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RESUMO 

 

Desde a invenção e ao longo dos anos com o aprimoramento, os computadores a cada 

dia mais revolucionam a automação de processos indústrias ou prediais, pois estes são 

capazes de monitorar e controlar todo o processo no qual está envolto, atingindo cada 

vez mais dimensões reduzidas, resistência a ambientes insalubres e confiabilidade de 

resultados. Nos últimos anos surgiu uma nova ferramenta desta plataforma que 

possibilitou um maior controle de todo o processo, os sensores virtuais (soft-sensor), 

responsáveis por simular e refinar as respostas dos sensores reais. Tendo em vista o 

atual e acelerado processo de urbanização, e consequentemente o aumento do consumo  

de veículos movidos a combustíveis fosseis, e a insustentabilidade da atual matriz 

energética,  faz-se útil  a  criação  de  um  soft  sensor  responsável  por  classificar  os  

veículos, relacionando sua eficiência energética e seu desempenho automotivo. Tais 

sensores foram construídos utilizando lógica fuzzy e redes neurais, e os resultados dos 

dois classificadores foram comparados para comprovar a qualidade de ambos os 

classificadores e dos critérios de classificação. 

Palavras-chaves – Soft sensor, lógica fuzzy, classificação de veículos, eficiência 

energética, ANOVA; 
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ABSTRACT 

 

Since the invention and over the years with the improvement of computers, every day 

more revolutionized automation, because they are able to monitor and control the entire 

process in which it is wrapped, achieving even small size, resistance to unhealthy 

environments and reliability of results. In recent years a new tool this platform emerged 

that allowed greater control of the process, the soft sensors, responsible for simulate and 

refine the responses of real sensors. Also in view of the current and accelerated process 

of urbanization, thus increasing the consumption of vehicles powered by fossil fuels, 

and the unsustainability of the current energy matrix is to be useful to create a soft 

sensor responsible for classifying vehicles, relating its energy efficiency and its 

automotive performance.  Such sensors were constructed using fuzzy logic and neural 

networks, the results of both classifiers form comparator to compare the quality of both 

classification and the classification criteria. 

 Key-words — Soft sensors, fuzzy logic, vehicle classification, energy efficiency, 

ANOVA 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O êxodo rural e o inchaço dos centros urbanos é um fator cada vez mais preocupante. 

Atualmente, cerca de 75% da população europeia vive em cidades, e estima-se que nos 

próximos 30 anos o percentual de pessoas vivendo em centros urbanos se aproxime à 

80% da população mundial. Tendo em vista que, nas cidades, o número de veículos 

movidos à queima de combustíveis fósseis é maior que no campo, muitas são as 

preocupações com relação à eficiência energética, qualidade do ar e qualidade de vida 

nos centros urbanos (SILVA,2012). 

O atual modelo da matriz enérgica mundial é insustentável a médio e longo prazo, 

devido à escassez cada vez maior dos combustíveis fósseis, que são derivados de 

recurso não renovável (petróleo); e da deterioração ambiental decorrente da exploração 

deste recurso (SILVA,2012). Dada as atuais conjecturas, faz-se útil a criação de um soft 

sensor responsável por classificar os veículos, relacionando sua eficiência energética e 

seu desempenho automotivo. 

A classificação exercida por tal soft sensor, será similar a classificação energética de 

eletrodomésticos: os veículos da categoria B, segundo o DENATRAN, serão 

distribuídos em uma escala alfabética de A até E, porém, além da eficiência energética, 

o desempenho automotivo é uma variável de extrema importância; logo o veiculo 

classificado como A apresenta a melhor relação entre potência (HP) e eficiência 

energética (autonomia). Para o treinamento do soft sensor, será utilizada uma base de 

dados da UCI Machine Learning Repository. Este banco de dados possui diversas 

informações sobre as características de alguns veículos tais como: autonomia medida 

em mpg (milhas por galão), número de cilindros, cilindradas (cm³), potência em HP 

(horsepower), peso (kg), aceleração (tempo, em segundos, que o veículo leva para 

acelerar de 0 a 60 mph), ano de fabricação e a origem de 398 carros distintos 

(MERZ,1998). 

É importante salientar que considera-se os dados utilizados foram obtidos em condições 

ideais de uso, ou seja,  foram desconsiderados alguns fatores que podem contribuir para 

a má eficiência do automóvel, tais como falta de manutenção dos veículos, pneus 

descalibrados, trânsito congestionado, combustível inapropriado, condições climáticas 

ou condições adversas de toda a sorte. 
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Algumas características oriundas do banco de dados são conhecidamente relacionadas, 

como por exemplo, a relação inversa entre peso e aceleração, ou até mesmo a relação 

entre o ano de fabricação e a autonomia, pois com o passar dos anos e a evolução da 

tecnologia, os carros tendem a reduzir o consumo de combustíveis. Sendo assim, estes 

dados acabam se tornando redundantes para a aplicação desejada. Para simplificar o 

número de entradas no soft sensor, utilizou-se a análise de variância (ANOVA): 

ferramenta estatística responsável por provar matematicamente a correlação entre certas 

variáveis (REZENDE,2007), otimizando então as entradas do soft sensor. 

Para o desenvolvimento do soft sensor com lógica neural, foi escolhido como base um 

soft sensor construído na disciplina de Interfaceamento de Sistemas, baseado em lógica 

fuzzy, também conhecida como lógica nebulosa. Tal escolha é justificada devido à 

natureza das entradas de dados, que consiste de valores absolutos que assumiram 

valores linguísticos no caso da lógica fuzzy, a partir do conjunto dos dados, bem como a 

importância de cada dado na classificação dos veículos. Desta forma, foi necessário 

encontrar uma lógica mais similar ao pensamento humano, sendo assim a flexibilidade 

deste método se adequou a resolução deste problema (AGUADO e 

CANTANHEDE,2010). E uma vez a classificação criada pela lógica fuzzy, esta 

classificação será  utilizada para construir uma nova classificação baseada em redes 

neurais.  

1.1 Objetivo 

 

Objetiva-se com este trabalho a criação de um soft sensor com lógica em redes neurais 

para a classificação de automóveis quanto a eficiencia, com base em uma classificação 

obtida através de lógica fuzzy.  

 

1.2 Motivação 

 

Dado o fato de que a atual matriz energética de automóveis é baseada em combustíveis 

fosseis, fontes não renováveis, que tais combustíveis são altamente poluentes e 

considerando também que para automóveis a variável potência é de vital importância, 
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do que adianta um carro com boa autonomia, se tal veiculo não é capaz de subir morros 

íngremes, ou até mesmo viajar longas distâncias com conforto? 

Diante disso, se fez necessário a criação de um classificador soft sensor que 

correlacione a melhor relação entre autonomia e potência. 

 

1.3  Metodologia 

 

Para elaboração deste trabalho, incialmente se arbitrou os critérios de classificação com 

base no banco de dados da UCI Machine Learnig, da Universidade da California.  

Após este primeiro passo, foi construído um classificador soft sensor com lógica fuzzy, 

para classificar os 392 automóveis do banco de dados, conforme os critérios de 

classificação criados neste trabalho. Em seguida, o mesmo classificador foi construído, 

porém com redes neurais. 

Após a conclusão dos dois classificadores, foram comparados os resultados obtidos 

entre eles e verificado se os critérios de classificação foram bem arbitrados.  

 

1.4  Estrutura do trabalho 

 

O trabalho inicia expondo dados que justificam a criação da classificação e dos 

classificadores. Posteriormente, é elaborada uma revisão bibliográfica sobre os 

conceitos abordados no trabalho. 

Após todo o embasamento teórico, é explicado de forma ilustrativa como foram 

arbitrados os critérios de classificação, e como foram construídos os soft sensors, tanto 

em lógica fuzzy como em redes neurais. 

Finalizando o trabalho, uma comparação é feita entre os resultados obtidos com ambos 

os classificadores, e concluído se os critérios de classificação foram satisfatórios. 
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2. IMPACTO AMBIENTAL DOS TRANPORTES NA SOCIEDADE 

 

A concepção de transporte é inseparável da concepção de cidade, estes estão expostos 

em duas características distintas segundo o urbanista francês Amar Georges; O 

automóvel,  poluente, individualista, devorador de espaço,  símbolo do egoísmo urbano; 

E o transporte coletivo, que representa o oposto do automóvel pessoal, sendo este 

benévolo responsável por promover distâncias geográficas  e oferecer equidade e 

qualidade de vida  (AMOUZOU). 

2.1 Histórico dos transportes  

 

O primeiro meio de transporte a utilizar o motor de combustão a gasolina data do ano de 

1885 por um alemão chamado Karl Benz. Já no ano de 1892, o automóvel começou a 

ser produzido em escala indstrial nos Estados Unidos pelo americano Henry Ford, 

porém só se popularizou em todo mundo após o termino da segunda guerra. 

Os primeiros estudos sobre mobilidade urbana datam dos anos 50, nos grandes centros 

mundiais. Tais estudos tratavam o deslocamento somente por motivos de trabalho, pois 

nesta época a sociedade era dita sedentária, pois as pessoas passavam praticamente a 

vida toda nos seus bairros e a mobilidade era quase inexistente. 

Logo na virada da década de 60, este mito histórico da vida no bairro começou a ruir. 

Os deslocamentos do dia-a-dia aumentaram, se diversificaram e, principalmente, se 

alongaram. Diante disso e da importância crescente que o fator deslocamento adquiriu 

na sociedade, teve-se a necessidade de organizar territorialmente os transportes 

coletivos (AMOUZOU). 

No Brasil este efeito de crescimento da frota de automóveis não se difere do resto do 

mundo, pelo contrario, é mais acentuado, pois a quantidade de automóveis circulando 

no nosso país aumentou de 9.527.296 unidades em 1985 para 17.802.000 em 2000. Ou 

seja, a frota quase dobrou em um intervalo de 15 anos. 

O mercado automotivo brasileiro é do tipo oligopolista, ou seja, as montadoras fabricam 

vários produtos diferenciados e competem em segmentos diferentes. Neste caso, as 

empresas diferenciam seus produtos por atributos específicos e competem pelo preço. Já 
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os consumidores reagem a este mercado de forma aleatória, analisando o preço e os 

atributos dos veículos. 

As principais frotas nacionais se concentram na regiões mais ricas e urbanizadas. Os 

engarrafamentos e trânsito caótico tornaram-se um cenário comum em cidades como 

Rio de Janeiros e São Paulo e as emissões de poluentes degradam consideravelmente a 

qualidade do ar (FERRAZ,2001). 

2.2 Poluição atmosférica oriunda de automóveis. 

 

Poluição, por definição, é a degradação das características físicas ou químicas do 

ecossistema, por meio de adição ou redução de substâncias. Tais fatos podem ser 

causados por interferência humana ou não (DA COSTA PINTO,2005). 

Os motores de veículos são quase que na sua totalidade movidos a combustíveis fósseis, 

e estes emitem diversos poluentes. Entre os mais prejudiciais se destacam a combinação  

entre matérias orgânicas e inorgânicas. Poeira, terra, ácido, metais e materiais orgânicos 

são exemplos de componentes que ficam suspensos na atmosfera. A grande maioria 

destas partículas são microscópicas, e quanto menor a partícula, mais prejudicial ela é. 

Partículas cujo diâmetro é inferior a 10 micrômetros são capazes de adentrar no pulmão. 

Estas partículas, uma vez dentro do corpo humano em suspensão podem causar sérios 

problemas para o coração. O dióxido de nitrogênio, produzido na queima de 

combustível em altas temperaturas, quando em altas concentrações podem danificar os 

pulmões e causar dores no peito (LOCH,2014). 

Logo, todos este danos e a qualidade do ar nos grandes centros, acarretam em custos 

reconhecidamente grandes, e destes se destacam os custos com saúde publica, variando 

desde irritação nos olhos até problemas respiratórios, e até mesmo de forma indireta a 

crescente taxas de câncer  (FERRAZ,2001). 

A poluição do ar não é a mesma em todos os lugares do mundo, ela se difere dentro do 

mesmo país, se concentrando nas áreas de maior densidade demográfica, onde são 

queimadas as maiores quantidades de combustíveis fósseis. As cidades mais populosas, 

como Los Angeles, Cidade do México, Pequim e São Paulo, são conhecidas 

mundialmente pelo ar poluído. As condições climáticas também impactam na qualidade 
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do ar, desta forma os níveis de poluição  variam também de um dia para o outro, e não 

só geograficamente (LOCH,2014). 

Para exemplificar, na cidade de São Paulo os carros particulares foram responsáveis por 

cerca de 75% das emissões de monóxido de carbono (CO), 73% de hidrocarbonetos 

(HC), 23% de óxidos de nitrogênio (NOx) e 10% de matéria particulada (PM) em 1977 

(CETESB,1999). 

O estudo intitulado “Estado das Cidades da América Latina e Caribe”,  compara a 

poluição entra as maiores cidades da América Latina, e afirma que o Brasil é o segundo 

maior país poluidor, perdendo somente para o México. Sendo que estes dois países 

juntos respondem por mais da metade das emissões de poluentes latino-americanas. 

Segundo o estudo citado acima, a poluição do ar causa mais de 2 milhões de mortes 

prematuras por ano, tendo como gás mais prejudicial o monóxido de carbono (CO), gás 

este venenoso, se tornando mais perigoso pelo fato de ser incolor e inodoro.  Os 

Hidrocarbonetos (VOCs), que são gases formados pela queima incompleta dos 

combustíveis fosseis, são quebrados pela luz solar se transformando em ozônio (O3), 

gás este que em baixas altitudes são poluentes  formadores de névoa química (smog). E 

por último, a queima de combustíveis fosseis também formam os óxidos de nitrogênio 

(NO e NO2), quem contribuem para o smog (nuvem de poluição) e para chuva ácida. 

As emissões veiculares também são compostas por gases que, apesar de não serem 

prejudiciais a saúde humana, afetam o ambiente no qual são inseridos, como por 

exemplo o gás carbônico (CO2) que é o principal contribuidor  do efeito estufa, assim 

como  o gás nitrogênio (N2) e também vapor de água(H2O) (LOCH,2014). 

 

2.3 Novas tecnologias para redução de emissões 

  

Com o passar dos anos e o crescente número de estudos sobre os impactos das emissões 

veiculares no meio ambiente, também foi crescente o número de tecnologias que 

buscam solucionar este problema, cada vez mais preocupante e que ganha a atenção nas 

maiores mídias. 
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Ná década de 90 o governo brasileiro decidiu adicionar álcool à gasolina em todo o 

Brasil, o que transformou o combustível nacional, em termos ambientais, um dos 

melhores do mundo. O álcool, por ser de origem na biomassa, é um recurso renovável, e 

por isso suas emissões de carbono são auto compensadas pela reabsorção nas áreas de 

cultivos, o que evita consequências para as mudanças climáticas (DA COSTA 

PINTO,2005). 

Com a substituição parcial da gasolina pelo etanol, acarretou um desequilibro no perfil 

do refino do petróleo, alterando a qualidade do diesel produzido no Brasil, fazendo com 

que 20% do diesel circulante no Brasil fosse importado. O governo, para ajudar os 

produtores do diesel nacional e de olho no movimento de produção biodiesel iniciado na 

Europa, em dezembro de 2004, lançou oficialmente o Programa Nacional de Produção 

de Biodiesel. Tal programa estabeleceu a obrigatoriedade do uso de 2% de biodiesel 

misturado ao petrodiesel a partir de 2008, e de 5% a partir de 2013. 

Com a atual mistura de 5% de biodiesel, os motores que funcionam com este 

combustível emitem menos 57% de gases poluentes. Ao misturarmos 10% do biodiesel 

no petrodiesel, a redução de hidrocarbonetos pode chegar a 10% oque representa 12.500 

toneladas a menos de hidrocarbonetos, e a redução de CO2 é 8% menor que o 

petrodiesel . A redução chega a 20% quando a mistura chega a 20% de biodiesel 

representando 25.000 toneladas a menos de hidrocarbonetos e 12% a menos de CO2 

(LEITE,2007). 

Na mesma época, também novas tecnologias foram introduzidas nos automóveis, como 

a injeção eletrônica e o uso obrigatório de catalisadores. Ambos beneficiaram 

significativamente o meio  ambiente, propiciando uma injeção quantitativamente correta 

e eficiente de combustível, reduzindo os produtos da combustão incompleta como 

subproduto principal o (CO). A redução obtida na massa poluidora foi da ordem de 90% 

com referência a década de 70 (DA COSTA PINTO,2005). 

Uma politica que hoje em dia é muito difundida no mundo todo para redução de  

trânsito e, por consequência, redução de emissões veiculares. É a politica de incentivo 

ao transporte publico. As emissões demográficas em transporte publico são 70% mais 

eficazes. 
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Neste caso o Brasil anda na contra mão dos grandes centro do mundo, com politicas 

como a de facilitação do crédito para a aquisição de veículos pessoais, ampliação da 

infraestrutura  viária em detrimento de investimentos ferroviários, e desqualificação e 

encarecimento dos transportes públicos. O governo brasileiro afirma â sua população 

que seu interesse é mesmo de que cada pessoa obtenha um veículo, criando um ciclo 

vicioso de congestionamento e aumento de poluição urbana derivada de automotores 

(MONTEIRO,1998). 

 

Figura 2.1 Círculo Vicioso do Congestionamento, Fonte: ANTP,1997. 

 

Existem vários avanços tecnológicos para reduzir os efeitos poluentes dos automóveis, 

como dito acima. Porém, como tecnologia para zerar as emissões, tem-se, com o 

principal, os carros elétricos movidos a bateria. Existem como tecnologia de transição 

os carros híbridos que utilizam gasolina e energia elétrica, porém estes reduzem as 

emissões mas não as zeram por se tratar de uma tecnologia hibrida. Já existem veículos 

que são 100% movidos a energia elétrica através de baterias, porém atualmente não é 

ainda uma tecnologia acessível economicamente, mas se populariza a cada ano  

(LOCH,2014). 
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3. REVISÃO BIBILIOGRAFICA 

 

3.1 SOFT SENSOR 

 

“Sensores virtuais são algoritmos matemáticos (modelos inferenciais) capazes de 

estimar, em tempo real, uma variável de interesse não medida a partir de outras 

variáveis disponíveis, medidas instantaneamente.” (JAMES et al.,2000). 

A quantidade e qualidade das informações recebidas de um dado sistema, são fatores de 

crucial importância para a operação satisfatória de tal. Todo monitoramento de sistemas 

está vinculado ao emprego de monitoramento de elementos físicos, os conhecidos 

sensores que são responsáveis por coletar essas informações. A importância de tais 

sensores é cada vez maior, e envolvem um número grande de áreas de aplicação. 

Apesar da constantes evoluções tecnológicas dos sensores, estes ainda possuem sérias 

limitações em vários processos, como indisponibilidade no mercado, altos custos de 

aquisição e de manutenção, precisão grosseira, ambiente de medição hostil. entre outros. 

Diante disso, houveram diversas tentativas de solucionar ou amenizar tais problemas. 

Acompanhando os avanços tecnológicos, surge um novo conceito de sensor, capaz de 

manipular computacionalmente as informações medidas e transmiti-las de forma mais 

eficiente para o uso do processo. Estes são os chamados sensores virtuais responsáveis 

pela inferência de propriedades cruciais do processo (FREITAS, 2009).  

 

3.1.1 Estrutura do soft sensor 

 

Os sensores virtuais são um importante marco na evolução dos novos processos de 

engenharias. Tais sensores podem ser definidos como algoritmos para tomadas de 

ações, cujo elemento principal é o modelo inferencial. Tal modelo corresponde a um 

modelo matemático, ou seja, através de um conjunto de variáveis medidas se torna 

possível a predição de variáveis que não são possíveis de serem medidas  na planta em 

tempo real. 
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A estrutura fundamental de um sensor virtual  é a união entre um sensor, ou conjunto de 

sensores, e software onde roda o algoritmo descrito no parágrafo anterior. Desta forma, 

pode-se separar o sensor virtual em duas partes distintas: Hardware e Software. 

O Hardware consiste no sensor, ou conjunto de sensores físicos, o qual é uma unidade 

física e é responsável por medir as variáveis do processo no qual se deseja monitorar. Já 

a segunda parte, chamada de Software, consiste no algoritmo com o modelo matemático 

inferencial, capaz de fornecer por meio de simulações a variável desejada. A figura 3.1 

representa esquematicamente a  estrutura do soft sensor e a figura 3.2 mostra como os 

sensores estão ligados às plantas controladas. 

 

Figura 3.1 - Diagrama do principio do sensor virtual 

 

 

Figura 3.2 - Representação de dois sensores virtuais ligados a duas plantas de controle. 
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As três principais abordagens utilizadas para o desenvolvimento destes sensores são: 

modelagem fenomenológica, estatística multivariada e modelagem por inteligência 

artificial (Redes Neurais, Lógica Fuzzy e Métodos Híbridos respectivamente)  

(FREITAS, 2009). 

 

3.1.2  Importância dos soft sensor 

 

A grande popularização dos sensores virtuais em aplicações industriais ocorre devido às 

vantagens que tais sensores possuem em comparação aos sensores reais. Em alguns 

processos industrias, como por exemplo em colunas de destilação, se encontram grandes 

dificuldades em medir as composições dos produtos.     

Tendo em vista tais problemas, o sensor virtual se apresenta como uma ferramenta 

capaz de solucionar o problema da carência de sensores no mercado para medir esse 

tipo de variável. E mesmo nos casos que apresentem alternativas físicas para medir tais 

variáveis, estas normalmente apresentam baixa confiabilidade ou precisão, bem como 

seu alto custo de implantação e manutenção, tornando desvantajoso o seu emprego 

quando comparados com a possibilidade de implantação de sensores virtuais.     

Sensores virtuais tem grande confiabilidade e precisão nas estimativas, principalmente 

em faixas extremas de operações. Isto possibilita a implantação de sistemas mais 

eficientes de controle e monitoração das plantas industriais, o que acarreta redução nas 

perdas de produto e energia (ZANATA, 2005).     

 

3.1.3 Aplicações de soft sensor  

 

Os sensores virtuais são largamente aplicados, pois eles monitoram, controlam e 

otimizam todo o tipo de processo, fornecendo medições mais precisas, rápidas e 

confiáveis com um baixo custo de desenvolvimento, implantação e manutenção. 

Podendo ressaltar que estes sensores podem atuar substituindo diversos sensores físicos, 

ou até mesmo trabalhando em conjunto com os sensores físicos auxiliando na 

monitoração e controle de falhas e manutenção preventiva  (ZANATA, 2005).     
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Os sensores são empregados para solução de inúmeros problemas, tais como 

(FREITAS, 2009): 

• Cópia do sistema de medição; 

• Simulações; 

• Redução da necessidade de sensores físicos (hardware); 

• Predição em tempo real para monitoramento e controle de planta; 

• Validação de sensores; 

• Estratégias de diagnóstico de detecção de falhas. 

Um problema especifico, porém de fundamental importância , onde os sensores virtuais 

vem sendo comumente utilizados, são os chamados parâmetros intangíveis e são 

encontrados comumente em diversos processos de escalas industriais e laboratoriais. 

São os chamados parâmetros intangíveis. Tais parâmetros são propriedades complexas 

de uma substância, tais como sabor, cor, maciez, suavidade, ou seja, parâmetros 

definidos subjetivamente. Tais parâmetros são complicados por se basearem em 

experiências sem um padrão matemático. Neste caso, os sensores virtuais são muito 

úteis por permitirem acúmulo de experiência passada em modelos empíricos de 

monitoramento. 

Entretanto, a indústria petrolífera é considerada pioneira no desenvolvimento e 

implementação de estratégias envolvendo sensores virtuais. Isto acontece devido ao fato 

que em tais processos é necessário o conhecimento em tempo real de alguns parâmetros 

do processo para poder efetuar  o controle avançado de tal. A tabela 3.1 apresenta 

alguns trabalhos recentes desenvolvidos para várias aplicações de sensores virtuais no 

processo de refino (FREITAS, 2009). 
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Tabela 3-1 Aplicação de sensores virtuais no processo de refino.(Fonte: Soft Sensor for 

Monitoring and Control) 

 

 

3.1.4 Desenvolvimento do soft sensor 

 

Para desenvolver sensores virtuais, normalmente se utilizava algoritmos como filtros de 

Kalman, porém, recentemente, novas técnicas vêm sendo adotadas para implementar 

tais sensores, como redes neurais, algoritmos genéticos e, também, logica fuzzy, sendo 

esta ultima técnica empregada neste trabalho. 

Existem várias abordagens diferentes para modelagem de sistemas não lineares, como a 

modelagem caixa-branca, preta e modelos híbridos. Já para sistemas não-lineares, as 

abordagens locais são extremante eficazes, pois tal abordagem decompõe o problema de 

modelagem em um número menor e mais simples de subproblemas lineares. 

Tais características fazem com que tal abordagem seja muito atraente, por ser 

conceitualmente simples, e próximos à maneira como os seres humanos resolvem 

problemas. 
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Neste trabalho é utilizada lógica fuzzy para o desenvolvimento do sensor. A análise do 

problema pode ser feita através da distinção entre submodelos do tipo Mandami (regras 

linguísticas) adquiridos após a etapa de fuzzificação. Levando em consideração que o 

objetivo é o uso de técnicas de identificação para a construção de modelos nebulosos de 

dados adquiridos da tabela 4.1, a obtenção de um modelo nebuloso baseado em regras 

usando esses dados requer uma intensa tarefa de identificação, como será descrito no 

próximo capitulo. De forma resumida, pode-se simplificar o procedimento de 

elaboração do sensor como identificação (coleta dos dados, seleção da estrutura, 

agrupamento e  escolha do número de agrupamentos), a derivação do modelo nebuloso 

e a simplificação e validação do modelo, que podem ser observadas no esquema 

representado na Figura 5.3, onde se emprega a abordagem de identificação baseada em 

agrupamentos nebulosos (LOTUFO, 2010). 

 

Figura 3.3 - Abordagem de identificação baseada em agrupamento nebuloso. 

 

 

3.2 Lógica Fuzzy 
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3.2.1 Teoria de conjuntos 

  

A teoria de conjuntos é uma das mais clássicas da matemática, e nela o conceito de 

pertinência de um elemento Y a um conjunto A é bem definida. (TANSCHEIT ,2004). 

Porém, o conjunto denominado A pertence a um universo denominado X, e neste 

universo os seus elementos podem ser divididos em pertencentes ao conjunto A ou não 

pertencente a este conjunto. Isto pode ser observado na equação 4.1 abaixo: 

  ( )  {
                        
                        

}                       (3.1) 

Em um conjunto fuzzy  os elementos de A do universo X são definidos pela função de 

pertinência    ( )     [0,1] e representados  por  A = {   ( )  }  x   X, sendo 

   ( ) o indicativo de quando x pertence  ao conjunto A (TANSCHEIT, 2004). Sendo 

que um elemento pode pertencer a dois ou até mesmo mais conjuntos, com graus de 

pertinências iguais ou distintos.   

3.2.2 Funções de pertinência 

 

As funções de pertinência podem ser definidas através das experiências dos 

especialistas, porém comumente utilizam-se as funções de pertinência padrão, divididas 

em continuas e descontinuas (TANSCHEIT ,2004). 

As funções de pertinência do tipo contínuas são definidas por funções analíticas das 

mais diversas funções possíveis para representar um determinado evento natural que 

quer ser representado com a lógica fuzzy. 

Exemplificando, a seguinte função geral pode ser usada para definir  os conjuntos fuzzy 

que representam os termos pequenos, médio e grandes(TANSCHEIT ,2004): 

   ( )  (  ( (   ))
 )                                          (3.2) 

De forma que a função    ( ) é modificada pela manipulação dos parâmetros a,b e c. 

Já as funções de pertinência descontínuas são representadas por segmentos contínuos 

lineares, o que normalmente resulta em formas triangulares ou trapezoidais 

(TANSCHEIT ,2004).  
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O grau de pertinência deste tipo de função pode assumir qualquer valor entre 0 e 1. 

Sendo que 0 representa a total exclusão do elemento x a classe A e o valor 1 representa 

total pertinência do elemento X a classe A (GOMIDE,1994). E os valores 

intermediários entre 0 e 1 podem ser comparados percentualmente ao grau de 

pertinência dos elementos as classes. Exemplificando, se um elemento x tem um grau de 

pertinência 0.6 a classe A, de forma analítica significa que o elemento x pertence 60% a 

tal classe. 

Um sub-conjunto de pontos u do universo U pode ser chamado de conjunto suporte de 

um conjunto fuzzy A se     ( ) > 0. Pois um conjunto cujo o conjunto suporte é um 

único ponto de U com      é chamado de conjunto unitário fuzzy (GOMIDE,1994). 

Sejam dois conjuntos fuzzy denominados A e B ambos pertencentes ao universo U com 

funções de pertinência         respectivamente. Definem-se as operações de conjuntos 

como, por exemplo, união (A∪B), intersecção (A∩B) e complemento (¬A), da seguinte 

forma (GOMIDE,1994). 

         µA∪B(u) = µA(u) &  µB(u)                                     (3.3) 

           µA∩B(u) = µA(u)  T µB(u)                                     (3.4)                             

            µ¬A(u) = 1     ( )                                           (3.5) 

onde T é a norma triangular e & é uma co-norma. 

 

3.2.3 Lógica Fuzzy  

 

Humanos nem sempre resolvem problemas do cotidiano de forma clara ou precisa. Isso 

se deve à natureza de certos problemas, cujas variáveis relacionam-se a diferentes 

cenários na tomada de decisão; por exemplo, noções de distância (perto ou longe), 

quantidade (muito ou pouco), ou até mesmo o discernimento de certo ou errado. Como 

a solução desses problemas envolvem divergências para diferentes situações (diferentes 

expectadores ou condições), a programação de softwares para realizar tomadas de 

decisão para problemas desse tipo não é trivial. Faz-se necessário utilizar um método 
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que solucione os problemas de maneira semelhante aos humanos, que envolvem 

incertezas e suposições. 

A lógica fuzzy, ou lógica nebulosa, passou a ser difundida em 1965, através do artigo 

Fuzzy Sets publicado no Jornal Information and Control pelo professor Lofti Zadeh. 

Esta técnica surge como um recurso para abordar problemas que vão além de uma 

lógica booleana, atribuindo diferentes níveis de resposta às soluções. Hoje, a lógica 

nebulosa é empregada em diversos setores da indústria, da administração e do mercado 

financeiro. 

Um bom exemplo para ilustrar a lógica fuzzy é o problema citado por 

(CANTANHEDE,2010), o qual foi proposto por Earl Cox (1994): Na figura 3.4, os 

copos estão cheios ou vazios? 

 

Figura 3.4 . Exemplo de medidas variadas (extraído de (CANTANHEDE,2010)). 
 

Este é um exemplo típico de incertezas: para algumas pessoas. O copo à esquerda está 

“meio cheio”, enquanto para outras pode estar “meio vazio”. Já o copo da direita, para 

muitas pessoas estará “quase cheio”, porém não cheio por completo. Ou seja, mesmo 

que a resposta seja incerta, noções de quantidade são atribuídas linguisticamente para 

especificar os diferentes níveis dos copos para que, então, alguma decisão seja tomada 

mediante tal resposta. 

 

 

3.2.4 Variáveis linguísticas  

 

Os nomes dos conjuntos fuzzy são as variáveis linguísticas. Como podemos 

exemplificar com a variável linguística temperatura, que dentro de um dito processo 

pode ser representada pelos valores baixa, média e alta. Valores estes que são 
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representados através de conjuntos fuzzy, que possuem  determinadas funções de 

pertinência, representadas na Figura 3.5: 

 

Figura 3.5 Funções de pertinência para a variável temperatura  (extraído de 

TANSCHEIT, 2004). 

 

Ou seja, as variáveis linguísticas podem assumir valores linguísticos, ou seja, valores 

construídos a partir de termos primários  (alto, baixo, frio, quente, pequeno, grande e 

etc...). 

Logo, a principal função das variáveis linguísticas é possibilitar a classificação de 

fenômenos complexos ou difíceis de descrever matematicamente.  Em essência, a 

descrição linguística aproxima a linguagem matemática à descrição dos seres humanos, 

e não de variáveis quantificadas, podendo assim tratar os sistemas mais complexos de 

forma simplificada (TANSCHEIT ,2004) 

 

3.2.5 Estrutura do classificador Fuzzy 

 

A estrutura básica de um sistema nebuloso é constituída por um módulo de 

“fuzificação”, uma base de conhecimento, uma base de regras, um motor de inferência e 

um módulo de “desfuzificação”, como ilustrado pela Figura 3.6.  
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Figura 3.6 Estrutura básica de um controlador nebuloso. 

 
 

 
Este sistema se inicia  com as entradas não fuzzy ou entradas reais, estas resultantes de 

medições, observações, banco de dados, entre outros. Por isto, é necessário transpor 

estes dados para uma linguagem na qual o sistema fuzzy entenda. Isto acontece na 

primeira etapa do classificador, a etapa de fuzzificação. Neste estágio ocorre também a 

ativação das regras relevantes para a situação na qual o classificador atua. 

Uma vez que as entradas foram fuzzificadas, elas já podem ser classificadas pelo 

sistema fuzzy, através das regras e do motor de inferência. 

As regras são o principal fundamento para o desempenho de um sistema de inferência 

fuzzy, e normalmente são fornecidas por especialistas, porém podem ser extraídas 

também de dados numéricos. As regras normalmente são extraídas pelos especialistas 

na forma das sentenças do tipo “se ... então”, e o desempenho do controlador está 

totalmente atrelado a consistência das regras. 

No estágio de inferência, ocorrem as operações com conjuntos fuzzy propriamente 

ditas, ou seja, é a combinação das entradas fuzzificadas com as regras, gerando as saídas 

fuzzificadas. 

Uma vez obtido o conjunto de saídas fuzzificadas através dos métodos ditos acima, é 

necessário uma interpretação destes dados, para estes poderem ser tratados. Para isto 

,tem-se o estágio de defuzzificação que basicamente interpreta os dados de saída 

fuzzificados e os transformam em dados reais  (TANSCHEIT ,2004).  

No presente trabalho, a lógica fuzzy é utilizada para a análise dos valores de algumas 

características contempladas na base de dados, bem como a relação entre elas para então 

realizar uma classificação, de A a E, dos veículos presentes em tal base. 
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3.3 Redes neurais  

 

“Pode-se considerar que a fase de desenvolvimento dos sistemas inteligentes coincide 

com o objetivo que o homem tem de tentar reproduzir, através de máquinas, o 

comportamento e capacidades do ser humano.” 

Os computadores convencionais, na sua maioria, são construídos com a arquitetura 

básica de uma unidade central de processamento e uma área de memória, operando 

interligadas. O processador é responsável por executar sequencialmente um 

determinado programa que esteja armazenado em sua memória. Dessa forma, tais 

computadores convencionais são capazes de executar tarefas para as quais eles foram 

programados. (JUNIOR, AZEVEDO, 2000). 

Já os neurocomputadores, adotam uma estrutura buscando simular a estrutura do 

cérebro humano, bem como a forma pela qual processa informações. Para chegar a este 

objetivo, é necessário uma estrutura computacional diferente que, tal como o cérebro 

humano, possua uma grande quantidade de unidades de processamento altamente 

conectadas, operando de forma paralela (BRONDINO, 1999). 

 

3.3.1 Redes neurais artificiais 

 

“As Redes Neurais artificiais são baseadas em modelos abstratos do funcionamento do 

cérebro humano e tentam reproduzir sistemas biologicamente realísticos.” 

(BRONDINO, 1999). 

Dentre os benefícios da computação neural, pode-se citar (TUBB, 1993): 

 Habilidade de aprender com exemplos: os computadores  neurais são capazes de 

aprender com experiências, com objetivo de melhorar seu desempenho e se 

adaptar a ambientes novos e dinâmicos, diferentemente dos computadores 

comuns; 
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 Robustez: as Redes Neurais são capazes de lidar com ruídos. Elas são tolerantes 

à falhas e podem apresentar degradação gradual, ou seja, apesar de alguma falha 

no sistema, elas continuam a fornecer respostas adequadas por um bom tempo, o 

que as diferencia dos computadores convencionais, onde uma falha pode causar 

prejuízo do sistema como um todo; 

 Velocidade de processamento: como as Redes Neurais consistem de um grande 

número de unidades de processamento operando em paralelo, elas podem operar 

em velocidades consideráveis em relação aos métodos computacionais comuns. 

 

Além das já ditas vantagens, em vários casos e dependendo do problema para o qual são 

utilizadas, o desempenho das Redes Neurais têm se mostrado muito superior aos 

métodos estatísticos usados para o mesmo fim. Houve estudos onde compararam as 

Redes Neurais com alguns métodos estatísticos de classificação. A conclusão a que tais 

estudos chegaram é que, em todas as circunstâncias, incluindo tamanhos de amostras 

pequenos e funções mais complexas, as Redes Neurais apresentaram soluções bastante 

superiores.  

Outro estudo, feito por KWON et al. (1995), usou modelos de regressão múltipla e 

Redes  Neurais para encontrar soluções para o problema do caixeiro viajante. Numa 

comparação dos dois métodos, verificou que as rotas fornecidas pelas Redes Neurais 

apresentaram superioridade. Ainda comparando regressão e Redes  Neurais, pode-se 

citar o trabalho de Guedes (1994), que usou modelos de regressão e Redes  Neurais para 

fazer estimativas dos valores de apartamentos no Rio de Janeiro, também obtendo 

melhores resultados com a aplicação deste último. (BRONDINO, 1999). 

 

3.3.2 Neurônio artificial 

 

Um neurônio artificial pode ser compreendido como uma unidade de processamento 

matematicamente simples, a qual recebe uma ou mais entradas, transformando-as em 

saídas. Cada entrada tem um peso associado, que determina sua intensidade, segundo 

TUBB (1993). O esquema de neurônio artificial pode ser visualizado na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Modelo não linear de um neurônio, Fonte : HAYKIN (1994) 

 

Na figura 3.7 podemos observar os principais elementos da estrutura de um neurônio 

(JUNIOR, AZEVEDO, 2000): 

 Sinapses: caracterizadas por um peso (w), que pode representar a sua 

intensidade. O papel do peso wkj  é multiplicar o sinal  xj na entrada da sinapse  

j, conectada a um neurônio k. O peso wkj é positivo se a sinapse associada é 

excitatória e negativo se a sinapse associada é inibitória; 

 Somatório: adiciona as entradas ponderadas pelos seus pesos respectivos; 

 Limiar (threshold), θk: tem um papel determinante na saída do neurônio. Se o 

valor de uk for menor que este limiar, então a saída do neurônio fica inibida. 

Caso contrário, o neurônio fica ativo. 

 Função de ativação,  φ(.): funciona como um limitante à amplitude da saída do 

neurônio, ou seja, a entrada é normalizada dentro de um intervalo fechado, 

comumente [0,1] ou [-1,1]; 

 Saída-do neurônio, yk, onde: 

 

Yk = φ(uk – θK)                                            (3.6) 

 

3.3.3 Topologia das redes Neurais 
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A maneira  organizacional dos neurônio é chamada de topologia da rede. A topologia 

afeta diretamente o desempenho da rede, assim como as aplicações para as quais ela é 

construída, e sua estrutura está intimamente relacionada ao algoritmo de aprendizado 

usado para a fase de treinamento. Algumas redes permitem que as conexões caminhem 

tanto no sentido entrada-saída, quanto saída-entrada. Outras permitem que os  neurônios 

da mesma camada estejam conectados. Ainda há as que permitem que o  neurônio envie 

sinais de volta para ele mesmo (JUNIOR, AZEVEDO, 2000). 

Existem diversos modelos de redes neurais já estabelecidos na literatura. Tais modelos 

podem ser divididos em dois grupos principais: multi layer, Figura 3.8, e redes simples, 

Figura 3.9 (DE ALMEIDA, DUMONTIER, 1996). 

 

Figura 3.8 topologia de uma rede multi layer  com duas camadas intermediárias, Fonte 

JUNIOR, AZEVEDO, 2000. 

 

 

Figura 3.9 topologia de uma rede simples 
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Uma rede multi layer é composta de várias camadas organizadas horizontalmente, como 

é possível perceber na Figura 3.8. Cada neurônio se conecta e comunica com os 

neurônios da camada seguinte. Neurônios da mesma camada não são interligados. Estas 

redes usualmente possuem três camadas: a de entrada, com os neurônios de entrada, a 

intermediaria e a de saída. Os neurônios de entrada são responsáveis por receber as 

informações, os de saída transmitem as respostas da rede. 

A rede do tipo simples foi a selecionada para este trabalho. Nela existe apenas uma 

camada de neurônios, como pode-se observar na Figura 3.9., e estes neurônios da 

camada única  são todos interligados entre si (DE ALMEIDA, DUMONTIER, 1996). 

É fácil de se pensar que quanto mais camadas de neurônios, melhor seria o desempenho 

da rede neural, pois obviamente aumenta a  capacidade  de  aprendizado,  melhorando  a  

precisão  com  que  delimita  regiões  de  decisão.  Porém, ao aumentar o número de  

camadas  intermediárias,  às  vezes  se  torna  inviável  devido  ao  trabalho  

computacional. (SOARES, SILVA, 2011). 

 

3.3.4 Aprendizagem 

  

A propriedade que diferencia um sistema neural de outros é a sua habilidade de 

aprender a partir de seu ambiente e de  melhorar  o  seu  desempenho  através  da  

aprendizagem.  Uma rede neural aprende acerca do seu ambiente, através de um 

processo interativo de ajustes, aplicados a seus pesos sinápticos e níveis de bias entrada 

(SOARES, SILVA, 2011). 

Haykin (1994) define  aprendizagem  como  “um  processo  pelo  qual  os  parâmetros  

livres  de  uma  rede  neural  são adaptados através de um processo de estimulação pelo 

ambiente no qual a rede está inserida.” 

Apesar de existirem uma variedade de métodos  (regras  como correção  do  erro,  

aprendizagem  hebbiana,  aprendizagem  competitiva  e aprendizagem  boltzmann)  para  

o  treinamento  de  redes  neurais,  podem  ser destacados em três paradigmas principais: 
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os  aprendizados  supervisionado, não  supervisionados  e retropropagação (SOARES, 

SILVA, 2011). 

 

3.3.4.1 Aprendizado Supervisionado 

 

Aprendizagem supervisionada, que é também conhecida com  “aprendizagem com um 

professor”, é um método  desenvolvido  pela  disponibilização de um “professor” que 

verifique os desvios da rede a um determinado conjunto de dados de entrada. 

Em  termos  conceituais,  o  “professor”  é  aquele que obtém  conhecimento  sobre  o  

ambiente,  sendo representado  por  um  conjunto  de  exemplos  de  entrada-saída, 

como  ilustrado  na  Figura  4.7.  Entretanto,  o ambiente é desconhecido pela rede 

neural que se deseja ensinar entrada. 

 

Figura 3.10 Diagramas de blocos de aprendizagem com o professor, Fonte SOARES, 

SILVA, 2011. 

O professor, devido ao conhecimento técnico que obtém, é capaz de fornecer à rede 

neural uma resposta desejada  àquele  vetor de treinamento. Na  verdade, a resposta 

desejada representa a ação (saída)  ótima  a  ser  realizada  pela rede  neural.  Os 

parâmetros  (pesos  sinápticos)  da  rede  neural  são,  então, ajustados através da 

influência combinada do vetor de treinamento e do sinal de erro indicado pelo professor. 
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O sinal  de  erro  é a  diferença  entre  a  resposta  desejada  e  a  resposta  obtida pela 

rede.  Este  ajuste  é realizado etapa a etapa, iterativamente, com o finalidade de fazer a 

rede neural emular o professor (SOARES, SILVA, 2011). 

 

3.3.4.2 Aprendizado Não-Supervisionado 

 

Na aprendizagem  não  supervisionada,  ou  auto-organizada,  não existe a presença de  

um  professor  externo para monitorar o processo de aprendizado, como ilustrado na 

Figura 4.8. Ao invés disso, são dadas condições para realizar uma medida 

independentemente da tarefa da qualidade da representação que a rede deve aprender, e 

os parâmetros livres da rede são otimizados em relação a esta medida (SOARES, 

SILVA, 2011). 

 

Figura 3.11 Diagramas de blocos de aprendizagem não-supervisionada, Fonte 

SOARES, SILVA, 2011. 

     

3.3.4.3 Aprendizado por Retropropagação (Backpropagation) 

 

Para  treinar  a  rede através do método de backpropagation  são  utilizados  vetores  de  

entrada  associados  aos  seus  respectivos  vetores  de  saída desejada. Desta forma, a 

rede aproxima  uma determinada  função para,  a partir  daí,  gerar saídas adequadas a 

vetores  de  entrada  distintos daqueles  com  os  quais  foi  treinada. 

O método de aprendizagem  por retropropagação de erro consiste em duas etapas a pelas 

diferentes camadas da rede: um passo para frente, Feed-forward  (a propagação), e um 

passo para trás,  Feed-backward  (retropropagação),  como indicado na Figura 4.9. 

(SOARES, SILVA, 2011). 
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Figura 3.12 representação Feed-foward e Feed-backwar, Fonte SOARES, DA SILVA, 

2011. 

Segundo Soares e Da Silva, (2011): 

 Feed-forward  → um padrão de atividade (vetor de entrada) se propaga  pela 

rede, da camada de entrada até a camada de saída, e, finalmente, um conjunto de 

saídas é produzido como resposta real da rede. Durante esse passo, os pesos 

sinápticos da rede são todos fixos; 

 Feed-backward  → a resposta real é subtraída de uma resposta desejada (alvo) 

para produzir um sinal de erro. O erro se propaga na direção contrária ao fluxo 

de dados, indo da camada de saída até a primeira camada escondida, ajustando 

os pesos sinápticos das camadas. 

 

3.4 Base de Dados 

 

O primeiro dado a ser considerado neste trabalho é que para construir o soft sensor foi 

utilizado como base de dados uma lista de carros da UCI  Repository  of  Machine  

Learning  Databases, da universidade da Califórnia. Esta base de dados  é composta por 

392 carros e fornece os dados de consumo (MPG), número de cilindros, displacement 

(emissão),  potência em HP,  peso,  aceleração,  ano do modelo e por fim a origem. 

Inicialmente será realizado uma revisão da literatura com artigos que também utilizaram 

a mesma base de dados. Nesta revisão, será enfocado os objetivos, metodologias e 

resultados, obtidos pelos autores. Após tal revisão, será explicado  como a base foi 

utilizada  neste trabalho. 
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3.4.1 Revisão Literária 

 

3.4.1.1 A Statistics based Approach for Extracting Priority Rules from Trained 

Neural Networks 

 

O artigo “A Statistics based Approach for Extracting Priority Rules from Trained 

Neural Networks” dos autores Zhi-Hua Zhou, e Zhao-Qian Chen. É muito interessante, 

pois está na contra-mão deste trabalho. Enquanto este trabalho se propõe a utilizar a 

base de dados para o treinamento de uma rede neural, no trabalho de Zhi-Hua é criada 

uma função chamada de STARE, com o proposito de extrair as regras de aprendizado 

de uma rede neural. 

O teste da função foi aplicada em redes neurais que tiveram como função de 

aprendizado o mesmo banco de dados da UCI  Repository  of  Machine  Learning. E os 

resultados experimentais mostram que regras extraídas via STARE são compreensíveis, 

compactas e precisas (ZHOU, CHEN,  2000). 

 

3.4.1.2 Scalable and Practical Probability Density Estimators for Scientific 

Anomaly Detection 

 

A proposta do trabalho “Scalable and Practical Probability Density Estimators for 

Scientific Anomaly Detection” do autor Dan Pelleg, é criar um algoritmo de mineração 

de dados com grandes bancos de dados. Tal algoritmo se propõe a fazer agrupamento 

espacial extremamente rápido, o que pode também estimar o número de clusters; o 

algoritmo se organiza em duas etapas, sendo uma denominada aprendiz sub-linear, para 

analisar as árvores de dependência, e outra etapa ativa responsável por apreender e  

minimizar anomalias na rede de pesquisa. 

Para o teste de seu algoritmo, Dan Pelleg utilizou vários bancos de dados, inclusive o 

mesmo que está sendo utilizado neste trabalho. Nestes testes, o autor arbitrava uma 

característica nos dados, e a procurava com seu algoritmo. Os resultados encontrados 



38 

 

foram satisfatórios, porém com a ressalva que para bancos de dados muito grandes o 

tempo de processamento era consideravelmente elevado (PELLEG, 2004). 

 

3.4.1.3 Pairwise Classification as an Ensemble Technique 

 

Neste artigo denominado “Pairwise Classification as an Ensemble Technique”, o autor  

Johannes Fürnkranz investiga a eficácia do método de classificação Pairwise ou Round 

Robin. Tal método é conhecido por transformar problemas de multiclasses em 

problemas de duas classes. 

Para comprovar a eficiência de tal método, Johannes aplicou esta técnica em três bancos 

de dados distinto que possuíam multiclasse. Como resultado, descobriu-se que o uso de 

Round Robin irá aumentar o desempenho da classificação dos problemas resolvidos por 

árvore de decisão, mesmo que tais arvores possam lidar com problemas diretamente 

multiclasse. Porém, o ganho de desempenho não é tão significativo, mas, mesmo assim, 

o método Round Robin tem uma semântica bem definida e reduz o número de classes 

dos problemas (FÜRNKRANZ).  

 

3.4.1.4 Electricity Based External Similarity of Categorical Attributes 

 

 “Electricity Based External Similarity of Categorical Attributes”, dos autores 

Chistopher R. Palmer e Chirtos Faloutsos, descreve novamente um algoritmo de 

mineração de dados. Porém, este algoritmo tem uma abordagem diferente do descrito a 

dois tópicos atrás. Este novo código se inspirou em grafos e em circuitos elétricos para 

desenvolver a função de similaridade denominada REP, responsável por minerar os 

dados. 

Para testar a função foi utilizado bancos de dados sólidos e seguros, como o banco 

utilizado neste trabalho, porém tais bancos nem sempre seus dados categóricos se 

adequam a funções matemáticas conhecidas. Por esse motivo, primeiramente foi 

agrupado valores de atributos categóricos que mostram relações inferidas melhoradas. 

Em segundo lugar, foi utilizado o REP efetivamente como um classificador de vizinho 
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mais próximo. Obtendo resultados muito bons tanto em quantidade de dados minerado 

quanto em tempo de processamento (PALMER , FALOUTSOS, 2003). 

 

3.4.1.5 Making efficient learning algorithms with exponentially many features 

 

Qingping Tao (2004) trata do problema que, expandindo espaços de entrada dos 

problemas de aprendizagem para espaços de recursos high-dimensional, podem 

aumentar a expressividade da classe hipótese e, portanto, pode melhorar o desempenho 

de algoritmos de aprendizagem baseados em limites lineares como Perceptron e 

Winnow. No entanto, uma vez que o número de recursos é aumentado dramaticamente, 

esses algoritmos não são executados de forma eficiente. Para solucionar tal problema, o 

autor utilizou técnicas especiais, como a técnica Mavrko Monte Carlo (MCMC), que se 

aproxima agrupando estratégias e kernels. 

Para investigar essas técnicas, aplicou-as a dois problemas: DNF aprendizagem e 

generalizada de múltipla instância de aprendizagem (GMIL),no qual é utilizado a base 

de dados da UCI .e no problema DNF aprendizagem, utilizando uma nova abordagem 

para aprendizagem generalizada (não-booleano) fórmulas DNF, que usa todos os 

(muitos) exponencialmente condições possíveis ao longo n atributos como insumos para 

peneirar. Em seguida, as somas ponderadas para Winnow são aproximadas utilizando 

um método de cadeia de Markov Monte Carlo (MCMC). Propôs-se uma versão 

otimizada desse algoritmo básico, que produz exatamente as mesmas classificações, 

embora muitas vezes usando menos simulações da cadeia de Markov. Ao final do 

trabalho, foi proposto um algoritmo baseado em Winnow GMIL-2 com uma nova 

estratégia de agrupamento, que tem a mesma capacidade de generalização como GMIL-

1 e pode economizar tempo e memória em mais de 98% na prática (TAO, 2004). 
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4. IMPLEMENTAÇÃO DO SOFT SENSOR 

 

4.1 Banco de dados no trabalho 

 

O consumo dos carros é dado em milhas por galão (mpg), ou seja, com uma unidade de 

galão de combustível o automóvel é capaz de percorrer X milhas. Os cilindros são 

especificados quanto ao número deles. Os dados de emissão não foram encontrados. A 

potência é dada na unidade de Horse Power (HP), o peso em quilogramas. A aceleração 

corresponde ao tempo em segundos em que o veiculo demora a sair de 0 até 60 milhas 

por hora. O ano do modelo corresponde ao ano em que o veiculo foi fabricado. E, por 

último, a origem foi dividida em 3 grupos, sendo origem 1 carros americanos, origem 2 

carros japoneses, e origem 3 carros europeus. 

Os dados foram transportados para a ferramenta Excel®, para poderem ser manipulados 

como mostrado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Base de dados da UCI transportada para o Excel 
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4.2 Usando a ANOVA 

 

Um automóvel obtém várias propriedades que se correlacionam, como, potência que 

conhecidamente é relacionada à aceleração e inversamente proporcional ao consumo de 

um carro. Obviamente, quanto mais potente é o motor de um automóvel, maior será a 

aceleração alcançada por tal veículo, porém toda essa potência tem um preço: como o 

motor trabalha de forma massiva o consumo de combustível é maior. 

Tais relações são importantes, pois se dois ou mais grupos se correlacionam, somente 

um deles é considerado como dado de entrada no sensor. Isto é feito para evitar 

redundância, aumentando a simplificação do sistema e facilitando a classificação dos 

veículos pelo controlador. 

Porém, apesar de ser intuitiva a relação entre os dados de entrada, é preciso que se prove 

tal relação para efetuar a simplificação dos dados de entrada, pois dados que reagem da 

mesma forma levam nosso classificador para o mesmo lugar. Para se provar tal 

correspondência, foi utilizado a ferramenta estatística Análise de Variância (ANOVA). 

Tal ferramenta é responsável por provar matematicamente as igualdades entre os dados 

de entrada.   

Da mesma forma, todos os grupos que não se relacionam devem ser considerados como 

dados de entrada.  

Esta ferramenta foi utilizada no programa Minitab® e foi crucial para a interpretação 

dos dados do projeto. Sendo assim, este projeto obteve as seguintes relações: 

• Variáveis dependentes: cilindro e cilindradas, aceleração e ano, origem e 

autonomia; 

• Variáveis independentes: potência (HP). 

Logo, foram definidos os grupos de variáveis de entrada no sistema, que são o número 

de cilindros, aceleração, autonomia e potência. 

Feita uma relação de todos os parâmetros do banco de dados, concluiu-se, pela análise 

das relações entre estes, que todas as variáveis influenciam na variação da potência e da 

autonomia. Além disso, a variável “origem” se dividiu em dois grupos, A e B, o que 
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indica que os veículos europeus e japoneses, de origem 2 e 3 respectivamente, têm 

mesmo padrão em relação à potência e à aceleração, mas estes diferenciam-se dos 

americanos (origem 1). Observou-se, também, um crescimento linear no tempo de 

aceleração dos carros com o passar dos anos, porém é notório que carros mais antigos 

possuem maior potência e consumo. Todos os pontos da análise indicam uma mudança 

no comportamento em relação à produção dos carros entre 1970 e 1982, o que indica 

que os carros, desta base de dados, passaram a dar maior prioridade na redução do 

consumo. 

4.3 Classificação dos Veículos 

 

A classificação dos automóveis em classes de A a E foi feita inspirada na classificação 

energética dos eletrodomésticos. A classificação dos eletrodomésticos da escala A até a 

letra E funciona da seguinte forma: recebe a nota A o eletrodoméstico que consome até 

um valor máximo de energia elétrica estipulado dentro de um seguimento, ou seja, 

geladeiras, freezers, máquinas de lavar, entre outros, tem suas escalas individuais, sendo 

distintas entre cada eletrodoméstico. 

Porém, automóveis são distintos de eletrodomésticos, pois economia de energia é muito 

importante para automóveis, porém não é a única variável de extrema importância, pois 

do que adianta ter um carro econômico se tal não consegue subir morros ou percorrer 

um longo trajeto com conforto? Ou seja, a potência é uma variável que também deve ser 

levado, em conta na classificação para que tal fique mais completa. 

Desta forma, considera-se para esta classificação as duas características principais: 

autonomia e potência, ou seja, um veículo para ser considerado classe A tem que 

representar a melhor relação entre esses dois parâmetros.  

Apesar destes dois parâmetros serem considerados os principais para a classificação, 

esta foi construída com base no banco de dados da UCI  Repository  of  Machine  

Learning  Databases, como visto no início deste capitulo. Após a utilização do método 

ANOVA, o qual agrupou todas as características que se correlacionam, outros dois 

fatores entraram no sistema para auxiliar na classificação dos veículos. São eles: o 

número de cilindros e a aceleração. Logo, as entradas no classificador fuzzy serão: 

• A autonomia em mpg; 
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• O número de cilindros; 

• A potência (HP); 

• A aceleração. 

Depois de escolhidas as entradas no sensor, foi necessário definir os critérios de 

diferenciação desses parâmetros nas cinco classes, priorizando o veículo com melhor 

relação entre eficiência energética e potência automotiva. Além disso, de acordo com a 

análise estatística (ANOVA), um veículo com melhor classificação será aquele com 

menor aceleração (lembrando que este parâmetro é o tempo em segundos que o veículo 

leva para atingir 60 mph) e menor número de cilindros, pois este emite menos 

poluentes. A Figura 4.2 ilustra um dos histogramas obtidos no Minitab®, e estes foram 

de extrema importância para estabelecer os intervalos de classificações. 

 

Figura 4.2 Histograma referente ao consumo 

 

Os histogramas fornecem as principais características da análise dos dados, tais como a 

média e distribuição das variáveis naquele grupo, além do centro, propagação e 

assimetria dos dados, que contribuíram diretamente para a construção da Tabela 4.1 de 

classificação. 
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Tabela 4-1 TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS 

 

Classificação 
Autonomia 

(MPG) Cilindros Potência (HP) Aceleração 

ÓTIMO 035-047 003-005 160-230 008-012 
MUITO BOM 029-037 004-006 128-170 011-014 

BOM 023-030 005-007 093-135 013-016 
REGULAR 017-025 005-007 075-100 015-017 

PÉSSIMO 009-017 006-008 046-080 016-025 

 

A tabela acima, construída de acordo com a média de distribuição da variáveis no 

grupo, foi de fundamental importância para a construção do classificador fuzzy, pois ela 

serve de guia para construção das variáveis linguísticas, tais como  a divisão de 

variáveis linguísticas e os intervalos que as variáveis podem assumir. 

Nela, as variáveis foram divididos em 5 grupos distintos: os valores Ótimo, Muito Bom, 

Bom, Regular e Péssimo. 

Estabelecidos os critérios de classificação, é necessário fazer a implementação dos 

mesmos na lógica fuzzy com os devidos pesos, e então o classificador indicará a classe 

final na qual o veículo se encaixa. Por exemplo, qual seria a classificação de um carro 

que possui autonomia Muito Boa, número de cilindros Regular, potência Ótimo, e 

aceleração Ótimo, Cabe ao classificador fuzzy a resolução deste problema. 

 

4.4 Lógica Fuzzy 

 

A lógica Fuzzy foi escolhida para elaboração deste classificador por representar o 

raciocínio de forma muito similar ao pensamento humano. 

Para a implementação do soft sensor, utilizou-se a ferramenta Toolbox Fuzzy do 

MATLAB®. As etapas adotadas são comentadas e ilustradas a seguir: 
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O primeiro passo é declarar as variáveis linguísticas. Na Figura 4.3, pode-se ver a 

máquina de inferência de Mamdani, com as variáveis linguísticas de entrada e de saída. 

 

Figura 4.3 Máquina de inferência de Mamdani 

 

 

 

 

 

4.4.1 Variáveis Linguísticas 

 

Após a abertura da máquina de Mandani, o primeiro passo para elaboração da lógica 

fuzzy é a criação das variáveis linguísticas. Tais variáveis linguísticas foram construídas 

com base na tabela 4.1 construída a partir da distribuição de base de dados. 

Será ilustrado a criação da variável linguística “Autonomia”. As demais variáveis 

linguísticas tem a criação análoga, variando somente os intervalos de pertinência. 

Na figura 4.4 é apresentada a função de pertinência da variável linguística 

“Autonomia”, bem como os possíveis valores que ela pode receber. Nesta tela, também 

fazemos os ajustes nos valores da função de pertinência. 
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Figura 4.4 Variável linguística “Autonomia” 

 

Dentro da variável linguística “Autonomia”, tem-se os intervalos arbitrados para cada 

classe, ou seja, o intervalo que representa uma “Autonomia de classe Ótimo”, encontra-

se o intervalo de 47 a 35 milhas por galão. A  “Autonomia de classe Muito Boa” 

encontra-se no intervalo de 29 a 37 milhas por galão. “Autonomia de classe Boa” 

encontra-se no intervalo de 23 a 30 milhas por galão. “Autonomia de classe Regular” 

encontra-se no intervalo de 17 a 25 milhas por galão. E, por último, “Autonomia de 

classe Péssima” encontra-se no intervalo de 9 a 17 milhas por galão. 

4.4.2 Editor de regras 

 

Através do menu “View” do toolbox, tem-se acesso ao editor de regras, apresentado na 

Figura 4.5, onde pode-se incluir, alterar ou excluir as regras, de modo a se aproximar ao 

máximo da classificação arbitrada. 
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Figura 4.5 Editor de Regras Editor de Regras 

 

As regras desta lógica são normalmente arbitradas uma a uma neste toolbox, e são 

elaboradas da forma “and” e “or”. De forma genérica podemos exemplificar que as 

regras são montadas da forma : SE (aceleração é classe ótima) AND (Potência é classe 

ótima) AND ( cilindros é classe ótima) AND ( Autonomia é classe ótima) = ENTÃO ( 

veículos é classe A). 

Porém, para este trabalho, se as regras fossem elaboradas desta forma seria muito 

custoso, pois seriam muitas regras, e muito fácil de ocorrer redundâncias e erros. Neste 

caso, o toolbox de lógica fuzzy gera um arquivo de extensão “.fis” que, através do 

mesmo, é possível editar variáveis e gerar regras alterando o seu script, como ilustrado 

nas figuras 4.6 e 4.7. Isto foi útil neste trabalho, pois foi possível elaborar uma lógica 

capaz de gerar um conjunto de 625 regras distintas. 
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Figura 4.6 – Declaração das variáveis linguísticas 

 

 

 

Figura 4.7 Elaboração da regras 

 

 

As regras foram construídas atribuindo pesos distintos às variáveis linguísticas de 

entrada. Foi arbitrado que “Autonomia” e “Potência” recebessem o vetor de pesos [0  

8.75  17.5  26.25  35] associados a suas classes de Péssimo a Ótimo, respectivamente.  

Analogamente, “Aceleração” recebeu o vetor de pesos [0  5  10  15  20], e para 

“Cilindros” [0  2.5  5  7.5  10]. Ao final, somam-se as notas de cada uma das variáveis 

linguísticas e a nota final do carro é associada a uma classe, como pode ser visto na 

Tabela 4.2 e na Figura 4.8. 
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Tabela 4-2 TABELA DE ATRIBUIÇÃO DAS CLASSES 

 

CLASSE INTERVALO 

A ≥ 80 

B 80 - 60 

C 60 - 40 

D 40 - 20 

E < 20 

 

 

Figura 4.8 Definição do intervalo de classes 

 

Para explicitar melhor a construção das regras, utiliza-se como exemplo o veículo 

“Chevrolet Monte Carlos” que possui autonomia de 15 mpg, 8 cilindros, 150 HP de 

potência e 9,5 segundos para atingir 60 mph. Este veículo possui “Autonomia” péssima 

com peso de 0,  “Cilindros” péssima com peso de 0, “Potência” Muito Bom com peso 

de 26,25 e “Aceleração”  Ótimo com peso 20.  Desta forma, o “Chevrolet Monte 

Carlos” teve 46,25 como nota final, que corresponde à classe C. 

 

4.4.3 Fuzzificação e Defuzzificação 

 

Esta é a ultima etapa da elaboração do classificador. Nesta etapa, foi efetuado, a 

aquisição dos dados do banco de dados. Tais dados passam pela máquina de inferência 

de Mandani pela etapa de fuzzificação e defuzzificação gerando, assim, repostas. 
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A etapa exemplificada acima corresponde à fuzzificação e defuzzificação dos dados, e 

pode ser observada na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9“Fuzzificação” e “defuzzificação” 

 

 

Na Figura 4.10, observa-se o gráfico de superfície com o eixo Z relacionado às classes, 

eixo X relacionado à “Autonomia”, e o eixo Y relacionado com a classe de “Cilindros”. 

Nesta figura, observa-se que a saída (eixo Z) varia de acordo com as mudanças nos 

eixos X e Y. 

 

 

Figura 4.10 Gráfico de superfície 

 

4.4.4 RESULTADOS 

Após o desenvolvimento do classificador soft sensor que utiliza lógica fuzzy, a base de 

dados da UCI Machine Learning Repository foi inserida nas entradas do soft sensor. 
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Para isto, desenvolveu-se uma função no MATLAB® responsável por carregar os dados 

previamente inseridos no software, e distribuí-los nas entradas do classificador. 

Como resultado, as saídas do classificador fuzzy têm seus valores associados às suas 

classes equivalentes no prompt do MATLAB® como pode ser observado na Figura 4.11 

 

Figura 4.11 Resultados expostos no Matlab. 

 

Porém, os dados como estão expostos no MATLAB® ficam difícil de ser analisados. 

Por isso, foi criado, uma rotina responsável por exportar os dados  em um arquivo de 

extensão “.xls” para serem lidos no Excel.  

Os dados, uma vez transportados para o Excel, foram analisados e os resultados estão 

expostos no Figura 4.12. 
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Figura 4.12 Distribuição dos Veículos da Base de Dados segundo o classificador Fuzzy 

 

Como é possível observar pelo gráfico, obteve-se 6 carros de classe A, 140 carros de 

classe B, 236 de classe C, 10 de classe D e nenhum carro de classe E. Nota-se que a 

grande maioria dos carros foi distribuída nas classes intermediárias B e C, o que mostra 

que os critérios para classificação dos carros foi satisfatório, uma vez que a maioria dos 

veículos da base de dados são populares, e poucos deles possuem características 

necessárias para serem classificados como Classe A.  Em contra partida, nenhum 

veículo foi classificado como E, devido ao fato de que nenhum carro possui 

características tão ruins. 

É esperado que carros mais atuais ou de maior custo tenham classificação melhor 

devido a maior tecnologia empregada na fabricação dos mesmos, enquanto que carros 

mais antigos ou mais baratos tenham pior classificação. 

 

4.5  Soft Sensor Com Lógica Neural 

 

Após a criação conjunta do soft sensor com lógica fuzzy, decidiu-se criar um sensor 

baseado em Redes Neurais ,pois em tal método, quando há um grande volume de dados, 

se mostra fácil de processar. 
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4.5.1 Sistema de classificação 

 

Para a classificação pelo método de Redes Neurais utiliza-se o mesmo banco de dados 

da UCI  Repository  of  Machine  Learning  Databases, da Universidade da Califórnia. 

E as entradas do controlador respeitam as mesmas correlações explicadas no tópico 4.3. 

Desta forma, as entradas do classificador por redes neurais, pelos mesmos motivos do 

classificador Fuzzy são: 

 A autonomia em mpg; 

 O número de cilindros; 

 A potência (HP); 

 A aceleração. 

 

4.5.2 Classificador neural 

 

Para iniciar a montagem do classificador, utiliza-se a classificação obtida pelo 

classificador Fuzzy para treinar a rede neural. Foi construída uma planilha no Excel com 

as entradas do classificador nas quatro primeiras colunas, e o resultado do classificador 

na quinta coluna. Figura 4.13. 

 

 

 

Figura 4.13 - Planilha alimentadora do classificador 

neural. 
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Como o classificador neural não interpreta variáveis do tipo “char”, ou seja, palavras, as 

classificações foram substituídas por números: os carros do tipo A assumiram o número 

1,  os de classificação do tipo B número 2, e assim por diante. 

A planilha explicitada na figura 4.13, foi importada para o MATLAB®, onde foi 

separada como uma variável única chamada “data” . Na “command window”, tal 

variável é separada em duas variáveis distintas, e após isto elas são transpostas. 

>> padroes= data (1:end,1:4); 

>> targets= data (1:end,5); 

>> clear data; 

>> padroes = padroes'; 

>> targets = targets'; 

A variável “padrões” são as variáveis de entrada no controlador neural, e a variável 

“targets” são as repostas do classificador utilizada para o treinamento da rede. 

Para criar o classificador foi utilizado o toolbox de redes neurais do MATLAB®. Ele é 

iniciado digitando o comando “nntool” na comando window. Como pode-se observar na 

Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Tela inicial do toolbox de redes neurais 
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Após iniciar o toolbox de redes neurais, as primeiras medidas a serem tomadas são 

carregar os Inputs Data com a variável “padroes”, e Target Data  com a variável 

“targets”. E após esses passos, será criado, a rede neural .Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 Criação da rede neural 

 

Foi criada a rede neural chamada “classificador”, devido ao tamanho da base de dados e 

da complexidade do problema. Foi  arbitrado  somente um Layer  e dez neurônios nesta 

camada. Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 Rede neural classificadora 

  

Após criar a rede neural, o próximo passo é iniciar a rede, e definir os parâmetros de 

treinamento, e treinar a rede. Tais passos são ilustrados nas figuras 4.17 , 4.18 e 4.19. 
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Figura 4.17 Iniciando a rede neural. 

 

 

Figura 4.18 Definindo os parâmetros de treinamento 

 

Figura 4.19 Status da rede treinada 
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Após tais passos, para finalizar a criação da rede neural, deve-se simular a classificação 

para obter os dados de saída. Tais dados foram exportados para o Excel para serem 

tratados e analisados. Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 Simulação de rede neural. 

 

4.5.3 Resultados do classificador soft sensor  

 

Os dados de Output, que são as saídas do classificador neural, são exportadas para a 

“command window” e, posteriormente, para o Excel para poderem ser tratados e 

analisados (Figura 4.21). 

 

Figura 4.21 Exportando os dado de saída 
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Os dados, ao serem exportados para o Excel, foram inicialmente arredondados, para 

poderem ser  novamente transportados para sua forma de “char”. Ou seja, o número 1 

passa a ser Tipo A, o número 2 passa a ser do Tipo B, e assim por diante. 

Os dados,  uma vez transportados para o Excel, foram analisados e os resultados estão 

expostos na Figura 4.22.  

 

Figura 4.22 Distribuição dos Veículos da Base de Dados segundo o classificador 

Neural. 

 

Como é possível observar pelo gráfico, obteve-se 2 carros de classe A, 144 carros de 

classe B, 238 de classe C, 10 de classe D e nenhum carro de classe E. Estes dados estão 

muito próximos aos do classificador Fuzzy que foi utilizado de base para a construção 

do classificador Neural, o que mostra que a construção foi satisfatória. 

 

4.6 Nova abordagem do classificador  

 

Como observa-se no resultado do classificador com lógica Fuzzy 95,92% dos resultados 

se concentraram nas categorias B e C. Tem-se apenas 6 veículos na categoria A , 10 

veículos na categoria D e nenhum veiculo na categoria E, em um universo de 392 

veículos. 
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Desta forma, pode-se agrupar as categorias A e B em uma única categoria, chamada 

categoria bom desempenho. E as categorias C e D em uma outra categoria distinta, 

chamada mal desempenho. Tais aproximações são uma simplificação do classificador 

original, não prejudicando a classificação final, devido ao fato de que as categorias A, D 

e E serem praticamente desprezíveis. Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 Nova Classificação 

 

 

Figura 4.24 Gráfico da nova Classificação 
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Como é possível observar no gráfico da figura 4.24, adotando esta nova abordagem, 

tem-se 146 Veículos na categoria “Bom desempenho” e 246 na categoria “Mal 

desempenho”.  

As entradas deste novo sensor neural, como uma nova abordagem, são a mesma de 

todos os outros sensores citados neste trabalho. Estes dados respeitarão as mesmas 

correlações explicadas no tópico 4.3. 

Foi construída uma planilha no Excel com base na nova abordagem. As entradas do 

classificador, nas quatro primeiras colunas, e o resultado do classificador na quinta 

coluna. Nesta abordagem, as classificações foram substituídas por números, de forma 

que os carros classificados com “Bom desempenho” assumiram o número 1, e os de 

classificação “Mal desempenho” assumiram o número 0. 

A planilha, explicitada na figura 4.23, foi importada para o MATLAB®, onde foi 

separada como uma variável única chamada “data”. Na “command window”, tal 

variável é separada em duas variáveis distintas “newpadroes” e “newtargets” e, após 

isto, elas são transpostas. Da mesma forma que o classificardor anterior, tais variaveis 

são utilizadas para alimentar os Outputs  e Targets do novo classificador. 

A construção do novo classificador denominado “NewClass”, foi idêntica ao processo 

descrito no tópico 4.5.2, seguindo os mesmos números de Layers, Neurônios  e  

parâmetros de treinamento. Os dados foram exportados para o Excel e tratados da 

mesma forma, como escrito no item 4.5.3. E os dados tratados estão expostos na figura 

4.25. 
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Figura 4.25 Gráfico da nova Classificação neural. 

 

Como é possível observar no gráfico da figura 7.13, adotando esta nova abordagem, 

tem-se 148 veículos na categoria “Bom desempenho” e 244 na categoria “Mal 

desempenho”. Estes dados estão muito próximos ao do classificador Fuzzy que foi 

utilizado de base para a construção do classificador Neural, o que mostra que a 

construção foi satisfatória. 
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5. RESULTADOS 

 

O resultado desta classificação por lógica Fuzzy foi utilizado para criar a Rede Neural 

de classificação com base nos mesmo critérios de classificação. Ou seja, cabe agora a 

análise do novo sistema de classificação, para observar se tal sistema atende aos 

critérios  de classificação arbitrados para montagem do classificador Fuzzy. 

Relembrando que as entradas de ambos os controladores são as mesmas, oriundas da 

base de dados da UCI  Repository  of  Machine  Learning  Databases, da Universidade 

da Califórnia, e respeitam as mesmas correlações explicadas no tópico 6.2 

Nas figuras 5.1 e 5.2, é possível encontrar a comparação entre os resultados obtidos nos 

dois classificadores. 

 

Figura 5.1 Comparação dos resultados dos dois classificadores 1 

 

Figura 5.2 Comparação dos resultados dos dois classificadores 2 
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Como observado nos dois gráficos acima, o classificador neural ficou muito próximo ao 

classificador Fuzzy, que foi utilizado como base para sua construção. 

As classificações do Tipo A e B se distinguiram em 4 unidades, as do Tipo C, D e E , 

são as mesmas. Tal aproximação mostra que a construção do classificador com lógica 

de redes neurais foi bem feita e satisfatória. 

 Tal igualdade entre os classificadores se repete quando se trata da classificação 

otimizada explicada na seção 4.6. Tal igualdade pode ser observada na figura 5.3  

 

Figura 5.3 Comparação dos resultados dos dois classificadores otimizados 1 

 

As categorias “Mal desempenho” e “Bom desempenho” se divergiram apenas em 2 

unidades de veículo. Ou seja, assim como no caso da classificação tradicional, essa 

proximidade mostra que a construção do classificador otimizado com lógica de redes 

neurais foi bem feita e satisfatória. 

Como dito e ilustrado acima, a classificação por redes neurais ficou muito próxima a 

classificação por lógica Fuzzy. Desta forma, pode-se concluir que a rede neural foi bem 

treinada, e pode-se substituir o classificador Fuzzy para a classificação de bancos de 

dados maiores. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com o desenvolvimento deste soft sensor foi possível criar um classificador para 

veículos, análogo aos classificadores já existentes para eletrodomésticos, porém este 

considera autonomia e potência dos veículos. 

Devido ao projeto mecânico de um carro de passeio, algumas características da base de 

dados da UCI Machine Learning Repository se correlacionavam de forma linear, o que 

foi provada com a utilização da ferramenta estatística, análise de variância, e desta 

forma evitou-se redundâncias na entrada do sensor. 

Após o desenvolvimento do sensor e  análise dos dados obtidos, conclui-se que ambos 

os classificadores se provaram muito eficazes, pois no banco de dados, a grande maioria 

são veículos de passeio de custo médio e datam das décadas de 70 e 80. Logo, é 

esperado que estes veículos se concentrassem nas categorias medianas, o que ocorreu 

em ambos os sensores. 

Tal concentração massiva de veículos nas categorias intermediárias, possibilitou a 

criação de uma nova classificação mais simples, porém otimizada, nos padrões 

computacionais. Tal classificação se divide em apenas duas classes: “Bom 

desempenho” e “Mal desempenho”, sendo que a primeira classe engloba as classes 

“Tipo A” e “Tipo B”, e a segunda classe engloba as classes “Tipo C”, “Tipo D” e “Tipo 

E”. 

Esta nova classificação não veio para substituir a classificação concebida a priori . Ela 

sim é uma visão mais simples para o mesmo problema. Desta forma, tem-se uma 

classificação mais completa para quando houver uma quantidade de veículos maior e 

distintos. E uma segunda classificação mais simples, para uma quantidade menor e 

menos distinta de veículos.  

Como já foi dito durante o trabalho, os parâmetros do classificador foram construídos 

com base no banco de dados. Logo os parâmetros das variáveis linguísticas foram 

ajustados para esse banco de dados. Porém, a lógica do classificador Fuzzy está pronta 

e, logo, é possível atualizar tal classificador somente mudando os parâmetros das 

variáveis linguísticas. A rede neural já está treinada, podendo receber agora uma base de 

dados de qualquer tamanho para fazer a classificação. 
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Tendo em vista o que foi explicitado acima, para trabalhos futuros seria interessante 

atualizar o soft sensor com uma base de dados com carros mais atuais e de diferentes 

categorias de preço. Desta forma, pode-se criar um aplicativo que é sempre atualizado, 

podendo disponibilizar para a população encontrar a classificação ao comprar um carro. 

Outra possibilidade de desenvolvimento deste trabalho é a união do soft sensor com um 

smart sensor, ligado no escapamento do carro, que fornece os dados para o classificador 

em tempo real. Desta forma, comunicando com o usuário em tempo real, e explicitando 

caso o veiculo esteja alternando de categoria. 
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