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RESUMO 

Neste trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido um modelo computacional 

fuzzy tipo-2 intervalar preditivo, utilizando o toolbox fuzzy tipo-2 do software 

MATLAB, para estimação do número de internações de pacientes com doenças 

respiratórias. O principal interesse na criação desse modelo é o de auxiliar na tomada de 

decisão em ambientes hospitalares precários onde não existem equipamentos médicos 

ou profissionais prontamente disponíveis para prestar o atendimento necessário a 

população. Iniciou-se o trabalho com o estudo da lógica fuzzy, do sistema de inferência 

fuzzy e do toolbox fuzzy. Por meio de um banco de dados real fornecido pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico (CETESB) pode- se iniciar o modelo. 

O banco de dados analisado é composto pelo número de pacientes internados com 

doenças respiratórias por dia, no hospital publico de São José dos Campos, durante o 

ano de 2009 e por fatores como PM10, SO2, vento e umidade. Esses fatores foram 

analisados como variáveis de entrada e, por meio destas, pode-se obter o número de 

internações por dia, que é a variável de saída do modelo. Para análise dos dados foi 

utilizado o método de controle fuzzy tipo-2 Mamdani. Nas etapas seguintes o 

desempenho do modelo desenvolvido nesse trabalho foi comparado com o desempenho 

de um mesmo modelo utilizando a lógica fuzzy tipo-1. Para finalizar, o modelo foi 

validado por meio da curva ROC. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lógica fuzzy tipo-2 intervalar, Doenças respiratórias, 

Modelo fuzzy. 
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ABSTRACT 

In this work was developed a fuzzy computational model type-2 predictive 

interval, using the software of the type-2 fuzzy MATLAB toolbox, the final idea is to 

estimate the number of hospitalizations of patients with respiratory diseases. The 

interest in the creation of this model is to assist in decision makeshift hospital 

environment, where there are no medical or professional equipment available to provide 

the care that the population need. It began working with the study of fuzzy logic, the 

fuzzy inference system and fuzzy toolbox. Through a real database provided by the 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) and Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Básico (CETESB), was possible to start the model. The 

analyzed database is composed of the number of patients admitted with respiratory 

diseases a day for the public hospital in São José dos Campos, during the year 2009 and 

by factors such as PM10, SO2, wind and humidity. These factors were analyzed as input 

variables and, through these, is possible to get the number of admissions a day, which is 

the output variable of the model. For data analysis we used the fuzzy control method 

type-2 Mamdani. In the following steps the performance developed in this work was 

compared with the performance of the same model using fuzzy logic type-1. Finally, the 

validity of the models was estimated by the ROC curve. 

 

KEYWORDS: Interval type-2 fuzzy logic. Respiratory diseases. Fuzzy model. 
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1 INTRODUÇÃO                                                                                                               

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Atualmente, uma das questões ambientais mais preocupantes, principalmente nos 

grandes centros urbanos, é a poluição atmosférica devido ao seu impacto a saúde 

humana. A poluição ambiental impacta na qualidade de vida da população, podendo 

provocar doenças do sistema respiratório como asma, bronquite e enfisema pulmonar. 

Estatisticamente é observado um decréscimo gradual nas taxas de mortalidade, a 

preocupação atual mudou de foco e passou a se concentrar nos efeitos colaterais gerados 

da evolução da sociedade moderna, visto que nos dias de hoje tem-se uma evolução na 

expectativa de vida em relação às décadas passadas.  Ou seja, atualmente uma das 

maiores preocupações do meio ambiente com relação à saúde está em analisar as 

condições nas quais se vive no tempo que se ganha com o aumento da expectativa de 

vida. 

As doenças relacionadas ao aparelho respiratório têm sido um dos maiores 

problemas de saúde não só do Brasil, mas do mundo. O numero de internações por 

doenças respiratórias em emergência de hospitais está cada vez maior. De acordo com o 

DATASUS as internações referentes a doenças respiratórias na rede pública em 2012 

chegam a 20.417 pacientes, onde 51,12 % são crianças de 0 a 9 anos e 13,19% são 

idosos com idade igual ou maior que 65 anos.  

A Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial fazem uma estimativa de 

que quatro milhões de pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma ou renite 

alérgica, podem ter morrido prematuramente em 2005 e a estimativa é que ocorra um 

aumento considerável desse número no futuro. O número de pessoas com asma no 

Brasil é alto, fazendo com que o país ocupe a oitava posição mundial. No ano de 2007, 

estimou-se que 273 mil internações foram por esse tipo de doença, o que gerou um 

custo de aproximadamente R$ 98,6 milhões para o Sistema Único de Saúde (SUS) 

(NETO, 2010). 

Uma das grandes preocupações atuais dos moradores das grandes cidades está nas 

doenças respiratórias e nos problemas relacionados com a qualidade do ar, tais 

problemas tem grande influencia na qualidade de vida. 

Fatores acrescem anualmente o número de pessoas, principalmente idosos e 

crianças, que necessitam recorrer a hospitais ou postos de saúde em procura de uma 
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solução para um problema respiratório específico, tais fatores são: grandes mudanças 

nas diferenças de temperaturas entre as estações do ano; aumento constante no número 

de veículos de grande, médio e pequeno porte devido ao crescimento natural da 

população; demandas de trabalhos relacionados às logísticas; aumento do número de 

partículas de agentes nocivos à saúde.  

O Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) 

apresenta um registro de internações maior para pessoas idosas, uma vez que essas 

pessoas apresentam mais problemas de saúde. De acordo com os dados fornecidos pelo 

SIH-SUS as doenças relacionadas ao aparelho respiratório ocupam a segunda colocação 

com 20,4 % e 18,1% para homens e mulheres, respectivamente, com idade maior que 60 

anos. A Tabela 1 mostra uma análise das principais doenças, por sexo e faixa etária, que 

justificou a internação no Sistema Único de Saúde. 

  
Tabela 1: Distribuição proporcional (%) da análise das principais doenças que justificou 
a internação no Sistema Único de Saúde- SUS.

 
FONTE: Ministério da saúde, Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único 
de Saúde (SIH-SUS). 

 

A Tabela 2 mostra que as doenças relacionadas ao aparelho respiratório também 

estão em destaque quanto ao número de internações de crianças, de 0 a 4 anos, no 

Sistema Único de Saúde. 
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Tabela 2 - Média de internações de crianças de 0 a 4 anos no Sistema Único de Saúde-
SUS. 

 
FONTE: DATASUS  

 
Deste modo, têm-se como os maiores prejudicados, devido ao aumento da 

poluição dos mais sensíveis e susceptíveis a alterações de clima e de temperatura, os 

idosos e as crianças. 

Recentemente, tem sido feito estudos concentrados nos extremos, ou seja, no 

conjunto de fatores que resultam em uma menor resistência desses grupos de população 

às vias respiratórias e problemas respiratórios crônicos. Alguns estudos apontam que a 

constante exposição de idosos e crianças às condições da poluição está sujeita a 

influências sobre a causa mortis. Tais estudos apontam que a localização de 

determinados grupos de moradores e o acesso a essas pessoas a medicamentos e a 

programas de saúde podem minimizar as consequências, embora não seja possível evitar 

toda e qualquer exposição aos riscos. 

1.2. OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é desenvolver um Sistema de Inferência Fuzzy 

utilizando o toolbox fuzzy tipo-2 do software MATLAB, com base no banco de dados 

reais obtido no DATASUS e na CETESB, que possibilite estimar, de forma eficiente, o 

número de pacientes internados com doenças do aparelho respiratório. Tendo como 

objetivo principal a comparação entre os desempenhos de um Sistema de Inferência 

Fuzzy tipo-1 (SIF1) e um Sistema de Inferência Fuzzy tipo-2(SIF2).         

1.3.  PLANO DE TRABALHO 

Será apresentado nesta seção, de forma resumida, o conteúdo dos próximos 

capítulos deste trabalho. 

No capítulo 2 serão apresentados os aspectos conceituais da lógica fuzzy tipo-2 

intervalar. Incialmente será feita uma pequena introdução sobre a história da lógica 

fuzzy tipo-1 e tipo-2. Logo após a introdução, a definição dos conjuntos fuzzy tipo-2 

intervalar e a explicação dos seus principais elementos serão apresentados. 



13 
 

Posteriormente, cada bloco pertencente a um SIF2 com entrada singleton será 

brevemente explicado. Por fim, alguns exemplos de aplicações da lógica fuzzy tipo-2 na 

medicina serão apresentados.  

Os meios para o desenvolvimento do trabalho serão mostrados no capítulo 3. No 

início será apresentada, de forma resumida, a ferramenta computacional utilizada para a 

realização do modelo, o Interval Type-2 Fuzzy Logic System Toolbox (IT2FLS). Em 

seguida, apresentam-se as fontes responsáveis pela disponibilidade dos dados reais para 

a validação do modelo: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico (CETESB). Ainda 

será exposta no capítulo 3, a apresentação dos modelos propostos neste trabalho, bem 

como a estrutura geral do SIF1 para o primeiro modelo e a do SIF2 para o segundo. 

Ademais é explicada e ilustrada a fuzificação das variáveis de entrada e de saída 

utilizadas no desenvolvimento do trabalho. Por fim, é apresentada a base de regras 

necessária para a inferência dos modelos. Essas regras são resumidas em uma tabela, 

para um modelo específico de entradas e saídas.   

No capítulo 4, apresentam-se os principais resultados obtidos ao fim deste 

trabalho. Serão ilustradas todas as partes do processo de inferência para três casos da 

base de dados. Constam também neste capítulo, representações gráficas, em forma de 

superfícies, para observar e analisar a relação que há entre as entradas e a saída dos 

sistemas. 

Finalmente, serão apresentadas as considerações finais para a conclusão deste 

trabalho no capítulo 5. 
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2 LÓGICA FUZZY TIPO -2 

2.1 INTRODUÇÃO 

Nesse capítulo serão apresentados os conceitos sobre a lógica fuzzy tipo-2. 

Inicialmente, para uma melhor compreensão será feita uma breve introdução à logica 

fuzzy.  

A teoria fuzzy foi introduzida no ano de 1965 por Loft A. Zadeh, professor de 

ciência da computação na Universidade da Califórnia, em Berkeley (CASTILLO; 

MELIN, 2008). A lógica fuzzy, também conhecida como lógica nebulosa, tem o objetivo 

de modelar o raciocínio humano de forma aproximada, a fim de desenvolver sistemas 

computacionais para a tomada de decisão racional em ambientes de incertezas 

(ZADEH, 1965). Zadeh desenvolveu a teoria fuzzy a partir dos conceitos da lógica 

clássica. A lógica clássica apresenta apenas dois graus de pertinência 0 ou 1, já na 

lógica fuzzy pode-se ter vários graus de pertinência que pode variar no intervalo entre 0 

e 1.Assim, enquanto na teoria clássica um elemento pertence ou não à um conjunto, na 

teoria fuzzy esse mesmo elemento pode pertencer, não pertencer, ou pertencer 

parcialmente ao conjunto (Um-estudo-sobre-lógica-fuzzy),isto faz com que o modelo 

fique mais próximo da realidade. É importante, porém, ressaltar que no decurso da 

ciência outros pesquisadores mostraram seus desconfortos com relação à lógica binária, 

relatando sua fragilidade para lidar com situações mais realistas (MASSAD; MARIN 

2003).  

A lógica fuzzy é capaz de trabalhar com a incerteza relacionada ao significado das 

palavras, ou seja: “As palavras podem ter diferentes significados para diferentes grupos 

de pessoas” (KARNIK; MENDEL, 2001). Um conjunto fuzzy pessoas altas, do universo 

de discurso Altura, por exemplo, pode ter diferentes valores para cada população de 

acordo com o país que se está avaliando (RIZOL; MESQUITA, 2011). Quando existe 

um conjunto de pessoas com alturas diferentes, não podemos descrever fielmente a 

altura de uma pessoa dizendo apenas que ela é alta ou baixa, isto vai depender do grupo 

de pessoas que esta sendo analisado, é preciso saber quão alta ou quão baixa é essa 

pessoa com relação ao grupo avaliado. Os vários graus de pertinência, existentes na 

teoria fuzzy, permitem que certo elemento possa pertencer ou pertencer parcialmente a 

um conjunto, e assim fazem com que a representação seja a mais próxima da realidade. 

Desta forma, o sistema fuzzy oferece simplicidade e flexibilidade no controle dos 

sistemas, ele pode lidar com problemas imprecisos e incompletos, e pode modelar 
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funções não lineares. “Se você não tiver um bom modelo, ou se ocorreu alguma 

mudança no seu modelo, a lógica fuzzy irá produzir uma solução melhor do que as 

técnicas convencionais de controle”, diz Bob Varley, Engenheiro sênior de sistemas da 

Harris Corporation, uma empresa aeroespacial em Palm Bay, Florida.   

As Figuras 1-a e 1-b ilustram graficamente a comparação da altura de duas 

pessoas de acordo com a teoria clássica e com a teoria fuzzy, respectivamente. 

 
Figura 1- (a) Representação da altura para teoria clássica. 

  
Fonte: adaptado de (FUZZY LOGIC TOOLBOX, 2014). 
 
 
Figura 1- (b) Representação da altura para teoria fuzzy. 

 
Fonte: adaptado de (FUZZY LOGIC TOOLBOX, 2014). 

 

Em 1975, Lotf Zadeh introduziu a lógica fuzzy tipo-2, uma extensão da lógica 

fuzzy tradicional (ZADEH, 1975), com o objetivo de solucionar a insuficiência da lógica 

fuzzy tradicional em modelar as incertezas que podem estar relacionadas ao grau de 

pertinência, ao formato das funções de pertinência ou aos parâmetros da função de 

pertinência. A lógica fuzzy do tipo-2 trata as incertezas associadas aos conjuntos fuzzy, o 

que não é contemplado na lógica fuzzy do tipo-1, viabilizando, portanto, a manipulação 

baixo, µ=0 

alto, µ=1 

Altura

Grau da função de   

pertinência, µ 

alto, µ=0.95 

baixo, µ=0.30 

Grau da função de   

pertinência, µ 
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de termos imprecisos em toda sua extensão, inclusive na definição das funções de 

pertinência (MENDEL, 2003). 

Os conjuntos fuzzy tipo-2 são muito úteis em situações em que é difícil determinar 

uma função exata, e há incertezas de medição (KARNIK; MENDEL, 2001).  

Sabe-se que com o sistema fuzzy tipo-2 é possível modelar e minimizar os efeitos da  

incertezas. O sistema fuzzy tipo-1 não é capaz de modelar diretamente as incertezas 

porque suas funções de pertinência não são totalmente nítidas. Algumas justificativas 

para o uso de conjuntos fuzzy do tipo-2 (CASTILLO; MELIN, 2008) são mencionadas a 

seguir: 

� Os significados das palavras que são usadas nas 

regras podem ser incertos, pois as palavras têm diferentes significados para 

pessoas diferentes.  

� As medidas que ativam um sistema fuzzy tipo-1 podem conter ruídos e, 

portanto, são incertas. 

� Os dados usados para ajustar os parâmetros de um tipo-1 também podem ser 

ruidosos.  

 

 

2.2 LÓGICA FUZZY TIPO-2 INTERVALAR 

2.2.1. Conjuntos fuzzy tipo-2 intervalar. 

A função de pertinência fuzzy tipo-2 é obtida quando criamos uma mancha de 

incerteza (FOU-footprint of uncertainty), em torno da função de pertinência fuzzy tipo- 

1 (RIZOL; MESQUITA, 2011). Na função fuzzy tipo-2, para um valor de x’, a função 

de pertinência u’ pode assumir diferentes valores dentro dos limites da mancha de 

incerteza. As funções de pertinência dos conjuntos fuzzy tipo-1 e tipo-2, representadas 

por uma curva gaussiana, são mostradas na Figura 2-(a) e Figura 2-(b), respectivamente.  
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Figura 2- (a) Função de pertinência fuzzy tipo-1. 

 
Fonte: (CASTILLO; MELIN, 2008). 

 

Figura 2- (b) Função de pertinência fuzzy tipo-2. 

 
Fonte: (CASTILLO; MELIN, 2008) 

 

A função de pertinência fuzzy tipo-2 é divida em primária e secundária. A função 

primária é a que está representada na Figura 2-(b), sendo que cada valor dessa função, 

pertencente aos limites da macha de incerteza, possui um peso diferente associado a sua 

terceira dimensão que é conhecida por função de pertinência secundária, que por sua 

vez pode ser uniforme ou não uniforme. Para uma breve comparação e uma melhor 

compreensão, a Figura 3 representa de forma simples os modelos fuzzy tipo-1 e fuzzy 

tipo-2. 
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Figura 3 - (a) função de pertinência fuzzy tipo-1; (b) representação da FOU em volta da 
função de pertinência tipo-1. 

 
Fonte: (RIZOL, 2011). 
 

 A função de pertinência secundária uniforme é obtida quando todos os seus 

valores são unitários e é conhecida por função de pertinência fuzzy tipo-2 intervalar que 

será a função abordada nesse trabalho (RIZOL; MESQUITA, 2011). Esse tipo de 

função é a mais adotada na maioria das aplicações, pois os conjuntos fuzzy tipo-2 

intervalares são considerados mais simples. Caso a função de pertinência secundária 

seja não uniforme, obtém-se um conjunto fuzzy tipo-2 geral (MENDEL; JOHN, 2006). 

As Figuras 4 e 5 representam as funções de pertinência fuzzy tipo-2 geral e intervalar, na 

terceira dimensão, respectivamente. 

 

Figura 4- Função de pertinência fuzzy tipo-2. 

 
Fonte: (RIZOL, 2011) 
 
 
 
Figura 5 - Função de pertinência fuzzy tipo-2 
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Fonte: (RIZOL, 2011) 

 

A função de pertinência fuzzy tipo-2, assim como o tipo-1, pode assumir 

diferentes formas. A seleção do formato da função de pertinência tipo-2 é subjetiva e 

depende da aplicação (RIZOL, 2011). A Figura 6 mostra alguns exemplos, onde a área 

azul representa a FOU de cada função. 

 

Figura 6 - Exemplos de função de pertinência tipo-2 

 
Fonte: (RIZOL, 2011) 
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2.2.2. Sistema de inferência fuzzy tipo-2 com entrada singleton 

 

Para que as regras do sistema fuzzy tipo- 2 sejam ativadas é necessário que o bloco 

fuzificador transforme os valores de entrada crisp em conjuntos fuzzy do tipo-2. Após 

esse procedimento, as regras de inferência são combinadas e as entradas do conjunto 

fuzzy tipo-2 são mapeadas em conjuntos de saída, através do bloco de inferência. A base 

de regras de um SIF tipo-2 intervalar é a mesma de um SIF tipo-1, pois a diferença 

essencial entre esses tipos de sistemas está associada à natureza das suas funções 

pertinência (CASTILLO; MELIN, 2008). O bloco de inferência resulta em um conjunto 

fuzzy tipo-2 que é a combinação de vários conjuntos de saída. Assim como em sistemas 

de inferência fuzzy do tipo-1, cada conjunto de saída fuzzy tipo-2 é resultado da ativação 

de uma regra. 

A Figura 7 representa o sistema de inferência fuzzy tipo-2. Os elementos mais 

importantes desse sistema serão detalhados a seguir. 

 

Figura 7 - Sistema de inferência Fuzzy tipo-2 

 
Fonte: Adaptado de (MENDEL, 2007) 

 

O fuzificador recebe as informações reais (crisp) da entrada e transforma em 

conjuntos fuzzy tipo-2, para serem trabalhadas pelo sistema. Esse procedimento é 

necessário para que as regras sejam ativadas em termos de variáveis linguísticas 

(MENDEL, 2007). As informações da entrada podem ser de vários tipos, tais como 

temperatura e pressão. Nesta etapa são atribuídos valores lingüísticos às variáveis de 

entrada para que essas possam ser trabalhadas pelo sistema de inferência fuzzy tipo-2. 
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A base de regras de um SIF tipo-2 intervalar é o mesmo para um SIF tipo-1, pois a 

diferença essencial entre esses tipos de sistemas está associada à natureza das suas 

funções pertinência (CASTILLO; MELIN, 2008). Para garantir que existe uma regra 

específica ativa para cada entrada do sistema é necessário que tenha uma quantidade de 

regras pré-definidas para mapear as várias combinações possíveis. 

No bloco de inferência são realizados cálculos computacionais envolvendo união 

e intersecção entre conjuntos fuzzy tipo-2 a fim de se obter saídas fuzzy tipo-2. O 

módulo de inferência é o bloco central do controlador lógico difuso. Neste módulo são 

armazenadas as regras que formam a base de conhecimento utilizada pelo processador 

para solucionar um determinado problema. (RIZOL, 2008). Os procedimentos de 

inferência mais usados são os operadores mínimo e produto, que dão origem aos 

sistemas fuzzy tipo- 2 Mamdani (MENDEL, 2007).  

O redutor de tipo é necessário para transformar o conjunto de saída do bloco de 

inferência em um conjunto fuzzy tipo-1. O processo de redução pode ser feito por 

diversos métodos como, por exemplo, calculo do centroide, centro dos conjuntos, centro 

das somas, alturas (WU; MENDEL, 2001; HAGRAS, 2007).  

Na ultima etapa é realizado o processo de defuzificação, onde o conjunto fuzzy 

tipo-1 é transformado em informações reais (crisp) por meio do calculo do centroide, 

que é equivalente a achar a média ponderada das saídas de todos os conjuntos fuzzy 

tipo-1 que compõem o conjunto fuzzy tipo-2 (CASTILLO; MELIN, 2008). 

 

2.2.3.  Lógica fuzzy tipo-2 aplicado à medicina 

 

No cotidiano é comum lidar com situações onde não se tem total certeza dos fatos, 

ou seja, em muitos momentos é preciso considerar a verdade parcial para tomar 

decisões. Em medicina é difícil considerar uma pessoa completamente saudável ou 

completamente doente, o diagnóstico de doenças pode envolver muitos níveis de 

incerteza e imprecisão, ou seja, uma doença pode reagir de diferentes formas em 

diferentes pacientes, e com vários graus gravidade.  

A lógica fuzzy foi desenvolvida para tratar conceitos com verdade parcial, com 

valores de verdade que podem variar entre o completamente verdadeiro e 

completamente falso da lógica clássica. Em nenhum outro campo da biociência a 
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necessidade de estruturas matemáticas e computacionais, que possibilitem lidar com as 

imprecisões e incertezas de forma mais crítica e realista, é tão evidente quanto na 

medicina e na epidemiologia (MASSAD; MARIN 2003). Por essa razão as teorias 

fuzzy, aplicadas no campo da medicina, têm mostrado alta capacidade em elaborar 

equipamentos e modelos em atividades hospitalares e pesquisa.  

Na década de 80 foram feitos os primeiros estudos médicos aplicados à lógica 

fuzzy, e nos últimos anos houve um aumento significativo no número de pesquisas na 

área de saúde, o que demonstra a importância das aplicações das teorias fuzzy para a 

medicina.    Algumas pesquisas serão mencionadas a seguir: 

 

� Modelo Fuzzy para estimação do risco de morte neonatal 

(NASCIMENTO, 2002).  

� Avaliação da saúde de um RN pela análise da acidez no cordão umbilical 

(OZEN; GARIBALDI, 2003); 

� Estudo sobre os sinais clínicos da pneumonia nas crianças utilizando 

associação e predição do diagnóstico pela teoria de conjuntos fuzzy 

(PEREIRA, 2004). 

�  Conjuntos fuzzy e suas aplicações em medicina (SCHUH, 2005). 

� Estudo com um sistema de inferência fuzzy para interpretação da 

freqüência cardíaca fetal em exames Cardiotocográficos (MARQUES, 

2006). 

� Modelo Fuzzy tipo-2 para estimação do risco de morte neonatal 

(SIMIONI, 2013).  
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3. METODOLOGIA 

3.1. INTERVAL TYPE-2 FUZZY LOGIC SYSTEM TOOLBOX (IT2FLS) 

Para dar inicio ao desenvolvimento do modelo e realizar a estimação do número 

de internação de pacientes com doenças respiratórias, é necessário usar o Interval Type-

2 Fuzzy Logic System Toolbox (IT2FLS). O IT2FLS é um espaço dentro do MATLAB 

que permite desenvolver um sistema de inferência fuzzy tipo-2. No toolbox fuzzy tipo-2 

estão disponibilizados arquivos e funções destinados ao uso da teoria de conjuntos 

fuzzy.  

A interface de usuário do IT2FLS é análogo ao do Toolbox Fuzzy do próprio 

MATLAB®, o que permite que usuários experientes com o segundo possa se adaptar 

facilmente ao primeiro (CASTILLO; MELIN, 2008). A interface gráfica do toolbox 

fuzzy tipo-2 pode ser vista através da Figura 8, onde há todas as informações do modelo 

criado como os seguintes itens: File Edit, View, Input1, Untitled (mamdani) e output. 

No item View pode-se verificar a superfície produzida como saída e as regras 

criadas pelo usuário. Em Edit cria-se novas entradas e saídas para o programa, e 

também podem ser adicionadas novas funções de pertinência tanto para as entradas 

quanto para as saídas. Na opção File pode-se criar um novo sistema de inferência fuzzy, 

importar e exportar arquivos para o computador, imprimir o trabalho realizado e fechar 

o projeto. Input1 é uma entrada do sistema, pode-se mudar seu nome e suas funções de 

pertinência, além disso, pode-se escolher o número necessário de entradas que irá variar 

de acordo com o modelo desejado. O Output é a saída do sistema e possui as mesmas 

características do Input1. E Untitled (mamdani) é o nome do sistema fuzzy a ser criado, 

este nome pode ser modificado pelo usuário. Nesta janela, pode-se escolher o tipo de 

inferência a ser utilizada (Mamdani ou Sugeno).    

Para editar as funções de pertinência é necessário utilizar o comando Edit  em 

seguida o comando Interval Type-2 Membership Function onde ocorre a abertura da 

janela Membership Function Editor  mostrada em corte nas Figuras 9 e 10. Nesta Janela 

pode-se escolher a quantidade e o tipo da função de pertinência que será utilizada para 

cada entrada e saída do controlador. Pode-se também alterar o domínio da grandeza para 

qual se quer estipular o valor de pertinência. 
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Figura 8- Editor de sistemas de inferência  fuzzy tipo-2 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 

                                                              

Figura 9 - Editor de função de pertinência  

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
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Figura 10 - Editor de função de pertinência 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

A edição de regras é feita ao acessar a janela Rule Editor, que pode ser acessada a 

utilizando os comandos Edit, Rule respectivamente.  Essa janela é mostrada na Figura 

11. 

Figura 11 - Rule Editor

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

O toolbox fuzzy tipo-2 do software MATLAB também disponibiliza as interfaces 

Rule Viewer (Figura 12) e Surface Viewer (Figura 13). Por meio da janela Rule Viewer 

pode- se selecionar valores para as variáveis de entrada e verificar como o controlador 

fuzzy responde a cada regra. Ao acessar a janela Surface Viewer pode-se observar a 

superfície formada que relaciona duas variáveis de entrada com uma de saída. 
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Figura 12 -  Rule Viewer 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

 
Figura 13 - Surface Viewer 

 
 

Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

3.2. BASE DE DADOS DO DATASUS E CETESB 

Para desenvolver o modelo fuzzy tipo-2 e estimar o número de pacientes 

internados por doença respiratória, foi necessário utilizar bancos de dados reais 

disponibilizados pelo Departamento de informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) e pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) de 

São Jose dos Campos. 
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O DATASUS é um departamento que tem o objetivo de organizar, validar e 

publicar, todos os anos, os Indicadores e Dados Básicos para a Saúde (IDB). O número 

de pacientes internados por problemas respiratórios, durante todos os dias do ano de 

2009, no hospital publico da cidade de São José dos Campos, foi retirado do banco do 

DATASUS. 

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental é uma agência ligada à 

secretaria do meio ambiente do estado de São Paulo. Sua responsabilidade está em 

controlar, fiscalizar, monitorar e licenciar atividades que geram poluição. Dados como 

PM10 (material particulado), O3 (ozônio), SO2 (dióxido de enxofre), umidade, 

temperatura (máxima, mínima e média) e vento foram retirados da CETESB. Os dados 

disponibilizados pelo DATASUS e CETESB, utilizados neste trabalho, podem ser 

visualizados na Figura 14. 

 
 

Figura 14- Banco de dados reais obtidos no DATASUS e na CETESB de São Jose dos 
Campos. 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
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3.2.1. Critérios para seleção dos dados  

Os critérios para a validação dos dados foram os seguintes: 

1. Pacientes com doenças relacionadas ao aparelho respiratório 

2. Período de internação: entre Janeiro e Dezembro de 2009. 

3. O paciente foi imediatamente internado? 

4. Fatores ambientais analisados: PM10 (material particulado), SO2 (dióxido 

de enxofre), vento e temperatura mínima. 

 

3.3. ROTINA PARA INFERÊNCIA NO BANCO DE DADOS  

Para avaliar o modelo é necessário realizar varias simulações dos sistemas de 

inferência SF1 e SF2. A simulação é desenvolvida através de uma rotina no MATLAB, 

comparando os resultados reais com os resultados do modelo, com o objetivo de 

verificar a veracidade do modelo. Esta rotina pode ser dividida em três passos, que serão 

explicados a seguir: 

1° Passo 

Inicialmente é necessário importar o banco de dados para o MATLAB usando os 

seguintes comandos: 

planilha=ddeinit('excel','C:\Dados.xls:Dados') 

dados=ddereq(planilha, 'l1c1:l20c2') 

No primeiro comando da simulação usa-se a função ddeinit. Essa função faz com 

que se inicie uma comunicação entre o MATLAB e o banco de dados contido no Excel. 

Os parâmetros desse comando oferecem o caminho a ser seguido, ou seja, são usados 

para que o MATLAB encontre o banco de dados no Excel. 

A função ddereq é o segundo comando a ser executado e é usada para trazer os 

dados desejados do Excel para o MATLAB, indicados pelos parâmetros, e salva-los em 

uma Matriz dados. 

 

2° Passo 

Nesse passo será usado o comando readfis, como ilustrado abaixo: 

TIPO 1=readfis('fuzzy1') 

TIPO2=readfis('fuzzy2') 
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Este comando é necessário para carregar o sistema de inferência fuzzy, e pode ser 

usado tanto para sistemas fuzzy tipo-1 como para fuzzy tipo-2.  

 

3° Passo 

A linha de comando usada neste último passo é responsável por realizar os 

cálculos de inferência no banco de dados, este comando está ilustrado abaixo:       

outputf1=evalfis(dados,TIPO1) 

outputf2=evalifistype2(dados,TIPO2) 

A função evalfis, primeiro comando, é usada para simular um sistema fuzzy do 

tipo-1 para os dados de entrada e retornar uma matriz de resultados outputf1. A função 

evalifistype2 possui a mesma finalidade da primeira, porém, é usada para sistemas fuzzy 

tipo-2. 

3.4. MODELO 1 

Nesta seção, será apresentado o modelo desenvolvido para um sistema de 

inferência fuzzy tipo-1. 

3.4.1. Estrutura geral 

A Figura 15 ilustra a estrutura geral para o modelo SIF1. 

 
Figura 15 - Estrutura geral de inferência fuzzy – Modelo 1 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 

Os fatores utilizados como variáveis de entrada para esse modelo são: material 

particulado (PM10), dióxido de enxofre (SO2), temperatura mínima (TEMP.MIN) e 

vento. A variável de saída é o numero de internações (N.INTERN). 



30 
 

O tipo de inferência usado para todos os modelos é o Mamdani. 

3.4.2. Fuzificação das variáveis 

Para variáveis de entrada, mencionadas anteriormente, a modelagem foi feita 

usando funções de pertinência do tipo trapezoidal, com exceção da entrada PM10 que foi 

modelada com duas do tipo trapezoidal e uma triangular, e para as de saída 

(N.INTERN) usou-se apenas funções de pertinência do tipo triangular. Para classificar 

as variáveis de entrada foi feito uma análise na base de dados reais, separando em níveis 

de concentração de acordo com o quanto prejudicial a saúde é o elemento em questão. A 

mesma análise foi feita para classificar a variável de saída. 

3.4.3. Material Particulado (PM10) – Modelo 1 

A variável de entrada PM10 foi classificada em aceitável, médio e inaceitável 

(Tabela 3), de acordo com o quão prejudicial é à saúde. 

 
Tabela 3. Classificação quanto ao nível de material particulado no meio. 

Intervalo [ug/m³] Classificação 
[5.7, 20. 1] Aceitável 

[15.11,26. 71] Médio 

[22.7,42] Inaceitável 
 

As funções de pertinência tipo -1 para a variável de entrada PM10 estão ilustradas 

na Figura 16. 

 
Figura 16- Função de pertinência para a variável entrada PM10.

Fonte: (AUTOR, 2014). 
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3.4.4. Dióxido de enxofre (SO2) – Modelo 1 

A variável de entrada SO2 foi classificada em aceitável e inaceitável (Tabela 4), 

de acordo com o quão prejudicial é à saúde. 

 
Tabela 4. Classificação quanto ao nível de SO2 no meio 

 
 

 
 
 

. 

As funções de pertinência tipo -1 para a variável de entrada SO2 estão ilustradas 

na Figura 17. 

 
Figura 17 - Função de pertinência para a variável entrada SO2 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 

3.4.5. Temperatura Mínima (TEMP.MIN) – Modelo 1 

A variável de entrada temperatura mínima foi classificada em alta e baixa (Tabela 

5), de acordo com o quão prejudicial é à saúde. 

 

Tabela 5. Classificação quanto ao nível de temperatura mínima no meio 

Intervalo [°C]       Classificação 

[7.96,18]          Baixa 

[14,23]           Alta 
 

As funções de pertinência tipo -1 para a variável de entrada temperatura mínima 

estão ilustradas na Figura 18. 

Intervalo [ug/m³] Classificação 

[-2.01,2. 13] Aceitável 

[0.644; 8.15] Inaceitável 
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Figura 18 - Funções de pertinência para a variável entrada temperatura mínima 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

3.4.6. Vento – Modelo 1 

A variável de entrada vento foi classificada em alta e baixa (Tabela 6), de acordo 

com o quão prejudicial é à saúde. 

Tabela 6. Classificação quanto à intensidade do vento no meio 

Intervalo [m/s] Classificação 

[0.14,0. 87]     Fraco 

[0.38,2,3]     Forte 
 
As funções de pertinência tipo -1 para a variável de entrada vento estão ilustradas 

na Figura 19. 

 
Figura 19 - Funções de pertinência para a variável entrada vento 

  
Fonte: (AUTOR, 2014) 
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3.4.7. Número de internações (N.INTERN) – Modelo 1 

A variável de saída N.INTERN, número de internações, foi classificada em baixo, 

médio baixo, médio, médio alto e alto e muito alto. A Tabela 7 mostra os intervalos e as 

classificações da variável de saída.  

Tabela 7. Classificação da variável de saída. 
Intervalo Classificação 
[-4,4] Baixo 
[2,7] Médio baixo 
[4.5,10] Médio 
[7.25,13] Médio alto 
[10,25] Alto 

 

As funções de pertinência para a variável de saída estão mostradas na Figura 20. 

 

Figura 20- Funções de pertinência para a variável saída N.INTERN

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 
 

3.4.8. Base de regras – Modelo 1 

A base de regras, como mencionado no capítulo 2, é a mesma para os sistemas de 

inferência tipo-1 e tipo-2. As regras são definidas combinando todas as possíveis 

entradas. O modelo desenvolvido nesse trabalho possui uma base de regras composta 

por 24 regras (Tabela 8). A Figura 18 mostra todas as regras utilizadas. 
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Tabela 8-Base de regras do sistema de inferência– Modelo 1 

*O número entre parênteses no final de cada regra indica o peso da regra, que pode variar de 0 a 1       
TEMP.MIN = temperatura mínima; N.INTERN = numero de internações. 

 

3.5. MODELO 2 

Como o principal objetivo deste trabalho é comparar os sistemas de inferência 

tipo-1 e tipo-2, nesta seção será apresentado um modelo SIF2 que tem como base o 

SIF1 já analisado nas seções anteriores. 

3.5.1. Estrutura geral  

O novo modelo, desenvolvido no IT2FLS, possui a mesma estrutura gráfica que a 

do modelo 1 e está apresentada na Figura 21. Esse modelo também utiliza o tipo de 

1. SE (PM10 é aceitável) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é baixo) (1) 

2. SE (PM10 é aceitável) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é baixo) (1) 
3. SE (PM10 é aceitável) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é médio_baixo) 

(1) 
4. SE (PM10 é aceitável) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é médio_baixo) 

(1) 
5. SE (PM10 é aceitável) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é médio_baixo) 

(1) 

6. SE (PM10 é aceitável) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é médio) (1) 

7. SE (PM10 é aceitável) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é médio) (1) 
8. SE (PM10 é aceitável) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é médio_alto) 

(1) 
9. SE (PM10 é inaceitável) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é médio_baixo) 

(1) 
10. SE (PM10 é inaceitável) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é médio_alto) 

(1) 

11. SE (PM10 é inaceitável) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é médio) (1) 
12. SE (PM10 é inaceitável) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é médio_alto) 

(1) 

13. SE (PM10 é inaceitável) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é médio) (1) 
14. SE (PM10 é inaceitável) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é 

médio_alto) (1) 
15. SE (PM10 é inaceitável) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é 

médio_alto) (1) 

16. SE (PM10 é inaceitável) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é alto) (1) 

17. SE (PM10 é médio) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é baixo) (1) 

18. SE (PM10 é médio) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é baixo) (1) 

19. SE (PM10 é médio) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é baixo) (1) 

20. SE (PM10 é médio) E (SO2 é aceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é médio)  (1) 
21. SE (PM10 é médio) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é médio_baixo) 

(1) 

22. SE (PM10 é médio) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é alta) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é médio) (1) 

23. SE (PM10 é médio) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é forte) ENTÃO (N.INTERN é médio) (1) 

24. SE (PM10 é médio) E (SO2 é inaceitável) E (TEMP.MIN é baixa) E (VENTO é fraco) ENTÃO (N.INTERN é alto) (1) 
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inferência Mamdani. Este software é uma cortesia do professor Oscar Castillo 

(CASTILLO; MELIN, 2008). 

 

Figura 21 - Estrutura geral do sistema de inferência tipo-2 – Modelo 2 

Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

3.5.2. Fuzificação das variáveis 

Como já mencionado, a principal diferença entre os sistemas (tipo-1 e tipo-2) é a 

mancha de incerteza que é criada em torno da função de pertinência tipo-1. Por isso a 

fuzzificação das variáveis linguísticas do modelo fuzzy tipo-2 intervalar é realizada com 

base no SIF1(Modelo 1). Desse modo, para obter esse novo modelo foi necessário 

acrescentar incertezas aos pontos da função de pertinência tipo-1. As variáveis de 

entrada (PM10, SO2, TEMP.MIN e VENTO) foram modeladas usando as funções de 

pertinência com forma trapezoidal, com exceção da entrada PM10 que foi modelada com 

duas do tipo trapezoidal e uma triangular, e a variável de saída (Risco), usando-se 

funções de pertinência do tipo triangular. 

Para uma melhor análise dos resultados, foram atribuídos diferentes intervalos de 

incertezas para as funções de pertinência de cada modelo fuzzy tipo-2. 
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3.5.3. Material Particulado (PM10) – Modelo 2 

Primeira análise: A entrada PM10 foi modelada para uma incerteza de 0.3. A 

Figura 22 e as Tabelas 9 e 10 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 

 
Figura 22 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada PM10 com incerteza 
de 0.3 – Modelo 2  

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 
Tabela 9 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada PM10 com 
incerteza de 0.3– Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Aceitável [5.7 20.1 0.3 0.3 1.8 0.9] 

Inaceitável [22.7 42 0.3 0.3 4.4 0.9] 

 

Tabela 10 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada PM10 com 
incerteza de 0.3 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itritype2” 

Médio [15.11 21 26.41 15.41 21.3 26.71] 

 

Segunda análise: A entrada PM10 foi modelada para uma incerteza de 0.5. A 

Figura 23 e as Tabelas 11 e 12 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 
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Figura 23 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada PM10 com incerteza 
de 0.5 – Modelo 2  

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 

 

Tabela 11 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada PM10 com 
incerteza de 0.5 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Aceitável [5.7 20.1 0.5 0.5 1.8 0.9] 

Inaceitável [22.7 42 0.5 0.5 4.4 0.9] 

 

Tabela 12 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada PM10 com 
incerteza de 0.5– Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itritype2” 

Médio [15.11 21 26.21 15.61 21.3 26.71] 

 

Terceira análise: A entrada PM10 foi modelada para uma incerteza de 0.8. A 

Figura 24 e as Tabelas 13 e 14 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 
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Figura 24 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada PM10 com incerteza 
de 0.8 – Modelo 2  

Fonte: (AUTOR, 2014) 
 
Tabela 13 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada PM10 com 
incerteza de 0.8 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Aceitável [5.7 20.1 0.8 0.8 1.8 0.9] 

Inaceitável [22.7 42 0.8 0.8 4.4 0.9] 

 

Tabela 14 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada PM10 com 
incerteza de 0.8– Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itritype2” 

Médio [15.11 21 25.91 15.91 21.3 26.71] 

 

3.5.4. Dióxido de enxofre (SO2) – Modelo 2 

Antes de apresentar os resultados das analises, é importante ressaltar que para as 

funções de pertinência da entrada SO2 foi usado incertezas de 0.03, 0.05 e 0.08 ao invés 

de 0.3, 0.5 e 0.3, devido à pequena variação no seu universo de discurso. 

Primeira análise: A variável de entrada SO2 foi modelada para uma incerteza de 

0.03. A Figura 25 e a Tabela 15 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 
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Figura 25 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada SO2 com incerteza 
de 0.03 – Modelo 2  

Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

Tabela 15 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada SO2 com 
incerteza de 0.03 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Aceitável [-2.007 2.133 0.03 0.03 0.7 0.9] 

Inaceitável  [0.6445 8.15 0.03 0.03 2.31 0.9] 

 

Segunda análise: A variável de entrada SO2 foi modelada para uma incerteza de 

0.05. A Figura 26 e a Tabela 16 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 

Figura 26 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada SO2 com incerteza 
de 0.05 – Modelo 2  

  
Fonte: (AUTOR, 2014) 
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Tabela 16 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada SO2 com 
incerteza de 0.05 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Aceitável [-2.007 2.133 0.05 0.05 0.7 0.9] 

Inaceitável [0.6445 8.15 0.05 0.05 2.31 0.9] 

 

Terceira análise: A variável de entrada SO2 foi modelada para uma incerteza de 

0.08. A Figura 27 e a Tabela 17 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 

 
Figura 27 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada SO2 com incerteza 
de 0.08 – Modelo 2  

Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

Tabela 17 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada SO2 com 
incerteza de 0.08 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Aceitável [-2.007 2.133 0.08 0.08 0.7 0.9] 

Inaceitável [0.6445 8.15 0.08 0.08 2.31 0.9] 

 

3.5.5. Temperatura mínima (TEMP.MIN) – Modelo 2 

         Primeira análise: A entrada TEMP.MIN modelada para uma incerteza de 

0.3. A Figura 28 e a Tabela 18 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 
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Figura 28 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada TEMP.MIN com 
incerteza de 0.3 – Modelo 2  

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 

 

Tabela 18 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada 
TEMP.MIN com incerteza de 0.3 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Baixo [7.96 18 0.3 0.3 1.7 0.9] 

     Alto [14 23 0.3 0.3 0.904 0.9] 

 

   Segunda análise: A entrada TEMP.MIN modelada para uma incerteza de 0.5. A 

Figura 29 e a Tabela 19 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 

Figura 29 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada TEMP.MIN com 
incerteza de 0.5 – Modelo 2  

  
Fonte: (AUTOR, 2014) 
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Tabela 19 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada 
TEMP.MIN com incerteza de 0.5 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Baixo [7.96 18 0.5 0.5 1.7 0.9] 

     Alto [14 23 0.5 0.5 0.904 0.9] 

 

   Terceira análise: A entrada TEMP.MIN modelada para uma incerteza de 0.8. A 

Figura 30 e a Tabela 20 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 

Figura 30 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada TEMP.MIN com 
incerteza de 0.8 – Modelo 2  

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 
Tabela 20 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada 
TEMP.MIN com incerteza de 0.8 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Baixo [7.96 18 0.8 0.8 1.7 0.9] 

     Alto [14 23 0.8 0.8 0.904 0.9] 

 

3.5.6. Vento – Modelo 2 

Antes de apresentar os resultados das analises, é importante ressaltar que para as 

funções de pertinência da entrada VENTO foi usada incertezas de 0.03, 0.05 e 0.08 ao 

invés de 0.3, 0.5 e 0.3, devido à pequena variação no seu universo de discurso.         
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Primeira análise: A entrada VENTO modelada para uma incerteza de 0.03. A 

Figura 31 e a Tabela 21 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 

Figura 31 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada VENTO com 
incerteza de 0.03 – Modelo 2  

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 
Tabela 21 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada VENTO 
com incerteza de 0.03 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Fraco [0.144 0.869 0.03 0.03 0.09 0.9] 

     Forte [0.38 2.3 0.03 0.03 0.7 0.9] 

 

Segunda análise: A entrada VENTO modelada para uma incerteza de 0.05. A 

Figura 32 e a Tabela 22 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 

Figura 32 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada VENTO com 
incerteza de 0.05 – Modelo 2

 
 Fonte: (AUTOR, 2014) 
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Tabela 22 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada VENTO 
com incerteza de 0.05 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Fraco [0.144 0.869 0.05 0.05 0.09 0.9] 

     Forte [0.38 2.3 0.05 0.05 0.7 0.9] 

 

Terceira análise: A entrada VENTO modelada para uma incerteza de 0.08. A 

Figura 33 e a Tabela 23 ilustram as funções de pertinência e seus parâmetros, 

respectivamente. 

 
Figura 33 - Funções de pertinência tipo-2 para a variável de entrada VENTO com 
incerteza de 0.08 – Modelo 2

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 
 
Tabela 23 - Parâmetros das funções de pertinência para a variável de entrada VENTO 
com incerteza de 0.08 – Modelo 2 
Cassificação Parâmetros da função “itrapstype2” 

Fraco [0.144 0.869 0.08 0.08 0.09 0.9] 

     Forte [0.38 2.3 0.08 0.08 0.7 0.9] 

 

 

3.5.7. Número de internações (N.INTERN) – Modelo 2 

A variável de saída N.INTERN, assim como as entradas, também foi modelada. As 

funções de pertinência para a variável de saída com incertezas iguais a 0.3, 0.5 e 0.8 

estão mostradas na Figura 34, 35 e 36, respectivamente.  
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Figura 34 - Funções de pertinência para a variável saída N.INTERN com incerteza de 
0.3 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 
 
Figura 35- Funções de pertinência para a variável saída N.INTERN com incerteza de 
0.5 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

Figura 36- Funções de pertinência para a variável saída N.INTERN com incerteza de 
0.8 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
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3.5.8. Base de regras – Modelo 2 

          A base de regras de um sistema de inferência tipo-2 não difere daquela de 

um sistema de inferência tipo-1. Como mencionado anteriormente, a principal diferença 

entre esses dois sistemas é a forma da função de pertinência e a adição de um bloco 

redutor de tipo na SIF tipo-2. Sendo assim, a base de regras para o modelo 2 também é 

representada pela  Tabela 8.   
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1. INFORMAÇÕES SOBRE A BASE DE DADOS E CORRELAÇÕES 

O modelo deste trabalho foi desenvolvido e validado por meio da base de dados, 

disponibilizada pelo DATASUS e CETESB, contendo o numero de internações durante 

todos os dias de 2009 do hospital publico de São José dos Campos e a concentração de 

alguns fatores (PM10, SO2, temperatura mínima e vento) que podem causar algum 

problema respiratório. A Tabela 24 ilustra um exemplo (base de dados reais) do quanto 

os poluentes PM10 e SO2 influenciam no número de internações de pacientes. 

 
Tabela 24 – Exemplo Variação das variáveis de entrada para 13 internações. 

 
 

A Tabela 28 é apenas um exemplo, onde é possível observar a influência de 

alguns fatores nos dias em que o hospital público de São José dos Campos registrou 13 

internações, de acordo com a base de dados esse é o maior índice de internações por 

doenças respiratórias no ano de 2009. Nota-se que no dia 5/06/2009 os dois fatores 

poluentes (PM10 e SO2) realmente estavam propícios a um alto índice de internação, 

neste dia a temperatura mínima e o vento, baixa e fraco respectivamente, também 

estavam colaborando com um alto índice de internações. Porém, observa-se que no dia 

28/04/2009 a concentração de PM10 diminuiu consideravelmente (de 40 para 14), a 

temperatura mínima e o vento aumentaram, sendo assim, esperava-se uma diminuição 

no numero de internações. Entretanto, a concentração de SO2 se manteve e o número de 

internações permaneceu alto. Essa informação deixa evidente a forte influência do 

dióxido de enxofre com relação à incidência de internações. 

Para avaliar cada modelo desenvolvido nesse trabalho deve-se levar em 

consideração que não são todas as pessoas que procuram o hospital no momento 

imediato em que aspirou aos poluentes, muitas reagem com 1, 2 ou 3 dias após. Esse 

intervalo de tempo entre aspirar e reagir ao poluente é chamado de lag, onde lag0 é para 

uma procura imediata e lag1, lag2 e lag3 são para uma procura de 1,2 ou 3 dias 

respectivamente, após aspirar o poluente. Foram encontradas correlações para cada lag 

de cada modelo. Para encontrar os resultados referentes a cada LAG foi necessário 

colocar os resultados obtidos numa planilha do Excel para obter os resultados referentes 
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a cada LAG correlacionando os resultados do modelo. A Figura 37 demonstra os 

resultados obtidos nesse processo.  

 
Figura 37 - Rule Viewer - Exemplo – Modelo 1, SIF1 

Fonte: (AUTOR, 2014) 

 

Para o modelo-1, sistema de inferência tipo-1, encontrou-se as seguintes 

correlações mostradas na Tabela 25. 

 
Tabela 25 - Correlações – Modelo 1 (FOU=0) 

       CORRELAÇÃO  
  (LAG 0) 

      CORRELAÇÃO 
            (LAG 1) 

       CORRELAÇÃO 
    (LAG 2) 

    CORRELAÇÃO 
  (LAG 3) 

    0.423    0.376       0.352     0.337 
 

Para o modelo-2, sistema de inferência tipo-2, com incerteza de 0.3 encontrou-se 

as seguintes correlações mostradas na Tabela 26. 

 
Tabela 26 - Correlações – Modelo 2 (FOU=0.3) 

       CORRELAÇÃO  
            (LAG 0) 

    CORRELAÇÃO 
          (LAG 1) 

    CORRELAÇÃO 
           (LAG 2) 

       CORRELAÇÃO 
              (LAG 3) 

            0.438              0.376             0.365                0.327 

 
Para o modelo-2, sistema de inferência tipo-2, com incerteza de 0.5 encontrou-se 

as seguintes correlações mostradas na Tabela 27. 

Tabela 27 - Correlações – Modelo 2 (FOU=0.5) 
     CORRELAÇÃO  
           (LAG 0) 

   CORRELAÇÃO 
        (LAG 1) 

    CORRELAÇÃO 
        (LAG 2) 

         CORRELAÇÃO 
               (LAG 3) 

              0.423           0.373             0.369                  0.327 

 
Para o modelo-2, sistema de inferência tipo-2, com incerteza de 0.8 encontrou-se 

as seguintes correlações mostradas na Tabela 28. 
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Tabela 28 - Correlações – Modelo 2 (FOU=0.8) 
         CORRELAÇÃO 

   (LAG 0) 
     CORRELAÇÃO 

  (LAG 1) 
    CORRELAÇÃO 
          (LAG 2) 

     CORRELAÇÃO 
            (LAG 3) 

               0.419              0.366            0.362                0.327 

 
Para uma melhor análise, a Tabela 29 mostra as correlações considerando LAG0. 

Analisando essas correlações observou-se que o SIF2 com incerteza de 0.3 apresentou o 

melhor resultado. 

 

Tabela 29 - Correlações – Modelo 2 (LAG 0) 
FUZZY-1 (FOU=0) FUZZY-2 (FOU=0.3) FUZZY-2 (FOU=0.5) FUZZY-2 (FOU=0.8) 
               0.423              0.438            0.423                0.419 

 
A Tabela 30 demonstra as correlações para o melhor modelo encontrado, para o 

SIF2 com incerteza de 0.3, considerando os LAGS 1, 2 e 3. 

 
Tabela 30 - Correlações – Modelo 2 (FOU=0.3) 
     CORRELAÇÃO 

  (LAG 1) 
    CORRELAÇÃO 
          (LAG 2) 

CORRELAÇÃO 
            (LAG 3) 

             0.376            0.365                0.327 

 

4.2. RULE VIEWER – MODELO 1 

Durante o desenvolvimento do modelo é possível visualizar, por meio do Rule 

Viewer, todo o processo de inferência, desde as variáveis de entrada até as de saída. A 

Figura 38 mostra todas as partes do processo de inferência de um caso da base de dados. 

Os valores das variáveis de entrada e do número de internações, para esse 

exemplo, podem ser vistos na Tabela 31. 

 

4.2.1. Exemplo no Rule Viewer – Modelo 1 

 
Tabela 31 - Exemplo - Modelo 1 

 
 
 

 

Sistema de inferência   PM10             SO2 TEMP.MIN Vento    N.INTERN. 
SIF1 25 ug/m³ 4.1 ug/m³   14.5°C 1.25m/s 8.4 
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Figura 38 - Rule Viewer - Exemplo – Modelo 1, SIF1 
 

  
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

Os valores de entrada e saída presentes no banco de dados reais para esse exemplo 

estão apresentados na Tabela 32. Observa-se que o numero de internações se aproximou 

do esperado. 

 
Tabela 32 – Dados reais 

 
 

Sistema de inferência   PM10             SO2 TEMP.MIN Vento    N.INTERN. 
SIF1 25 ug/m³ 4.1 ug/m³   14.5°C 1.25m/s 7 

  PM10=25               SO2=4.1            TEMP.MIN=14.5     Vento =1.25         N.INTERN. =8.4 
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4.2.2.  Rule Viewer – Modelo 2 

Nesta seção serão apresentadas todas as partes do processo de inferência para o 

modelo 2. Os dados de entrada foram retirados da base de dados reais para que a saída 

do modelo fosse avaliada.  

A Figura 39, retirada do rule viewer, ilustra o processo de inferência para o SIF2 

com incerteza de 0.3, que foi o melhor modelo encontrado. Os valores das variáveis de 

entrada e do número de internações podem ser vistos na Tabela 33.  

 
Tabela 33 - Exemplo - Modelo 2 

 
Figura 39- Rule Viewer – Exemplo 1 – Modelo 2, SIF2 
 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

A Tabela 34 apresenta os valores de entrada e saída presentes no banco de dados 

reais. Pode-se observar que o número de internações se aproximou do esperado. 

 

Tabela 34 – Dados reais 

   
 

Sistema de inferência   PM10             SO2 TEMP.MIN Vento    N.INTERN. 
SIF2 25 ug/m³ 4.1 ug/m³   14.5°C 1.25m/s 8.38 

Sistema de inferência   PM10             SO2 TEMP.MIN Vento    N.INTERN. 
SIF2 25 ug/m³ 4.1 ug/m³   14.5°C 1.25m/s 7 

        PM10=25                 SO2²=4.1           TEMP.MIN=14.5      Vento =1.25       N.INTERN =8.38 
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4.3. CURVA ROC  

A curva ROC (Receiver Operator Characteristic) é um método utilizado para 

validar o modelo, por meio desta é possível estimar a precisão dos modelos 

apresentados. A Figura 40 ilustra a curva ROC para o SIF2 com incerteza de 0.3. 

Poderia ter sido gerada uma curva para cada modelo desenvolvido, mas o modelo 

representado nesta foi o melhor encontrado anteriormente. 

 

Figura 40- Superfície para SO2.e Vento- Modelo 2 

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
 

A tabela 35 demonstra os resultados obtidos da curva ROC em relação a área 

sob a curva com 75,5% de acerto, quer dizer que quando o modelo diz que o numero de 

internações é baixo, a chance real de estar nesse padrão é de 75%, o mesmo ocorre para 

quando o modelo diz que o numero de internações será alto. O erro padrão  para esse 

modelo é de 3,3%. 

 

Tabela 35 - Exemplo - Modelo 2 
MODELO Área sob a 

curva 
Erro 

Padrão 
Intervalo de 
Confiança 

95% 

MODELO 

FUZZY 2 (FOU 0.3) 0.755 0.033 [0.690 0.820] FUZZY 2 (FOU 0.3) 



53 
 

 

      

4.4. FUZZY TIPO-2 INTERVALAR X FUZZY TIPO-1 

Através do toolbox Fuzzy e do IT2FS é possível obter uma superfície gráfica 

relacionando a variável de saída a uma ou duas variáveis de entrada definas pelo 

usuário, onde a saída é representada, em coordenadas cartesianas, pelo eixo Z e as 

entradas pelos eixos X e Y a partir da base de regras do sistema de inferência fuzzy.  

Essas superfícies, que serão representadas no próximo tópico, possibilitam uma 

melhor uma melhor visualização da relação que existe entre saída e entradas. Visto que 

as superfícies para os modelos 1 e 2 são relativamente parecidas, sendo assim, apenas  

serão apresentadas as superfícies  referentes ao modelo 2. 

4.5. MODELO 2 – SUPERFÍCIES 

A seguir, será ilustrada, de forma gráfica, a relação da variável de saída 

N.INTERN para quatro combinações de variáveis de entrada: TEMP.MIN e PM10 ;  

Vento e PM10; SO2 e TEMP.MIN, SO2 e Vento.  

A Figura 41 mostra a superfície obtida para as variáveis de entrada TEMP.MIN e 

PM10. Observa-se que o número de internações aumenta com a diminuição da 

temperatura mínima (TEMP.MIN) e com o acréscimo do PM10. 
 

Figura 41- Superfície para TEMP.MIN e PM10 - Modelo 2

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
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Na Figura 42, a superfície obtida para as variáveis de entrada Vento e PM10 mostra 

que o numero de internações diminui com o aumento velocidade do vento, porém, esse 

número cresce quando aumentamos a concentração de PM10. 

   

Figura 42- Superfície para Vento e PM10 - Modelo 2

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 

 

A partir da superfície obtida para as variáveis de entrada SO2 e TEMP.MIN, 

ilustrada na Figura 43, observa-se que o aumento da temperatura mínima diminui o 

numero de internações, da mesma forma que ocorreu na figura 33. Entretanto, como já 

se esperava, quando aumentamos a concentração de dióxido de enxofre (SO2), cresce o 

numero de internações.  

 

Figura 43- Superfície para SO2 e TEMP.MIN - Modelo 2

 
Fonte: (AUTOR, 2014) 
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5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo fuzzy capaz de estimar o número de 

internações de pacientes, com doenças relacionadas ao aparelho respiratório. Sendo 

assim, foi desenvolvido o modelo utilizando dois sistemas fuzzy, SIF1 e SIF2. O 

desempenho de cada modelo foi avaliado e comparado, a fim de encontrar um modelo 

que gere resultados mais próximos da realidade. Foi apresentado um Sistema de 

Inferência Fuzzy tipo-1 (SIF1) e três Sistemas de Inferência Fuzzy tipo-2(SIF2), para 

incertezas na ordem de 0.3, 0.5 e 0.8.  

Os modelos foram avaliados primeiramente por suas correlações, onde quanto 

mais próxima de ‘1’, melhor são os resultados. A melhor correlação encontrada foi de  

0.438 para o SIF2 com 0.3 de incerteza. Por meio dos processos de inferências 

analisados através do Rule Viewer, pode-se observar que este modelo corresponde às 

expectativas de forma eficiente. Em seguida foi feita uma nova análise para este mesmo 

modelo, por meio da curva ROC, onde se observou que o SIF2 possui uma precisão de 

75,5%, com um erro padrão de 0.033.  

        Esta ferramenta é de extrema importância, pois é uma ótima alternativa para 

auxiliar os hospitais a prestar um bom atendimento à população, tendo a oportunidade 

de se preparar com antecedência para um eventual alto índice de internação. Possui 

também as vantagens de ser simples e de baixo custo.       
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