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Teoria de 

Conjuntos Fuzzy



Lógica

 Aproximadamente 300 antes de Cristo: 

Aristóteles, lógica clássica, 2 valores

 1920: Luksiewicz propõe lógica de 3 

valores e de n valores

 1965: teoria de conjuntos fuzzy de 

Zadeh



Teoria de Conjuntos Fuzzy

 Lofti Zadeh – Uni. da Califórnia em 1965

 “Fuzzy Sets”,  Information and Control



Teoria de Conjuntos Fuzzy

 Nascimento: 4 de fevereiro de 1921, Baku

 Morte: 6 de setembro de 2017 (96 anos)

 https://www.nytimes.com/2017/09/11/science/lotfi-zadeh-

father-of-mathematical-fuzzy-logic-dies-at-96.html



Teoria de Conjuntos Fuzzy

 Extensão da teoria de conjuntos 
clássica

 Teoria clássica:

 Elemento pertence ou não a um conjunto

 Exemplos:

 Países da América do Sul

 Números primos

 Avenidas de Campinas

 Alunos do IFSP Campinas



Teoria de Conjuntos Fuzzy

 E os conjuntos:

 Mulheres altas que trabalham no IFSP

 Avenidas de Campinas congestionadas



Teoria de Conjuntos Fuzzy

 Elementos pertencem a um 

conjunto com um grau de 

pertinência (entre 0 e 1)

 Existe uma transição gradual entre 

conjuntos



Quais variáveis são Fuzzy?

 Raças de cachorros?

 Altura

 Pressão

 Sexo

 Valores nominais

 Valores numéricos



Teoria de Conjuntos Fuzzy

 Questões: 

 O que você faz com um alimento que 

venceu ontem? Joga fora? Consome?

 Como fazer com que os computadores 

tenham um “raciocínio” semelhante ao 

nosso?



 Pessoas adultas
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Teoria de Conjuntos Fuzzy



Conjuntos Fuzzy

Adolescente

10 15                            20

Idade (Adolescência)

Valores linguísticos

criança Adulto

Variável

Linguística



Conjuntos fuzzy

 Responsabilidade penal no mundo
 http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=323

País Juvenil Adultos Observações

Brasil 12 18 O Art. 104 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente determina que são 

penalmente inimputáveis os menores 

de 18 anos, sujeitos às medidas 

socioeducativas previstas na Lei.



Conjuntos fuzzy

 Responsabilidade penal no mundo
 http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=323

Países Juvenil Adultos Observações

Alemanha 14 18/21 De 18 a 21 anos o sistema alemão admite o que se 

convencionou chamar de sistema de jovens adultos, no qual 

mesmo após os 18 anos, a depender do estudo do 

discernimento podem ser aplicadas as regras do Sistema de 

justiça juvenil. Após os 21 anos a competência é exclusiva da 

jurisdição penal tradicional.

Escócia 8/16 16/21 Sistema de jovens adultos

Estados 

Unidos

10 12/16 Na maioria dos estados, adolescentes com mais de 12 anos 

podem ser submetidos aos mesmos procedimentos dos adultos, 

inclusive com pena de morte ou prisão perpétua. Não 

ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança.



Conjuntos fuzzy

 Responsabilidade penal no mundo

Países Juvenil Adultos Observações

Grécia 13 18/21 Sistema de jovens adultos

Países Baixos 12 18/21 Sistema de jovens adultos

Polônia 13 17/18 Sistema de Jovens Adultos até 18 anos.

Portugal 12 16/21 Sistema de Jovens Adultos até 21 anos.

Romênia 16/18 16/18/21 sistema de jovens adultos

Suécia 15 15/18 Sistema de Jovens Adultos até 18 anos.

Suíça 7/15 15/18 Sistema de Jovens Adultos até 18 anos.

Turquia 11 15 Sistema de Jovens Adultos até os 20 anos de idade.



Conjuntos fuzzy

 Responsabilidade penal no mundo

 Mesmo o Sistema de Jovens Adultos 

não resolve o problema de jovens que 

estão pra completar 18 anos: 17 anos, 

11 meses e 30 dias de idade.

 Conjuntos fuzzy resolvem isso



Conjuntos Fuzzy

Adolescente

10 15                            20

Idade (Adolescência)

criança Adulto



Questões

 Quantos conjuntos são necessários 

para representar um 

atributo/variável linguística?

 Auxílio de um especialista

 Definição empírica

 Definição automática



Questões

 Quantos conjuntos são necessários 

para representar um 

atributo/variável?

 Geralmente são usados poucos 

conjuntos fuzzy por questões de 

Interpretabilidade

 Experimentos podem ser repetidos 

com, por exemplo, 3 e 5 conjuntos



Questões

 Qual tipo de conjunto fuzzy é 

melhor?

 Depende do problema abordado

 Especialista do domínio ajuda!

 Os tipos mais usados, trapezoidal e  

triangular pois apresentam resultados 

similares



Conjuntos Fuzzy mais 

comuns
TRIANGULAR

TRAPEZOIDAL



Questões

 Qual tipo de conjunto serve para 

representar o conjunto dos números 

próximos de n?



Teoria de Conjuntos Fuzzy

 Próximo de n

n



Resumindo 

 Cada elemento pode pertencer a 
mais de um conjunto, mas com 
graus de pertinência 

 Conjuntos fuzzy permitem transição 
gradual entre conjuntos 

 Conjuntos triangulares ou 
trapezoidais

 Número baixo de conjuntos



Lógica Fuzzy



Lógica Fuzzy

 Lógica proposicional

 João é idoso

 Maria é honesta

 O iogurte está vencido

 O assassino é menor de idade

 Proposições só podem ter um valor, 

verdadeiro ou falso



Lógica Fuzzy

 Lógica Fuzzy

 João é idoso (55 anos) 

 O iogurte  está vencido (1 dia)

 O assassino é menor de idade (tem 

quase 18 anos)

 Tudo é questão de grau!



Conjuntos e Lógica Fuzzy

 Fuzzy

 Nebuloso

 Difuso (adjetivo)

 1.que se espalha largamente por todas 

as direções; disseminado, divulgado.

 2.abundante em palavras; prolixo, 

difusivo.



Sistemas Fuzzy



Sistemas Fuzzy

 Definição: 

 qualquer sistema que incorpore algum 

mecanismo derivado da lógica fuzzy e 

que tenha pelo menos uma variável 

que possa assumir valores lingüísticos

definidos por conjuntos fuzzy



Sistemas Fuzzy

 Variáveis linguísticas:

 Seus valores são palavras ou sentenças 

em linguagem natural, e não números:

 Pessoa é ALTA, ao invés de 1,80 m

 Água está QUENTE, ao invés de 40 graus



Variáveis linguísticas

Fuzzy

Crisp



Sistemas Fuzzy

 Aplicações:

 Classificação

 Regressão

 Agrupamentos

 Regras de associação 

 Processamento de linguagem natural

 Big Data

 Data Science

 Aplicações industriais e comerciais



Sistemas Fuzzy Baseados 

em Regras

 São compostos por:

 Base de conhecimento:

 Base de regras

 Base de dados

 Mecanismo de inferência



Sistemas Fuzzy

 Base de regras: contém as regras fuzzy 

do sistema, geralmente do tipo:

 Se <antecedente> então <consequente>

 Exemplo:

 Se Temperatura é Alta 

 E Umidade é Alta 

 Então Potência (do refrigerador) é Alta



Sistemas Fuzzy

 Base de dados: contém as 

informações sobre as variáveis 

linguísticas do sistema



Sistemas Fuzzy



Sistemas Fuzzy

 Mecanismo de Inferência:

 Mecanismo de raciocínio que realiza 

inferências sobre fatos conhecidos para 

derivar uma saída



Sistemas Fuzzy

 Mecanismos de Inferência mais 

usados para tarefas de 

classificação:

 Método de Raciocínio Fuzzy Clássico 

(regra vencedora)

 Método de Raciocínio Fuzzy Geral 

(classe vencedora)



Sistemas Fuzzy

 Método de raciocínio fuzzy clássico:



Sistemas Fuzzy

 Método de Raciocínio Fuzzy Geral:



Como são gerados os 

Sistemas Fuzzy

 Algoritmos genéticos

 Ajuda de especialistas

 Árvores de decisão Fuzzy

 Métodos diversos propostos na 

literatura que geram sistemas Fuzzy 

usando conjunto de exemplos 

rotulados



Exemplo de Sistema Fuzzy 

Baseado em Regras

 Sistema que avalia consumo de carros 

em função dos atributos:

 Potência 

 Peso 

 Aceleração 

 Consumo 



Potência



Peso



Aceleração



Consumo



Base de Dados – definição 

das variáveis linguísticas



Base de Regras –

conhecimento do domínio
R1: SE Potência é potente E peso é pesado E

aceleração é lento, ENTÃO consumo é não 

econômico.

R2: SE Potência é pouco potente E peso é leve E

aceleração é rapido, ENTÃO consumo é econômico.

R3: SE Potência é pouco potente E peso é pesado E

aceleração é medio, ENTÃO consumo é médio.

R4: SE Potência é potente E peso é medio E

aceleração é lento, ENTÃO consumo é médio.

R5: SE Potência é potente E peso é medio E

aceleração é médio, ENTÃO consumo é médio.



Conjunto de Exemplos

Exemplo Potência Peso Aceleração Consumo Classe

1 180 3852 13,5 33 Não 

econômico

2 175 3010 14,4 32 Médio

3 82 2720 19,4 31 Médio



E1 = (180; 3852; 13,5; 33) 

potência = 180 e peso = 3852 e aceleração = 13,5

 Cálculo do grau de compatibilidade:

 R1: SE Potência é potente E peso é pesado E aceleração é 

lento, ENTÃO consumo é não econômico.

 R1(E) = min [potente(180), pesado(3852), lento(13,5)] = min [1 ; 0,7; 0,5] =   0,5

 R4: SE Potência é potente E peso é medio E aceleração é 

lento, ENTÃO consumo é médio.

 R4(E) = min [potente(180), medio(3852), lento(13,5)] = min [1 ; 0,3; 0,5] =   0,3

 Regra com maior grau de associação: R1

 Saída de R1 = não-econômico

 Sáida obtida = não-econômico

Saída desejada

Classe não-econômico

Saída obtida = saída desejada

Classificação correta



E2 = (175; 3010; 14,4; 32) 

potência = 175 e peso = 3010 e aceleração = 14,4

 Cálculo do grau de compatibilidade:

R4(E) = min [potente(175), medio(3010), lento(14,4)] 

= min [0,75 ; 1; 0,2] =   0,2

R5(E) = min [potente(175), pesado(3010), medio(14,4)] 

= min [0,75 ; 1; 0,8] =   0,75

 Regra com maior grau de associação: R5

 Saída de R5 = médio

 Sáida obtida = médio

Saída desejada

Classe médio

Saída obtida = saída desejada

Classificação correta



E3 = (46; 1835; 20,5; 26) 

potência = 46 e peso = 1835 e aceleração = 20,5

 Cálculo do grau de compatibilidade:

 R2: SE Potência é pouco potente E peso é leve E 

aceleração é rapido, ENTÃO consumo é econômico.

 R2(E) = min [pouco_potente(46), leve(1835), 

rapido(20,5)]  = min [1 ; 1; 0,5] =   0,5

 Regra com maior grau de associação: R2

 Saída de R2 = econômico

 Saída obtida = econômico

Saída desejada

Classe médio

Saída obtida  saída desejada

Classificação incorreta



Histórico



Histórico

 1982: primeira aplicação industrial 

na Dinamarca (forno industrial para 

cimento)



Histórico

 1986: controlador de trens no metrô 

de Sendai, Hitachi



Histórico



Histórico

 1987: aplicações comerciais e 

industriais no Japão:

 Câmara fotográfica da Canon com 

ajuste de foco automático  (13 regras)

 Ar condicionado industrial da 

Mitsubishi com 25 regras para 

aquecimento e 25 para resfriamento



Histórico

 1990: aplicações comerciais e 

industriais no mundo

 Controle de pestes em plantações

 Consumo de energia

 Lava-louças com controle inteligente 

de detergente (1995, Maytag)



Exemplos de aplicação



Histórico

 Processamento de exames laboratoriais:

 Hormônios da Tireóide

 Laboratório Fleury

 11 mil exames diários

 Controle humano

 Sistema Fuzzy: 83% dos testes liberados



Desenvolvimento de 

Sistemas Fuzzy



Histórico

 Até começo da década de 1980, 

desenvolvimento teórico

 Década de 1980, ampla adoção de 

sistema Fuzzy, em especial na Ásia



Histórico

 1994: Computação Flexível

 Sistemas Fuzzy Genéticos

 Sistemas Neuro-Fuzzy

 1995: Congresso IFSA, Brasil, 30 anos

 Papers:

 2004: Cordón, classificação de SF até aquele 
ano e trabalhos futuros 

 2008: Herrera, classificação  SF genéticos

 2011: Survey sobre SFG multi-objetivos

 2018: FuzzIEEE no Rio de Janeiro (WCCI)



Onde encontrar aplicativos?

 Matlab

 FuzzyDT (mecintra@gmail.com)

 FuzzyFCA (mecintra@gmail.com) 

 http://bsi.ceavi.udesc.br:8082/FuzzyStudio

 http://www.keel.es/

mailto:mecintra@gmail.com
mailto:mecintra@gmail.com
http://bsi.ceavi.udesc.br:8082/FuzzyStudio/
http://www.keel.es/


Árvores de Decisão

Aprendizado de Máquina



Árvores de decisão

 Amplamente usadas em aprendizado 

de máquina:

 Simplicidade e rapidez do processo 

indutivo

 Poderosa representação do conhecimento

 Compreensão do mecanismo de inferência

 Grande aceitação por usuários leigos em 

relação a computação



Árvores de Decisão

 Estrutura de fluxograma

 Nós internos representam testes

 Os ramos mostram valores dos testes

 Nós folha representam as classes

 São geradas com o auxílio de um 

conjunto de exemplos do domínio já 

classificados corretamente



Árvores de decisão

 C4.5 (várias implementações)

Ross Quinlan



Exemplo de Construção e uso 

de uma Árvore de Decisão



Person Hair 

Length

Weight Age Class

Homer 0” 250 36 M

Marge 10” 150 34 F

Bart 2” 90 10 M

Lisa 6” 78 8 F

Maggie 4” 20 1 F

Abe 1” 170 70 M

Selma 8” 160 41 F

Otto 10” 180 38 M

Krusty 6” 200 45 M

Comic 8” 290 38 ?



Como escolher o atributo 

teste?

 Entropia e Ganho de Informação

 Exemplo: classes p (positiva) e n (negativa)
























np

n

np

n
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SEntropia 22 loglog)(

)__()_()(__ conjuntosoutrostodosEAtualConjuntoEAInfodeGanho 



Hair Length <= 5?

yes no

Entropy(4F,5M) = 0.9911

Gain(Hair Length <= 5) = 0.9911 – (4/9 * 0.8113 + 

5/9 * 0.9710 ) = 0.0911



Weight <= 160?

yes no

Entropy(4F,5M) = -(4/9)log2(4/9) - (5/9)log2(5/9)

=  0.9911

Gain(Weight <= 160) = 0.9911 – (5/9 * 0.7219

+ 4/9 * 0 ) = 0.5900



age <= 40?

yes no

Entropy(4F,5M) = -(4/9)log2(4/9) - (5/9)log2(5/9)

=  0.9911

Gain(Age <= 40) = 0.9911 – (6/9 * 1

+ 3/9 * 0.9183 ) = 0.0183



Weight <= 160?

yes no

Dos 3 atributos existentes,  peso foi o melhor. 

Quem pesa mais de 160 libras, é classificado 

corretamente (masculino), mas com menor que 

160 não.



Weight <= 160?

yes no

Hair Length <= 2?

yes no

Então usamos recursão. Agora descobrimos que 

o comprimento do cabelo é melhor e 

resolvemos o problema!



Não precisamos manter os 

dados (exemplos usados pra 

criar a árvore, só o modelo, 

ou seja, os testes.
Weight <= 160?

yes no

Hair Length <= 2?

yes no

Male

Male Female



Weight <= 160?

yes no

Hair Length <= 2?

yes no

Male

Male Female

Como  você classificaria 

essas pessoas?



É trivial converter 

árvores de decisão em 

regras

Weight <= 160?

yes no

Hair Length <= 2?

yes no

Male

Male Female

Rules to Classify Males/Females

If Weight greater than 160, classify as Male

Elseif Hair Length less than or equal to 2, classify as Male 

Else classify as Female



FuzzyDT



FuzzyDT

 Baseado no C4.5

 Usa mesmas medidas para 

selecionar atributos teste: entropia 

e ganho de informação

 Atributos são fuzzificados antes da 

indução da árvore (valores 

contínuos são substituídos por 

valores linguínticos)





C4.5 X FuzzyDT

 Avaliação dos atributos:

 Ambas abordagens usam as mesmas 

medidas, entropia e ganho de 

informação

 Processo de indução:

 Ambos usam a mesma abordagem: 

subdividir repetidamente o espaço de 

atributos



C4.5 X FuzzyDT

 C4.5: atributos contínuos:

 Divide o domínio de acordo com os 
exemplos existentes minimizando a 
entropia e maximizando o ganho de 
informação

 Esse processo pode gerar divisões 
“estranhas” que refletirão em baixa 
Interpretabilidade nas regras

 Um mesmo atributo pode ser usado 
mais de uma vez na mesma regra



C4.5 X FuzzyDT

 Manipulação de atributos contínuos 

pelos modelos Fuzzy:

 As partições fuzzy tem alta 

interpretabilidade

 Os atributos são usados apenas uma 

vez na mesma regra

 Divisões não naturais são evitadas



Exemplo: iris

 150 exemplos de flores íris

 3 classes: íris setosa, virgínica e 

versicolor

 50 exemplos de cada classe

 4 atributos com valores reais:

 Comprimento e largura de sépala

 Comprimento e largura de pétala



C4.5 X FuzzyDT



C4.5 X FuzzyDT



C4.5 X FuzzyDT





C4.5 X FuzzyDT

 Dataset Vehicle

 Fuzzy: 

 94 nós

 64 nós folha

 Clássico: 

 157 nós 

 79 nós-folha



C4.5 X FuzzyDT

 Dataset Vehicle

 Atributo “COMPACTNESS  ” é usado 

com primeiro teste da árvore

 Domínio: 73 a 119



C4.5 X FuzzyDT

 1) IF COMPACT.    ≤ 95 and ... and COMPACT.   ≤ 89

 2) IF COMPACT.   ≤ 95 and ... and COMPACT.   > 89

 3) IF COMPACT.   > 95

 4) IF COMPACT.   ≤ 102

 5) IF COMPACT.   > 102

 6) IF COMPACT.   ≤ 109 and ... and COMPACT.   ≤ 106

 7) IF COMPACT.   ≤ 109 and ... and COMPACT.   >106

 8) IF COMPACT.   >109

 9) IF COMPACT.   ≤ 82 and ... and COMPACT.   ≤ 81

 10) IF COMPACT.   ≤ 82 and ... and COMPACT.   > 81

 11) IF COMPACT.   > 82 and ... and COMPACT.   ≤ 84

 12) IF COMPACT.   > 82 and ... and COMPACT.   > 84



C4.5 X FuzzyDT

 8 subdivisões diferentes

 Alguns pontos de divisão são bem 

próximos (81, 82, 84)

 Testes confusos, como na regra 10

 10) IF COMPACT. ≤ 82 and ... and 

COMPACT. > 81



C4.5 X FuzzyDT

 Inferência – modelos clássicos:

 O processo verifica o teste raiz e então 

segue os ramos disparados

 Intuitivo e claro

 Para valores de entrada em regiões de 

fronteira das divisões, classificações 

incorretas podem acontecer, e é difícil 

explicar e/ou justificar a classificação



C4.5 X FuzzyDT

 Inferência – modelos Fuzzy:

 Um problema pode acontecer pois o 

processo de inferência pode necessitar de 

um esforço computacional considerável 

para árvores grandes, em relação ao C4.5

 Entretanto, esse problema pode ser 

contornado ou aliviado usando-se um 

limiar para o grau de pertinência para que 

novos testes sejam feitos na árvore



C4.5 X FuzzyDT

 Se Largura de Pétala é Pequena, Virgínica

 Se Largura de Pétada é Grande e Comprimento de Pétala é 
Pequeno, Versicolor

 Se Largura de Pétada é Grande e Comprimento de Pétala é 
Grande, Setosa



C4.5 X FuzzyDT

 Exemplo de entrada: 

 Petal Width = 0.6  

 Petal Length = 4.9 



1. Se Largura de Pétala é Pequena, Virgínica (0,66)

2. Se Largura de Pétala é Grande e Comprimento de Pétala é 

Pequeno, Versicolor (mínimo de 0,34 e 0,79, 0,34)

3. Se Largura de Pétala é Grande e Comprimento de Pétala é Grande, 

Setosa (mínimo entre 0,66 e 0,21, 0,21)

C4.5 X FuzzyDT



Conclusões

 Foram apresentados:

 Teoria dos conjuntos Fuzzy

 Sistemas fuzzy baseados em regras

 Árvores de Decisão

 FuzzyDT

 Comparados em detalhe C4.5 e 

FuzzyDT



Lógica Fuzzy e 

Aprendizado de Máquina

Marcos E. Cintra 
mecintra@gmail.com
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