural, entretanto, fica evidente quando a rede treinada é capaz de
produzir bons resultados com dados que nunca lhe foram apresentados antes, sendo esta qualidade
geralmente referida como capacidade de generalização. Uma rede neural perde a sua capacidade de
generalização quando ocorre o fenômeno de superajuste (overfiting) dos parâmetros, devido, em geral, a
um treinamento excessivo, situação em que a rede memoriza os exemplos de treinamento. O maior
segredo, portanto, para construir redes neurais bem sucedidas é saber quando parar o treinamento.
O superajuste dos parâmetros pode ser adequadamente evitado pela utilização de um conjunto
de dados, geralmente referido como conjunto de teste, contendo exemplos não presentes no conjunto de
treinamento. Neste caso, o desempenho da rede no conjunto de teste é avaliado periodicamente durante o
treinamento, para que se utiliza, em geral, a técnica estatística conhecida como validação cruzada (crossvalidation). O treinamento deve ser interrompido quando a rede apresentar o melhor desempenho (erro
médio quadrático mínimo) com o conjunto de teste.

3.3.3

Validação do Modelo
A validação de um modelo de redes neurais é a etapa em que a capacidade de generalização da

rede utilizada é avaliada. Esta avaliação é feita utilizando-se um conjunto de dados diferente do conjunto
utilizado no treinamento, geralmente denominado conjunto de validação. Em geral, quando os resultados
do modelo não forem satisfatórios, segundo algum critério definido previamente, uma nova topologia
para a rede ou um novo conjunto de variáveis, ou ainda novas funções de ativação são selecionados, e o
processo de treinamento é repetido.
O modelo que apresentar um desempenho satisfatório segundo o critério definido, por
exemplo, o menor erro médio quadrático, estará pronto para ser utilizado para o que se destina.
Naturalmente, a eficácia do modelo assim obtido dependerá do quanto os conjuntos de treinamento, teste
e validação são representativos do domínio real de valores das variáveis.
A viabilidade do processo de modelagem com redes neurais, portanto, reside,
fundamentalmente, na disponibilidade de informações suficientes para a construção de uma rede neural
com adequada capacidade de generalização.
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3.4 Sistemas Híbridos Neuro-Difusos
Uma tendência que se tem apresentado atualmente é o desenvolvimento de sistemas que
combinam conceitos de sistemas difusos e redes neurais, resultando nos sistemas híbridos denominados
sistemas neuro-difusos.
Há duas abordagens distintas de integração entre sistemas difusos e redes neurais [Bez91].
Numa primeira abordagem, as redes neurais estão sendo utilizadas para uma variedade de tarefas
computacionais dentro de uma base mais ampla de um modelo difuso. Nesta categoria, por exemplo,
estão tentando construir representações de funções de pertinência com redes neurais. Há também uma
grande quantidade de esforço sendo gasto no uso de redes neurais para derivar conjunto ótimo de regras
para controladores difusos ou para automatizar o processo de ajuste das funções de pertinências
associadas aos termos lingüísticos.
Em outra abordagem, muitos pesquisadores estão investigando modos de construir redes
neurais difusas, através da incorporação da noção de difusividade em uma base de redes neurais. Por
exemplo, a saída da rede neural durante o treinamento pode ser um vetor de termos difusos. Neste caso, a
rede neural estará funcionando como um classificador difuso e é conceitualmente idêntica a qualquer
outra função classificadora difusa. Um outro modo de incorporar difusividade em redes neurais
convencionais é alterar as funções de escala e de ativação das unidades de processamento, de forma que
elas executem algum tipo de agregação difusa (p.ex., união difusa, média ponderada ou interseção) na
informação numérica que chega a ela. Ou, ainda, através da transformação dos dados de entrada em dados
difusos.
Outras sugestões têm sido encontradas na literatura, uma vez que este é um ativo tópico de
pesquisa.

3.5 Simuladores de Sistemas Difusos e Redes Neurais

3.5.1

Utilitário de Lógica Difusa do MATLAB
O utilitário Fuzzy Logic Toolbox constitui-se num conjunto de funções desenvolvidas no

ambiente de computação numérica MATLAB, que permitem a implementação de sistemas de regras
difusas. O utilitário possui interface gráfica que o torna de fácil utilização, embora todas as funções
possam ser chamadas através de linha de comando. O utilitário oferece, também,

ao usuário a
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possibilidade de modificar o código da maioria das funções, bem como estender o utilitário adicionando
suas próprias funções desenvolvidas no ambiente MATLAB. São cinco os módulos principais:

1. Editor básico do sistema de regras difusas
Através deste módulo são selecionados: o número de variáveis de entrada e saída, o tipo de
sistema de inferência a ser implementado (Mamdani ou Sugeno) e os métodos a serem utilizados para
combinação de antecedente, implicação e agregação de respostas.

2. Editor de funções de pertinências
Este módulo permite a definição das funções de pertinências. Para isto, são oferecidos onze
tipos pré-definidos: triangular, trapezoidal, forma de sino, curva de gauss, curva de gauss assimétrica,
sigmoidal, diferença de duas funções sigmoidais, produto de duas funções sigmoidais, forma de S, forma
de Pi e forma de Z. O módulo atribui automáticamente os valores dos parâmetros destas funções, mas
permite a alteração desses valores pelo usuário.

3. Editor de regras
Com uma sofisticada interface gráfica, este módulo torna extremamente fácil a a tarefa de
descrever e alterar as regras do sistema.

4. Visualizador de regras
Tendo como única função apresentar a simulação do sistema de regras difusas, este módulo é
de grande utilidade para a verificação e ajuste das regras. Através dele, por exemplo, pode-se ver quais
regras são aplicadas para determinados valores de entrada ou, ainda, como as formas de algumas funções
de pertinência estão influenciando a resposta do sistema. Entretanto, este módulo só permite a simulação
exemplo a exemplo, sendo a entrada de dados feita através de um editor de uma única entrada. A
simulação em lote (conjunto de dados) é possível somente através de linha de comando. Neste caso, a
entrada dos dados é feita através de arquivos ASCII.

5. Visualizador de superfície
Este módulo permite a visualização da superfície solução do sistema, representanto a
dependência de uma das variáveis de saída com qualquer duas variáveis de entrada.
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Além dos cinco módulos básicos, o utilitário inclui duas ferramentas avançadas: um módulo
que, utilizando algoritmos de agrupamento, permite gerar automaticamente funções de pertinências para
as variáveis de entrada; e um outro que, simulando um sistema híbrido neuro-difuso, pode gerar
automaticamente um sistema de regras difusas do tipo Sugeno. Este último módulo, denominado ANFIS
(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System), foi utilizado, neste trabalho, para construir um modelo de
regras difusas do tipo Sugeno que foi comparado com o modelo de regras difusas proposto, e, por esse
motivo, é descrito a seguir.

3.5.1.1 Sistema de Inferência Neuro-Difuso Adaptativo (ANFIS)
O módulo denominado ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System), integrante do
utilitário de lógica difusa Fuzzy Logic Toolbox, consiste em uma implementação do método proposto por
Roger Jang [Jan93]. Nesse trabalho, o autor, motivado pela inexistência de métodos para transformar
conhecimento ou experiência em base de regras, propõe um modelo híbrido neuro-difuso, que, através de
um algoritmo de aprendizado adequado, é capaz de construir, automaticamente, um sistema de regras
difusas, a partir de um conjunto de observações. O modelo proposto se baseia numa arquitetura, também
referida como ANFIS, que consiste em uma classe de redes neurais funcionalmente equivalente aos
sistemas de inferência difusa. Os sistemas de regras resultantes utilizam regras difusas do tipo proposto
por Takagi e Sugeno [Tak85].
Além de gerar um conjunto de regras difusas, com funções de pertinência apropriadas, o
modelo ajusta automaticamente os parâmetros dessas funções, de forma a maximizar o desempenho do
modelo na representação da relação entrada-saída desejada. O ajuste dos parâmetros é realizado num
processo de treinamento, em que o algoritmo de propagação retrógrada (comumente utilizados em
modelos de redes neurais) ou uma combinação deste com métodos de mínimos quadrados (algoritmo de
aprendizado híbrido) é utilizado.
Arquitetura ANFIS
Apresentada na figura 3.6, a arquitetura ANFIS se baseia em dois tipos de unidades de
processamento: um tipo para representar unidades em que os parâmetros das funções de ativação são
ajustados durante o treinamento, denominadas unidades adaptativas, e outro para representar unidades em
que as funções de ativação são fixas, denomindadas unidades não adaptativas. As unidades de
processamento em uma mesma camada possuem funções que são da mesma família, como descrito a
seguir:
1ª Camada:
As unidades de processamento nesta camada são adaptativas, com função definida por:
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Oi1 = µAi(x) ,
onde x é a entrada no nó i e Ai é o valor lingüístico associado a esta função de nó. Em outras
1

palavras, Oi é a função de pertinência de Ai e especifica o grau com que a entrada x satisfaz o valor
lingüístico Ai. Para representar µAi(x), a função Sino ou Gaussiana é geralmente adotada. Os parâmetros
destas funções são referidos como parâmetros das premissas ou antecedentes.
2ª Camada:
As unidades desta camada executam uma função fixa que é a multiplicação dos sinais que
chegam a elas:
wi = µAi(x) . µBi(y) ,

i = 1, 2.

onde wi (saída da unidade i) representa o grau de aplicabilidade de uma regra. Como estas
unidades não são adaptativas, não possuem parâmetros a ajustar. Outros operadores T-norm que
representam o operador "E", como por exemplo, o operador mínimo, podem ser utilizados como função
de nó nesta camada.

Figura 3.7 –

Arquitetura ANFIS

3ª Camada:
Igualmente, as unidades desta camada não são adaptativas. Cada nó i calcula a razão entre a
aplicabilidade da i-ésima regra e a soma de todas as aplicabilidades do sistema de regras, ou seja:

wi =

wi
( w1 + w2 )

,

i = 1,2
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onde wi são as saídas desta camada, denominadas aplicabilidades normalizadas.

4ª Camada:
Cada unidade nesta camada é uma unidade adaptativa, com função de ativação dada por:

Oi4 = wi f i = wi (pix + qiy + ri) ,
onde wi é a saída da 3ª camada e {pi, qi, ri} é o conjunto de parâmetros, denominados
parâmetros das conseqüências.
5ª Camada:
Uma única unidade de processamento não adaptativa calcula a saída final como a soma de
todos os sinais de entrada, ou seja:

O = ∑ wi f i
5
1

i

∑w f
=
∑w
i

i

i

i

i

A rede adaptativa assim construída é equivalente a um sistema de inferência difusa com regras
do tipo Takagi e Sugeno [Tak85]. A extensão para um sistema do tipo Mamdani [Man75] é possível, com
a substituição do operador centróide por uma versão discreta que calcule o centróide aproximado. Essa
implementação, contudo, não é simples.
Algoritmo de aprendizado híbrido
Observa-se na arquitetura descrita que, conhecidos os parâmetros das premissas, a saída final
do sistema pode ser expressa como uma combinação linear dos parâmetros das conseqüências. Mais
precisamente, a saída Oi5 pode ser reescrita como:

O i 5 = ∑ wi (p i x + q i y + ri ) = ∑ wi p i x + wi q i y + wi ri ,
i

i

que é linear nos parâmetros das conseqüências {pi, qi, ri}.
Como resultado disso, os dois conjuntos de parâmetros (das premissas e das conseqüências)
são separáveis, o que permite a aplicação de tratamento diferenciado a cada um. Esta é a idéia básica do
algoritmo de aprendizado híbrido proposto por Jang [Jan93]. Este algoritmo é dividido em dois passos:
primeiramente, num passo à frente, os sinais são sucessivamente enviados até a 4ª camada e os
parâmetros das conseqüências são calculados por estimativa de mínimos quadrados; em seguida, num
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passo retrógrado, os erros são propagados da 4ª camada até a 1ª camada, quando, então, os parâmetros das
premissas são atualizados pelo gradiente descendente. A Tabela 3.1 resume esses passos.
Os parâmetros das conseqüências identificados desta maneira são ótimos (no espaço de
parâmetros das conseqüências), sob a condição de que os parâmetros das premissas sejam fixos. Esta
abordagem híbrida é muito mais rápida do que a abordagem baseada exclusivamente no gradiente
descendente. Contudo, a complexidade do cálculo da estimativa de mínimos quadrados é maior do que a
do gradiente descendente. Portanto, para se alcançar um equilíbrio entre a complexidade de cálculo e o
desempenho resultante, outros métodos podem ser utilizados para atualizar os parâmetros:
-

somente gradiente descendente;

-

gradiente descendente com um passo de mínimos quadrados;

-

gradiente descendente e mínimos quadrados, tal como proposto;

-

somente mínimos quadrados seqüencial (aproximado).
Porque as equações de atualização dos parâmetros das premissas e das conseqüências são

independentes ("descasadas"), é possível melhorar a velocidade de aprendizado através do uso de outros
métodos de atualização dos parâmetros das premissas, tais como: gradiente descendente conjugado,
propagação retrógrada de segunda ordem, otimização não linear, entre outros [Jan93].

Tabela 3.1 –

Resumo dos passos do algoritmo de aprendizado híbrido.

Passo à Frente

Passo Retrógrado

parâmetros das premissas

fixos

gradiente descendente

parâmetros das
conseqüências

estimativa de mínimos
quadrados

fixos

sinais

saídas dos nós

erros
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Simulador NeuroShell 2
O programa NeuroShell2 [War93] permite a simulação dos principais tipos de redes neurais

recorrentes e não recorrentes, com utilização dos respectivos algoritmos de aprendizados supervisionados
(Propagação Retrógrada, Probabilísticas e de Regressão) e não supervisionado (Kohonem).
Estruturado em dois módulos principais, Básico e Avançado, o programa permite a utilização
tanto por leigos como por pessoas experientes. Em cada um destes módulos principais, o usuário é
orientado para a simulação, através de uma seqüencia de módulos.
O módulo de entrada de dados permite a entrada manual ou através de arquivos do Lotus 1-2-3
(.wk1), sendo também possível a utilização de arquivos ASCII, ou Binário.
Módulos são oferecidos para pré-processamento, tais como conversão de alfa-numéricos em
numéricos ou aplicação de regras e visualização gráfica dos dados.
A definição de uma rede para treinamento é feita através de três módulos: um primeiro
destinado à seleção das variáveis de entrada e saída; um segundo para partição do conjunto de dados em
conjunto de treinamento e teste; e um terceiro e último que permite a seleção de uma arquitetura e de um
algoritmo de aprendizado, além da definição dos parâmetros e critérios de parada do treinamento.
Após o treinamento, é possível a verificação do fator de contribuição de cada variável, o
cálculo de estatísticas e a visualização gráficas dos resultados, bem como o pós-processamento das saídas,
no caso de um pré-processamento ter sido utilizado.
O programa oferece, ainda, módulos para a visualização e impressão dos resultados, como
também a exportação para arquivos do tipo Lotus 1-2-3 (.wk1), ASCII, ou Binário.
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A partir do que foi exposto no capítulo 2, o problema de modelagem do processo chuva-vazão
pode ser apresentado da seguinte maneira: "Dado um conjunto de valores representando os volumes de
água precipitados sobre uma bacia hidrográfica, durante um determinado período de tempo, quais são as
correspondentes variações de vazão numa determinada seção transversal do canal principal de
escoamento da bacia?"
Mostrar a viabilidade dos modelos de regras difusas para a resolução deste problema constitui a
principal contribuição deste trabalho de pesquisa. A fim de alcançar tal objetivo, propôs-se aplicar a
metodologia de modelagem descrita no capítulo 3, em um estudo de caso prático.
O objetivo deste capítulo, portanto, é descrever o processo de identificação de um modelo de
regras difusas, aplicado à simulação do processo chuva-vazão em uma bacia hidrográfica selecionada.
Descreve-se, também, a construção de um modelo de redes neurais e de um modelo neuro-difuso,
utilizados para comparação de resultados.
Os modelos foram avaliados quanto ao atendimento da dinâmica dos hidrogramas observados,
do volume médio escoado e, ainda, quanto à semelhança entre as séries calculadas e observada, medida
através do erro médio quadrático e coeficiente de correlação.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL
NOVEMBRO DE 2001
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4.1 Área de Estudo
A bacia hidrográfica do rio Preto, localizada na divisa dos estados do Rio de Janeiro e Minas
Gerais, foi escolhida como área de estudo para aplicação da metodologia proposta. Com uma área de
drenagem de 3425 km2, esta bacia se classifica como uma bacia de médio porte, o que a torna adequada
para um estudo com periodicidade mensal, como o que foi desenvolvido. O índice pluviométrico médio
anual nesta bacia é de 1667 mm e a vazão média de 84.1 m3/s.
Outro fato que determinou a escolha dessa bacia foi a disponibilidade de uma razoável
quantidade de dados consistidos. As séries históricas disponíveis para a bacia compreendiam médias
diárias de precipitação e vazão, coletados, em 14 estações pluviométricas e 9 estações fluviométricas,
entre 1952 e 1998, pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL10.

4.2 Preparação dos Dados
A preparação dos dados iniciou-se com a definição das estações a serem utilizadas nos
trabalhos. Optou-se por trabalhar com as 14 estações pluviométricas disponíveis e uma estação
fluviométrica, representando a seção de controle da bacia. Foi escolhida a estação fluviométrica mais a
jusante e com o maior período de dados. A localização destas estações na bacia é apresentada na figura
4.1.
Face à disponibilidade de dados de precipitação distribuídos pela bacia, pensou-se,
inicialmente, em desenvolver um modelo do tipo distribuído, ou seja, um modelo que utilizaria
informações dos 14 postos pluviométricos para estimar a vazão na seção de controle. As primeiras
investigações, contudo, logo revelaram que a implementação deste modelo não seria viável (considerando
os recursos atuais), devido ao fato de que a dimensão (número de regras) de um modelo de regras difusas
cresce exponencialmente com o número de variáveis de entrada. Este problema torna-se ainda mais
crítico quando o ajuste das regras é realizado num processo de tentativa e erro.
Pelas mesmas razões, a idéia inicial de desenvolvimento de um modelo com periodicidade
diária teve que ser abandonada. As investigações iniciais mostraram que a quantidade de variáveis
necessárias para explicar as variações diárias de vazões seria bem maior que a necessária para explicar as
variações mensais de vazões.
A partir destas constatações, portanto, definiu-se pelo desenvolvimento de um modelo
concentrado, ou seja, que utiliza dados de precipitação média sobre a bacia, com periodicidade mensal.
10

http:\\www.aneel.gov.br
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Iniciou-se, então, a preparação dos dados, propriamente dita. Primeiramente, foram eliminados
todos os períodos com falta de dados, resultando, daí, períodos contínuos com extensão máxima de 9
anos. O período com a maior extensão (1971 a 1980) foi escolhido como o conjunto de dados a ser
utilizado na identificação e no treinamento dos modelos; um outro período (1967 a 1971), para a
validação dos mesmos; e, ainda, um terceiro período (1988 a 1991) foi selecionado como o conjunto de
teste, utilizado nos modelos de redes neurais e neuro-difuso com a finalidade de evitar o já mencionado
problema de superajuste. No modelo de regras difusas, porque o ajuste das regras é controlado pelo
modelador, o conjunto de teste não se faz necessário.
Para cada um destes conjuntos, foram, então, calculadas as médias diárias de precipitação sobre
a bacia, para o que se utilizou o Método de Thiessen11; e, em seguida, as médias mensais de precipitação
sobre a bacia e da vazão na seção de controle foram obtidas. Um resumo das características dos dados em
cada um dos três conjuntos é apresentada na tabela 4.1; e uma visualização gráfica das séries de vazão e
precipitação, nas figura 4.2 e 4.3, respectivamente.

Estação Fluviométrica
Estações Pluviométricas

Figura 4.1 –

Tabela 4.1 –

11

Localização das estações na bacia hidrográfica.

Características dos conjuntos de dados.

método tradicional de cálculo de precipitação média em bacias hidrográficas (Hidrologia Básica, N.L.S.
Pinto et al., 1976)
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Período
Extensão (meses)
Precipitação min.
(mm)
max.
min.
Vazão (m3/s)
max.

Conjunto de Dados
Treinamento
Teste
Validação
ago/1971 a abr/1980 jul/1988 a set/1991 mai/1967 a mar/1971
105
39
47
0.0
0.1
0.1
14.4
12.9
14.4
29.3
33.7
30.3
246.4
149.4
164.4

300
Validação

Treinamento

Teste

250

Q (m3/s)

200
150
100
50
0

Tempo (meses)

Figura 4.2 – Série de vazões mensais na seção de controle, nos três períodos de dados.

20
Validação

P (mm)

16

12

8

4

49

Treinamento

Teste
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Figura 4.3 – Série de precipitações mensais sobre a bacia, nos três períodos de dados.

4.3 Modelo de Regras Difusas (MRD)
Deve-se, inicialmente, fazer a ressalva de que o conhecimento que se dispõe do domínio em
questão é restrito, e que não se pretende, com este trabalho, elucidar definitivamente todas as questões
envolvidas na modelagem do processo chuva-vazão. Não se pretende, tampouco, que o modelo de regras
difusas desenvolvido venha a substituir os modelos conceituais tradicionalmente utilizados para
modelagem do processo chuva-vazão. Pretende-se, tão somente, mostrar a possibilidade de se obter uma
representação de tal processo, baseando-se, principalmente, num conjunto de dados, e que o modelo
assim construído possa, de fato, constituir uma alternativa em situações em que a modelagem da estrutura
interna (física) da bacia hidrográfica não seja requerida.

4.3.1

Identificação do Modelo
Como primeiro passo na identificação do modelo de regras difusas, procurou-se identificar as

variáveis que explicariam o processo chuva-vazão na bacia hidrográfica em estudo. Sabe-se, a partir de
algum conhecimento de domínio (capítulo 2), que estas variáveis incluem características físicas, tais
como: forma e área da bacia; tipo e uso do solo; bem como as condições de umidade do solo antecedentes
à precipitação. Contudo, neste trabalho, propõe-se buscar a explicação para as variações de vazão na
seção de controle apenas nas séries históricas de precipitações e de vazões disponíveis para a bacia. Neste
caso, uma variação de vazão precisaria ser explicada a partir de valores de precipitação atual e
antecedentes, bem como de valores de vazões antecedentes. O que restaria ser identificado, portanto, é
quantos valores de precipitações e vazões antecedentes seriam necessários para explicar,
satisfatoriamente, uma variação de vazão na seção de controle.
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Primeiramente, as séries de vazões e precipitações correspondentes ao período de treinamento
foram analisadas graficamente, quando se buscou identificar possíveis correlações entre os valores de
precipitação e as correspondentes variações de vazão. Seguindo esta análise preliminar, realizaram-se
simulações de modelos de redes neurais, que, através dos fatores de contribuição, poderiam fornecer
indicativos das variáveis que mais explicariam as variações de vazões. Nestas simulações utilizaram-se
diferentes combinações das seguintes variáveis de entrada: a precipitação atual (Pt), duas precipitações
antecedentes (Pt-1 e Pt-2) e uma vazão antecedente (Qt-1) – e, como variável de saída, a vazão atual (Qt).
Lembra-se que o intervalo de tempo t corresponde ao mês. O modelo que apresentou o melhor resultado
indicou a seguinte ordem de contribuição para as quatro variáveis de entrada utilizadas: Qt-1 (16%), Pt
(16%), Pt-1 (9%) e Pt-2 (6%).
Com base neste resultado, iniciou-se a partição dos domínios destas variáveis, tendo-se
utilizado, primeiramente, algoritmos de agrupamento para identificação automática das partições. Para
isso, foram definidos, arbitrariamente, um número de partições para cada variável, tendo-se em mente,
contudo, que esse número, assim como o número de variáveis, influencia diretamente o número de regras
do modelo.
Tentativas de utilizar o algoritmo, proposto em [Bár95], para identificação das regras, não
foram bem sucedidas, podendo-se atribuir este resultado ao fato daquele algoritmo se basear na divisão
equidistante (intervalos iguais) do domínio das respostas. Por esse motivo, buscou-se identificar um
conjunto inicial de regras, diretamente, através da análise dos exemplos de dados presentes no conjunto
de treinamento, processo em que, primeiramente, os exemplos foram agrupados, de acordo com as
partições definidas inicialmente para as variáveis de entrada e de saída; e, posteriormente, buscou-se
identificar a regra implícita em cada grupo, ou, em outras palavras, a expressão condicional descritiva da
relação entrada-saída em cada grupo. Exemplificando este processo, apresenta-se, na figura 4.4, parte do
conjunto de treinamento, onde são vistos quatro grupos. Ao longo deste processo, permitiu-se que as
partições definidas inicialmente para as variáveis de entrada e de saída fossem, modificadas, visando a
uma melhor identificação das regras. Vale lembrar que a idéia de repartir os domínios ao mesmo tempo
em que as regras são identificadas foi utilizada nos algoritmos propostos em [Bár95].

Observou-se, ainda, durante a análise dos dados para identificação das regras, que duas
transformações das variáveis inicialmente selecionadas pareciam indicar melhor as regras. Assim, as
seguintes variáveis foram incluídas no conjunto de treinamento:
-

a diferença entre a precipitação atual e a precipitação antecedente: DPt = Pt - Pt-1, como
variável independente; e

-

a variação relativa da vazão atual: DQt = (Qt - Qt-1 )/Qt-1, como variável dependente.

Capítulo 4

MODELO DE REGRAS DIFUSAS PARA SIMULAÇÃO CHUVA-VAZÃO

52

Figura 4.4 –

Agrupamento de exemplos do conjunto de treinamento, utilizado para a identificação das
regras.

Com estas novas variáveis, pode-se identificar um conjunto de variáveis a serem utilizadas para
a identificação do modelo: Pt, DPt, Pt-2, como variáveis de entrada e DQt, como variável de saída. As
partições dos domínios das variáveis de entrada foram definidas com base nos valores mínimos e
máximos verificados em cada grupo, ajustados para uma adequada superposição entre partições
adjacentes. Funções de pertinência trapezoidais foram associadas a estas partições, e funções triangulares,
às partições da variável de saída DQt. A determinação dos parâmetros destas funções se baseou num
processo de tentativa, em que os graus de pertinência dos valores de entrada e o grau de aplicabilidade
(mínimo grau de pertinência) das regras aplicáveis a cada exemplo, foram calculados. As descrições
lingüísticas para cada variável e a base de regras identificadas estão apresentadas no apêndice A.

4.3.2

Ajuste das Regras
Para simulação do modelo identificado inicialmente, visando ao ajuste de sua base de regras

para melhor representar a relação entrada-saída presente no conjunto de treinamento, utilizou-se o

Capítulo 4

MODELO DE REGRAS DIFUSAS PARA SIMULAÇÃO CHUVA-VAZÃO

53

simulador Fuzzy Logic Toolbox [Jan94], descrito na seção 3.5.1. Primeiramente, foram identificados,
visualmente, os maiores desvios entre a série de vazões obtida da simulação e a série de vazões
observadas; e, posteriormente, simulados, em separado, os exemplos correspondentes a esses desvios, o
que permitiu, através de recurso oferecido pelo simulador, a identificação das regras que estavam
influenciando a resposta em cada caso. As funções de pertinência associadas com os antecedentes e/ou as
conseqüências destas regras foram, então, modificadas, de forma a corrigir os desvios encontrados. Estas
modificações, contudo, devido à interdependência entre as regras, requereram, na maioria das vezes, o
ajuste de regras outras que não aquelas relacionadas aos maiores desvios. Por esse motivo, alguns destes
desvios não puderam ser corrigidos, para o que seria necessária a inclusão de novas regras.

4.4 Modelo de Redes Neurais (RNA)
Um modelo de redes neurais foi treinado com o objetivo de comparar os resultados com o
modelo de regras difusas. Foram utilizadas, para este treinamento, as mesmas variáveis utilizadas no
modelo de regras, ou seja: a precipitação atual (Pt), a diferença de precipitação do mês atual e do mês
anterior (DPt) e a precipitação do segundo mês antecedente (Pt-2) como variáveis de entrada e, como
variável de saída, a variação atual de vazão (DQt).
Com estas variáveis definindo o número de unidades nas camadas de entrada e de saída, ficava
restando, para definição da configuração da rede, a definição do número de camadas e unidades ocultas.
Simulações iniciais de redes com duas camadas ocultas indicaram pouca vantagem destas em relação a
uma rede com uma única camada oculta. Por esse motivo, optou-se por uma rede com uma camada
oculta, com 12 unidades (número recomendado pelo simulador NeuroShell2 utilizado). Posteriormente,
para fins de comparação, uma rede com uma camada oculta e o dobro de unidades foi treinada, tendo
apresentado praticamente os mesmos resultados.
Como algoritmo de aprendizado, optou-se pelo algoritmo de propagação retrógrada, mais
comumente utilizado. Transformações lineares foram adotadas para as variáveis de entrada, e funções
logísticas foram utilizadas como funções de ativação das unidades ocultas e de saída. No treinamento da
rede, foram utilizados os conjuntos de treinamento e de teste, este último com o objetivo de evitar o
supertreinamento. A minimização da raiz quadrada do erro médio quadrático (REMQ) é o critério de
otimização adotado pelo simulador. O treinamento foi interrompido quando o REMQ para o conjunto de
teste foi mínimo. A estrutura do modelo identificado está apresentada do apêndice B.
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4.5 Modelo Neuro-Difuso (ANFIS)
Com a mesma finalidade com que um modelo de redes neurais foi construído, ou seja, a
comparação de resultados com o modelo de regras difusas, um modelo híbrido neuro-difuso foi treinado
para a bacia em estudo, para o que se utilizou o simulador ANFIS, descrito no item 3.5.1.1. As variáveis
utilizadas para identificação dos modelos de regras difusas e de redes neurais foram, também, utilizadas
para treinamento deste modelo, ou seja: a precipitação atual (Pt), a diferença de precipitação do mês atual
e do mês anterior (DPt) e a precipitação do segundo mês antecedente (Pt-2), como variáveis de entrada, e a
variação atual de vazão (DQt) como variável de saída.
Para identificação de uma partição inicial para os domínios das variáveis de entrada, foi
utilizado o método de agrupamento subtrativo (subtractive clustering). Como uma das opções oferecidas
pelo simulador, este método identifica partições de tamanho variável, requerendo apenas a definição de
uma medida para o raio de influência dos grupos. Aplicado ao conjunto de treinamento, este método
identificou, para um raio de influência igual a 0.5, quatro funções de pertinência para cada variável de
entrada. A forma de sino é adotada pelo simulador para todas as funções. Ao fim do treinamento, um
modelo com quatro regras foi obtido. As partições para cada variável de entrada e a base de regras do
modelo estão apresentadas no apêndice B.

4.6 Comparação de Resultados
A fim de verificar o potencial de aplicação dos sistemas de regras difusas para a modelagem do
processo chuva-vazão, o desempenho do modelo de regras difusas (MRD) foi avaliado em termos da
capacidade deste em representar tal processo na bacia hidrográfica em estudo. Realizou-se, também, a
título de ilustração, uma comparação do desempenho deste modelo com um modelo de redes neurais
(RNA) e um modelo neuro-difuso (ANFIS). Três parâmetros foram utilizados na avaliação dos
desempenhos: raiz quadrada do erro médio quadrático (REMQ), coeficiente de correlação e porcentagem
do volume total escoado (VE% = vol. simulado/vol. observado). Estas medidas foram calculadas,
separadamente, para os períodos de treinamento e de validação. Os resultados estão resumidos nas tabelas
4.2 e 4.3. Os gráficos apresentados nas figuras 4.5 a 4.10 comparam as séries de vazões obtidas da
simulação de cada modelo com a série de vazões observadas, para os períodos de treinamento e de
validação; enquanto as figuras 4.11 e 4.12 permitem a comparação dos três modelos em cada período.

Tabela 4.2 –

Resultados para o período de treinamento.
REMQ

MRD
14.15

RNA
29.21

ANFIS
15.45
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Coeficiente de correlação
VE%

Tabela 4.3 –

0.97
99.1

0.84
102.9

0.94
101.2

RNA
26.8
0.86
96.5

ANFIS
19.6
0.90
100.6

Resultados para o período de validação.
REMQ
Coeficiente de correlação
VE%

MRD
22.83
0.86
96.5
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Vazões simuladas pelo modelo de regras difusas e observadas no período de treinamento
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Vazões simuladas pelo modelo de redes neurais e observadas no período de treinamento.
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Figura 4.7 – Vazões simuladas pelo modelo neuro-difuso e observadas no período de treinamento.
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Figura 4.8 – Vazões simuladas pelo modelo de regras difusas e observadas no período de validação.
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Figura 4.9 – Vazões simuladas pelo modelo de redes neurais e observadas no período de validação.
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Observa-se que os modelos, de modo geral, reproduziram bem a dinâmica dos hidrogramas
observados na seção de controle da bacia hidrográfica em estudo. Também, em termos de volume médio
escoado, observa-se que os três modelos foram capazes de reproduzir bastante satisfatoriamente os
valores observados.
Quanto à semelhança entre as séries simuladas e observadas, medida através do erro médio
quadrático e coeficiente de correlação, pode-se notar que, no período de treinamento, os modelos de
regras difusas e neuro-difuso apresentaram desempenho ligeiramente superior ao modelo de redes
neurais. No período de validação, contudo, os desempenhos dos três modelos podem ser considerados
equivalentes. Uma perda de desempenho no período de validação é esperada, e pode ser atribuída à baixa
representatividade do conjunto de treinamento.
Cabe mencionar que não se realizou nenhuma otimização do modelo de regras difusas. Um
melhor desempenho deste modelo sempre pode ser obtido através do aumento do número de regras. Isto,
contudo, pode demandar um tempo muito grande para o ajuste das regras, uma vez que este ajuste é
realizado num processo de tentativa e erro.
Para melhorar o desempenho do modelo de redes neurais, pode ser necessário aumentar o
número de unidades ocultas ou ainda variar o conjunto de variáveis de entrada. Neste estudo, investigouse apenas o aumento do número de unidades ocultas, não se observando melhora significativa de
desempenho do modelo. Porque o objetivo de se construir um modelo de redes neurais neste estudo foi a
comparação de resultados com o modelo de regras difusas, não se investigaram variações do conjunto de
variáveis de entrada, tendo-se utilizado as mesmas variáveis selecionadas para o modelo de regras
difusas.
No modelo neuro-difuso, como as partições e as regras são geradas automaticamente, o
desempenho só pode ser melhorado através da redução da área de influência definida para o algoritmo de
agrupamento. Esta redução deve acarretar aumento do número de partições e de cada variável de entrada
e, por conseguinte, do número de regras.
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As principais conclusões da pesquisa empreendida neste trabalho estão apresentadas nesse
capítulo, que se completa com sugestões de tópicos para investigação futura.

5.1 Conclusões
O potencial de aplicação dos modelos de regras difusas para a simulação do processo chuvavazão em bacias hidrográficas foi investigado neste trabalho. Um número crescente de experiências
demonstrando as vantagens da aplicação desses modelos em diversas áreas têm sido relatadas. Essas
experiências têm destacado, principalmente, a simplicidade e flexibilidade desses modelos, bem como a
habilidade destes para tratar incerteza e imprecisão e representar relações não lineares complexas.
Combinando conceitos de representação e aquisição de conhecimento com lógica difusa, esses modelos
têm-se mostrado eficazes na descrição de relações funcionais, obtidas a partir de um conjunto de
observações somente.
A investigação empreendida neste trabalho envolveu a sistematização de uma metodologia
para identificação e ajuste de um modelo de regras difusas e sua aplicação em um estudo de caso prático.
Os resultados obtidos com os dados da bacia do rio Preto, mostraram que modelos de regras difusas
podem ser utilizados para simular, com intervalos mensais, o processo chuva-vazão numa bacia
hidrográfica de porte médio. O modelo apresentou um desempenho muito bom quando avaliado com
dados utilizados para a identificação e ajuste do modelo (período de treinamento), e um desempenho
satisfatório foi obtido quando um conjunto de dados diferente (período de validação) foi utilizado para a
avaliação.
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Estes resultados sugerem que os modelos de regras difusas podem ser uma alternativa aos
modelos conceituais tradicionalmente utilizados para modelagem do processo chuva-vazão,
principalmente em situações nas quais a modelagem da estrutura física da bacia hidrográfica não é
requerida. Os modelos de regras difusas, porque se baseiam apenas num conjunto de observações para
identificar a relação desejada, requerem, em geral, um menor número de hipóteses que os modelos
conceituais, que as utilizam em grande quantidade (linearidade, não aleatoriedade, etc.) na descrição
física dos diversos processos. Contudo, em termos de quantidade de parâmetros e facilidade de calibração
(ajuste) dos modelos não se evidenciou vantagem do modelo de regras difusas em relação aos modelos
conceituais. Uma grande quantidade de parâmetros, associados às funções de pertinência, foi necessária
no modelo de regras, e a interdependência entre esses parâmetros foi uma das dificuldades encontradas no
ajuste do modelo.
Realizou-se uma comparação de desempenho do modelo de regras difusas (MRD) com um
modelo de redes neurais (RNA) e com um modelo híbrido neuro-difuso (ANFIS), identificados a partir do
mesmo conjunto de observações. Assim como os modelos de regras difusas, estes modelos também são
capazes de identificar relações não lineares complexas, utilizando apenas um conjunto de observações das
variáveis dependentes e independentes. Tanto qualitativamente (atendimento à dinâmica do processo)
como quantitativamente (medidas de erros), os modelos apresentaram desempenhos semelhantes. Deve-se
mencionar, contudo, que nenhuma otimização de parâmetros foi realizada para o modelo de regras
difusas, enquanto nos modelos RNA e ANFIS, os parâmetros são otimizados, automaticamente, na fase
de treinamento desses modelos, através de algoritmos de otimização bem conhecidos.
Identificam-se, ainda, algumas vantagens dos modelos de regras difusas em relação aos
modelos RNA e ANFIS. A principal delas é que os modelos de regras difusas são muito simples, porque
são compostos de modelos locais simples (regras condicionais simples). Esta simplicidade garante a esses
modelos uma excepcional eficiência computacional, mesmo quando o número de regras é grande.
Observa-se, ainda, a não ocorrência de regras redundantes nesses modelos, o que é comum nos modelos
de redes neurais. Além disso, as regras do tipo Mamdani utilizadas no modelo de regras difusas são mais
simples e intuitivas do que as regras do tipo Sugeno utilizadas pelo modelo ANFIS, porque suas
conseqüências são expressas por variáveis lingüísticas ao invés de equações lineares.
Uma outra vantagem importante é que os modelos de regras difusas são flexíveis, não
requerendo um novo treinamento (ajuste) cada vez que novos dados ou informações sobre o processo são
apresentados. Estas informações são incorporadas ao modelo através do acréscimo de novas regras. Além
disso, esses modelos podem incorporar conhecimento especialista, em complementação ao conhecimento
adquirido a partir dos dados.
Devido à ausência de ferramentas automáticas para identificação e ajuste de modelos de regras
difusas do tipo proposto, o esforço requerido para construção desses modelos é bem maior do que o
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requerido para os modelos RNA ou ANFIS. Esta ausência de ferramentas, limita, também, em outros
aspectos, a aplicação desses modelos. O número de regras, por exemplo, que pode ser manipulado num
processo de ajuste baseado em tentativa e erro, é limitado. Esta limitação no número de regras implica em
limitação no número de variáveis de entrada e de valores lingüísticos que podem ser atribuídos a cada
uma delas (o número de regras cresce exponencialmente com o número de variáveis e de partições). Por
outro lado, o ajuste por tentativa e erro permite um maior controle de todo o processo, dispensando, por
exemplo, cuidados para evitar o super-ajustamento do modelo, geralmente requeridos pelos modelos
RNA e ANFIS.
A utilização de modelos de regras difusas para representação de relações do tipo entrada-saída
é, geralmente, questionada em termos de precisão. A precisão desses modelos sempre pode ser melhorada
com o aumento do número de regras, o que reduz a sua eficiência computacional. Esta eficiência pode ser
melhorada pela utilização de técnicas de otimização e/ou redução de regras, pela incorporação de
conhecimento de domínio, ou, ainda, por meio de processamento paralelo e distribuído.
Ressalta-se, contudo, que o desempemho de um modelo de regras difusas, assim como dos
modelos RNA e ANFIS, depende, fundamentalmente, do tamanho da série de observações, bem como se
esta é representativa do domínio de valores que o modelo intenciona representar.

5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros
A investigação realizada neste trabalho mostrou uma única aplicação potencial dos modelos de
regras difusas – uma simulacão mensal do processo chuva-vazão, numa bacia hidrográfica de porte
médio. Os resultados obtidos, entretanto, parecem sugerir que tais modelos podem ser úteis para a
simulação deste processo com periodicidade diária ou horária. Simulações com estas periodicidades são
indicadas, especialmente, para bacias hidrográficas de pequeno porte. Identifica-se, também, como
aplicação de grande utilidade, o desenvolvimento de modelos distribuídos, ou seja, modelos que
consideram os dados de precipitação distribuídos sobre a área da bacia hidrográfica. Esses modelos são
interessantes pela possibilidade de redução de erros decorrentes da aproximação por valores médios.
A principal dificuldade para construção de tais modelos, contudo, decorre da ausência de
ferramentas automáticas para identificação e ajuste de modelos de regras difusas, o que limita o número
de variáveis de entrada que pode ser utilizado pelo modelo. As investigações iniciais, para identificação
de um modelo chuva-vazão com periodicidade diária, mostraram que esses modelos necessitam de um
número maior de variáveis para explicar as variações de vazão na seção de controle da bacia do que um
modelo mensal. Nos modelos distribuídos, esta necessidade é obvia. Pesquisas futuras, portanto, devemse direcionar, preferencialmente, para o desenvolvimento de tais ferramentas automáticas. Neste sentido,
dois trabalhos se destacam como possíveis pontos de partida para futuras pesquisas: o trabalho de Jang
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[Jan93] propõe uma estrutura de rede adaptativa que, através de um algoritmo de aprendizado próprio, é
capaz de construir, automaticamente, um sistema de regras difusas do tipo Sugeno [Tak85]. Estes
sistemas, contudo, são mais complexos e menos intuitivos que o sistema de regras difusas proposto neste
trabalho, o qual se baseia na estrutura de regras proposta por Mamdani [Mam75]. O desenvolvimento,
portanto, de algoritmos que permitam a identificação das regras e o ajuste automático dos parâmetros das
funções de pertinência em sistemas de regras difusas do tipo Mamdani [Mam75] seria muito útil. Nesta
direção, uma adaptação da estrutura proposta em [Jan93] pode ser um caminho; no segundo trabalho,
Chang e Chen [Cha01] propõem uma estrutura combinada de rede neural com sistema difuso, que é capaz
de gerar e ajustar automaticamente modelos de regras difusas. A estrutura proposta se baseia num tipo
particular de redes neurais, onde um algoritmo de aprendizado híbrido combina uma fase de treinamento
não supervisionado com uma outra em que um treinamento supervisionado é realizado. Partindo de um
número de regras igual a zero, as regras são geradas incrementalmente pelo algoritmo. Dessa forma, o
modelo obtém um conjunto ótimo de regras. Contudo, as regras geradas são, também, do tipo Sugeno
[Tak85].
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A.1 Descrições Lingüísticas das Variáveis
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Descrição lingüística da variável de entrada Pt
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A.2 Base de Regras Difusas
(1)

Se (Pt é 1) e (DPt é 4-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 3-)

(2)

Se (Pt é 1) e (DPt é 4-) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 4-)

(3)

Se (Pt é 1) e (DPt é 3-) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 3-)

(4)

Se (Pt é 1) e (DPt é 3-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 4-)

(5)

Se (Pt é 1) e (DPt é 3-) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 4-)

(6)

Se (Pt é 1) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 2-)

(7)

Se (Pt é 1) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 2-)

(8)

Se (Pt é 1) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 3-)

(9)

Se (Pt é 1) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 3-)

(10)

Se (Pt é 1) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 3-)

(11)

Se (Pt é 1) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 2-)

(12)

Se (Pt é 1) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 2-)

(13)

Se (Pt é 1) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 2-)

(14)

Se (Pt é 1) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 3-)

(15)

Se (Pt é 1) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 4-)

(16)

Se (Pt é 1) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 1-)

(17)

Se (Pt é 1) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 2-)

(18)

Se (Pt é 1) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 3-)

(19)

Se (Pt é 1) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 1-)

(20)

Se (Pt é 1) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 1-)

(21)

Se (Pt é 1) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 1-)

(22)

Se (Pt é 2) e (DPt é 3+) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 2+)

(23)

Se (Pt é 2) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 4+)

(24)

Se (Pt é 2) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 4+)

(25)

Se (Pt é 2) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 2+)

(26)

Se (Pt é 2) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 2+)

(27)

Se (Pt é 2) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 1+)

(28)

Se (Pt é 2) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 1+)

(29)

Se (Pt é 2) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 1+)

(30)

Se (Pt é 2) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 2-)

(31)

Se (Pt é 2) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 1+)

(32)

Se (Pt é 2) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 1-)

(33)

Se (Pt é 2) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 1+)

(34)

Se (Pt é 2) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 1-)

(35)

Se (Pt é 2) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 2-)
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(36)

Se (Pt é 2) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 2-)

(37)

Se (Pt é 2) e (DPt é 3-) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 1-)

(38)

Se (Pt é 2) e (DPt é 3-) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 2+)

(39)

Se (Pt é 2) e (DPt é 3-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 1-)

(40)

Se (Pt é 2) e (DPt é 3-) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 2-)

(41)

Se (Pt é 2) e (DPt é 4-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 3-)

(42)

Se (Pt é 2) e (DPt é 4-) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 3-)

(43)

Se (Pt é 3) e (DPt é 4-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 4-)

(44)

Se (Pt é 3) e (DPt é 3-) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 1-)

(45)

Se (Pt é 3) e (DPt é 3-) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 3-)

(46)

Se (Pt é 3) e (DPt é 3-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 4-)

(47)

Se (Pt é 3) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 1+)

(48)

Se (Pt é 3) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 1+)

(49)

Se (Pt é 3) e (DPt é 2-) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 4-)

(50)

Se (Pt é 3) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 5+)

(51)

Se (Pt é 3) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 2-)

(52)

Se (Pt é 3) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 1+)

(53)

Se (Pt é 3) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 1-)

(54)

Se (Pt é 3) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 2+)

(55)

Se (Pt é 3) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 3+)

(56)

Se (Pt é 3) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 3+)

(57)

Se (Pt é 3) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 5+)

(58)

Se (Pt é 3) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 3+)

(59)

Se (Pt é 3) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 3+)

(60)

Se (Pt é 3) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 4+)

(61)

Se (Pt é 3) e (DPt é 3+) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 4+)

(62)

Se (Pt é 3) e (DPt é 3+) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 6+)

(63)

Se (Pt é 3) e (DPt é 3+) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 9+)

(64)

Se (Pt é 3) e (DPt é 4+) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 4+)

(65)

Se (Pt é 3) e (DPt é 4+) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 5+)

(66)

Se (Pt é 3) e (DPt é 4+) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 2+)

(67)

Se (Pt é 4) e (DPt é 4+) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 9+)

(68)

Se (Pt é 4) e (DPt é 4+) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 9+)

(69)

Se (Pt é 4) e (DPt é 4+) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 9+)

(70)

Se (Pt é 4) e (DPt é 4+) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 9+)

(71)

Se (Pt é 4) e (DPt é 3+) e (Pt-2 é 1) então (DQt é 7+)

(72)

Se (Pt é 4) e (DPt é 3+) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 7+)
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(73)

Se (Pt é 4) e (DPt é 3+) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 9+)

(74)

Se (Pt é 4) e (DPt é 3+) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 8+)

(75)

Se (Pt é 4) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 8+)

(76)

Se (Pt é 4) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 9+)

(77)

Se (Pt é 4) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 6+)

(78)

Se (Pt é 4) e (DPt é 2+) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 2+)

(79)

Se (Pt é 4) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 2) então (DQt é 5+)

(80)

Se (Pt é 4) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 3) então (DQt é 2+)

(81)

Se (Pt é 4) e (DPt é 1+) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 2+)

(82)

Se (Pt é 4) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 4) então (DQt é 1+)

(83)

Se (Pt é 4) e (DPt é 1-) e (Pt-2 é 5) então (DQt é 2-)

75

Apêndice B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
MODELOS DE REDES NEURAIS (RNA) E
NEURO-DIFUSO (ANFIS)
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B.1 Modelo de Redes Neurais (RNA)

Figura B.1 –

Estrutura do modelo identificado: 12 unidades ocultas

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL
NOVEMBRO DE 2001

Apêndice B

MODELOS DE REDES NEURAIS E NEURO-DIFUSO

B.2 Modelo Neuro-Difuso (ANFIS)
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Figura B.2 –

4

Descrições lingüísticas das variáveis de entrada

(1) Se (Pt é 1) e (DPt é 1) e (Pt-2 é 1) então (DQt = 10.5Pt + 3.5DPt + 2.4Pt-2 – 23.1)
(2) Se (Pt é 2) e (DPt é 2) e (Pt-2 é 2) então (DQt = 3.5Pt + 5.3DPt + 1.1Pt-2 – 25.7)
(3) Se (Pt é 3) e (DPt é 3) e (Pt-2 é 3) então (DQt = 14.6Pt + 7.7DPt + 3.7Pt-2 – 101.6)
(4) Se (Pt é 4) e (DPt é 4) e (Pt-2 é 4) então (DQt = –1.2Pt – 0.8DPt – 1.2Pt-2 – 23.3)

Figura B.3 –

Base de regras
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