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Abstract  Neuro-fuzzy systems has been shown as a promising technique in industrial applications. Two models of neuro-
fuzzy systems were developed, an ANFIS model and a NEFCON model. Both models were applied to control a ball and beam 
system and they had their results and neededchanges commented. The choose of inputs to controllers, the parameters and the al-
gorithms used to learning, among other information’s about the hybrid systems, were commented. The results show the changes 
in structure after learning and the conditions to use each one controller based on their characteristics. 

Keywords Control, Hybrid Systems, Fuzzy Systems, Artificial Neural Networks, NEFCON, ANFIS. 

Resumo Neste trabalho é mostrado tanto o desenvolvimento quanto as características de algumas das principais técnicas utili-
zadas para o controle inteligente de sistemas. Partindo de um controlador fuzzy foi possível aplicar técnicas de aprendizagem, si-
milares às utilizadas pelas Redes Neurais Artificiais (RNA's), e evoluir para os modelos neuro-fuzzy ANFIS e NEFCON. Estes 
modelos foram aplicados a uma planta real do tipo ball and beam e tiveram tanto suas adaptações quanto seus resultados comen-
tados. Para cada controlador desenvolvido são especificadas as variáveis de entrada, os parâmetros utilizados para a adaptação 
das variáveis e os algoritmos aplicados em cada um deles. Já os resultados estão voltados para a obtenção de um comparativo en-
tre a fase inicial e a final do treinamento dos controladores neuro-fuzzy, assim como, a aplicabilidade de cada um deles de acordo 
com suas características intrínsecas. 

Palavras-chave Controle, Técnicas Híbridas, Sistemas Fuzzy, Redes Neurais Artificiais, NEFCON, ANFIS.

1    Introdução 

Controladores cujas técnicas já são bem estabe-
lecidas, como é o caso dos PID's e dos controladores 
baseados em realimentação de estados, possuem im-
plementação simples e baixo custo computacional. 
Porém, o ajuste dos seus parâmetros pode tomar um 
tempo considerável e seu desempenho costuma ser 
limitado. Algumas técnicas de ajuste automático para 
os parâmetros dos controladores PID foram desen-
volvidas (M. Berto et alii, 2004; L. Coelho & A. 
Coelho, 1999). Estas técnicas, além de elevar o custo 
computacional, não capacitam os controladores PID 
a resolver problemas como, por exemplo, o controle 
de sistemas não-lineares ou a manutenção do desem-
penho mesmo na presença de incertezas ou variações 
paramétricas. 

Visando suprir a necessidade de métodos com 
maior abrangências na área de controle, surgiram as 
técnicas inteligentes como: Redes Neurais Artificiais, 
Sistemas fuzzy ou Nebulosos, Algoritmos Genéticos 
e algumas outras técnicas baseadas em aprendizagem 
por reforço. Estas técnicas são fundamentadas em 
teorias evolucionistas, em teorias de como as estrutu-
ras neurais assimilam o conhecimento ou em uma 
lógica simples, formada por pertinências e regras. 

As RNA's têm como objetivo tentar reproduzir a 
capacidade de aprender e generalizar o conhecimento 
da estrutura cerebral dos seres vivos. Baseando-se 
em estruturas simples conhecidas como neurônios 
artificiais, os dados se propagam de neurônio em 

neurônio, através de sinapses cujos pesos podem ser 
ajustados no decorrer do seu aprendizado (S. Haykin, 
2001). 

A teoria dos conjuntos fuzzy, que utiliza incerte-
zas não probabilísticas, foi introduzida por Lotfi Za-
deh (L. A. Zadeh, 1965) tem como uma de suas prin-
cipais características o uso de regras do tipo SE-
ENTÃO nas quais o conhecimento pode ser repre-
sentado. Essa teoria marcou o início de uma série de 
modelos onde se destacam: Mamdani, Sugeno e Tsu-
kamoto. 

Cerca de trinta anos após a introdução da teoria 
dos conjuntos fuzzy, o pesquisador Jyn-Shing Roger 
Jang publicou um artigo no qual os parâmetros fuzzy 
são calculados através da técnica de retro-
propagação do erro (Back-propagation), vastamente 
utilizada para o ajuste dos pesos sinápticos nas 
RNA's (J. Jang & Chuen-Tsai S., 1995). Esta técnica 
de associar sistema fuzzy com redes neurais artificiais 
ficou conhecida como neuro-fuzzy e o modelo im-
plementado por Jang foi chamado de Adaptive-
Network-Based Fuzzy Inference System, ou apenas, 
ANFIS. Outros modelos neuro-fuzzy também se de-
senvolveram, e, dentre eles, o modelo NEFCON 
(Neuro-Fuzzy Controller) (A. Nürnberger et alii, 
1999) se destacou por ter características de fácil im-
plementação em tempo real. Apesar do elevado custo 
computacional, o desenvolvimento destas técnicas 
foi possível graças ao crescimento tecnológico dos 
últimos anos e à necessidade da indústria em produ-
zir cada vez mais equipamentos automáticos e que 
minimizem a interferência humana. 
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Os controladores neuro-fuzzy utilizam como es-
trutura básica um sistema fuzzy, com fácil identifica-
ção de ações e que tem carência na fase de ajuste de 
seus parâmetros, e RNA's que apresentam uma fase 
de aprendizado, e, em contrapartida, não permitem o 
fácil acesso aos dados codificados em sua estrutura. 

É baseado na potencial aplicabilidade dos con-
troladores inteligentes híbridos ANFIS e NEFCON 
que este trabalho foi desenvolvido, mostrando carac-
terísticas de implementação e de uso, características 
intrínsecas de cada modelo, assim como vantagens e 
desvantagens. 

2   Controladores Inteligentes 

2.1 Controladores Fuzzy 

Os controladores fuzzy utilizam um conjunto de 
regras do tipo SE <premissa> ENTÃO <conclusão> 
que definem ações em função de diversas faixas de 
valores que as variáveis de estado do problema po-
dem assumir. Tais controladores baseiam-se na teoria 
dos conjuntos nebulosos, desenvolvida por Zadeh (L. 
A. Zadeh, 1965).  

Acompanhando o fluxo da informação em um 
sistema fuzzy, desde a entrada até a saída, podem-se 
constatar três etapas básicas: a “fuzzyficação”, a infe-
rência e a “defuzzyficação”. Na etapa de “fuzzyfica-
ção”, empregando-se conjuntos de funções de perti-
nência, convertem-se as variáveis de entrada, oriun-
das do meio externo, em variáveis fuzzy. As variáveis 
fuzzy são submetidas a um processo de inferência 
com base em regras do tipo “SE – ENTÃO” gerando 
as saídas fuzzy. Na etapa de “defuzzyficação” as saí-
das fuzzy são convertidas em variáveis de saída com 
algum sentido físico. Pode-se então afirmar que as 
variações dos parâmetros das funções de pertinência 
de entrada e de saída, bem como a variação da base 
de regras são os principais componentes a serem 
alterados nos sistemas fuzzy para variar a relação 
entre as entradas e saídas destes sistemas. 

2.2  Redes Neurais Artificiais 

As Redes Neurais Artificiais (RNA's) baseiam-
se na forma de codificar o conhecimento do cérebro 
humano e são formadas por pequenas estruturas cha-
madas de neurônios que são agrupadas em camadas. 

Uma das mais importantes características das 
Redes Neurais Artificiais é sua capacidade de apren-
dizado. Os algoritmos responsáveis por modificar os 
pesos sinápticos e os parâmetros adaptativos das fun-
ções representativas do corpo dos neurônios, nos 
quais vão se codificar o aprendizado, são denomina-
dos por algoritmos de aprendizagem. Entre os algo-
ritmos existentes o mais comum é o de Retropropa-
gação do Erro (Back-propagation). Neste algoritmo, 
existe a figura do ''professor'' (ou supervisor) que 
informa qual deve ser a saída para uma determinada 
entrada. Assim, encontra-se o erro entre a saída dese-

jada e a saída da rede, e ajustam-se os pesos sinápti-
cos e os parâmetros das funções para que esse erro 
seja o menor possível. 

3 Controladores Neuro-fuzzy 

3.1 O Modelo ANFIS 

O modelo ANFIS utiliza, basicamente, um controla-
dor fuzzy com sua estrutura distribuída ao longo de 
uma rede neural de cinco camadas, em que é possível 
aplicar técnicas de aprendizado como o Back-
propagation, por exemplo (J. R. Jang et alii, 1997). 

Para simplificar, considere um sistema fuzzy 
com duas entradas x e y, uma saída z e duas funções 
de pertinência para cada variável de entrada, resul-
tando em quatro regras. Pode-se seguir o fluxo de 
dados e associar funções, que são inerentes aos neu-
rônios, às operações referentes ao modelo fuzzy, pro-
posto por Sugeno. Os pesos das sinapses foram defi-
nidos como 1 (um) e as variáveis ajustáveis estão 
distribuídas nas funções dos neurônios.  

Definindo Xk,i como sendo a saída do neurônio i 
da camada k. O fluxo dos dados pode ser analisado 
camada a camada, como mostrado a seguir (figura 1). 

 
Figura 1: Arquitetura ANFIS 

 
• Camada 1: Os neurônios desta camada re-

presentam as funções de pertinência de en-
trada, ou seja, a fase de fuzzyficação. 

• Camada 2: A função para esta camada é 
uma t-norma. Considerando a forma proba-
bilística, a saída X2,i pode ser calculada mul-
tiplicando o valor das suas entradas. Note 
que nesta camada estão abstraídas as regras. 
Assim, a omissão de um dos neurônios indi-
ca a omissão de uma das regras. 

• Camada 3: A saída desta camada será a saí-
da dos neurônios da camada anterior, nor-
malizadas, ou seja, a saída de cada neurônio 
da camada anterior dividida pela soma da 
saída de todos os neurônios dessa mesma 
camada. 

• Camada 4: A função associada aos neurô-
nios desta camada será o polinômio 

rqypxyxf ++=),( , utilizado pelo 
modelo Sugeno, em que x e y são as entra-
das do sistema e p, q e r são os parâmetros 
ajustáveis do polinômio. 

Camadas: 1                2                   3                    4             5          
x 

x 

y 

y 
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• Camada 5: Nesta camada ocorre o somató-
rio das saídas dos neurônios das camadas 
anteriores e, desta forma, obtêm-se o sinal 
de controle para o sistema. 

 
O modelo Sugeno dispensa a interface de de-

fuzzyficação, pois a saída do sistema já é uma saída 
válida no meio externo. 

A partir da rede neural apresentada pode-se i-
dentificar claramente que os neurônios que necessi-
tam de aprendizado estão presentes nas camadas 1 
(um) e 4 (quatro), pois na camada 1 estão localizadas 
as funções de pertinência de entrada e na camada 4, 
os polinômios Sugeno, que definem as implicações 
das regras. 

O ajuste dos parâmetros de um controlador no 
modelo ANFIS pode ser obtido através de técnicas 
adaptativas como o algoritmo Back-propagation. 
Para aumentar a velocidade de convergência do algo-
ritmo optou-se por utilizar a técnica η-adaptativo (ou 
η-variável) pelo fato dessa técnica ter sido utilizada 
com sucesso em alguns trabalhos com implementa-
ções práticas (O. Filho, 2004). 

Esta técnica consiste em variar a constante de 
aprendizado η (eta) durante a etapa de treinamento 
da rede, buscando otimizar o processo de adaptação 
dos parâmetros, como também evitar a parada em um 
mínimo local. 

A rotina a seguir mostra como essa técnica fun-
ciona. 

 
01- Iniciar eta com valor pequeno (entre 10-6 e 

10-2, por exemplo); 
02- Iniciar erro_aux1 = 0; 
03- erro_aux2 = E (E = Erro quadrático); 
04- Se erro_aux2 > 1.04*erro_aux1 Então 
05-     eta = 0.7*eta; 
06- Senão  
07-     Se erro_aux2 <= erro_aux1 Então 
08-         eta = 1.05*eta; 
09-     Fim Se; 
10- Fim Senão; 
11- erro_aux1 = erro_aux2; 
12- Voltar para linha 03. 
 
Os fatores 1,04; 1,05 e 0,7, usados na rotina a-

cima são sugeridos por (J. Rezende & A. Maitelli, 
1999a; J. Rezende & A. Maitelli, 1999b). 

3.2 O Modelo NEFCON 

O NEFCON é um modelo de controlador neuro-fuzzy 
baseado na arquitetura genérica de uma RNA, mais 
especificamente de uma rede perceptron de três ca-
madas.  

Fazendo-se um paralelo entre as redes percep-
tron de três camadas, e os sistemas fuzzy, temos que: 
a camada de entrada recebe os valores de entrada e 
está conectada à segunda camada através de sinapses 

que contém pesos. Estes pesos estão relacionados 
com os parâmetros das funções de pertinência das 
entradas, gerando assim uma entrada para a segunda 
camada correspondente às entradas nebulosas (ver 
figura 3). Na segunda camada (camada escondida) 
está representada, através da base de regras, o pro-
cesso de inferência, onde os neurônios usam como 
ativação uma t-norma. Os pesos sinápticos entre a 
segunda e a terceira camada equivalem às funções de 
pertinência de saída, de forma que a terceira camada 
encerra o processo de “defuzificação” (figura 2). 

 
 

 
Figura 2: Arquitetura NEFCON 

 
O algoritmo de aprendizagem do NEFCON é 

baseado na idéia de Aprendizagem por Reforço (R. 
Sutton & A. Barto, 1998). O treinamento pode ser 
dividido em duas partes independentes: uma parte de 
geração e otimização de regras e outra de otimização 
de funções de pertinência. 

Na primeira parte, o algoritmo recebe uma base 
de regras vazia e a partir das entradas, verifica qual a 
melhor saída criando uma regra equivalente. Se uma 
regra já existir, o algoritmo verifica se essa é a me-
lhor opção, podendo modificá-la se achar necessário. 

Na segunda parte, atua-se nas funções de perti-
nência, de modo que o aprendizado ocorra de forma 
similar ao que acontece com as redes neurais. Uma 
saída é formada, se uma mudança acarretou na redu-
ção o erro, ela é recompensada. Caso contrário ela é 
penalizada (A. Nürnberger et alii, 1999).  

O projetista pode introduzir na base de regras 
um conhecimento prévio adicionando uma base de 
regras inicial não vazia e utilizando o algoritmo para 
uma possível otimização da base inicial. Da mesma 
forma, o algoritmo pode ser usado para melhorar 
funções de pertinência previamente estabelecidas. 

Algumas mudanças com relação à proposta ori-
ginal do modelo NEFCON (A. Nürnberger et alii, 
1999) foram introduzidas com o objetivo de satisfa-
zer necessidades específicas deste trabalho. Detalhes 
da implementação assim como as alterações dos al-
goritmos podem ser analisadas no trabalho M. C. 
Rodrigues et alii, 2004. 

∆e 

e 

  R1 

R4 

R3 

R2 
s 
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4   Resultados Experimentais 

Os algoritmos de controle foram implementados em 
linguagem C/C++ e executados a partir de um micro-
computador do tipo PC dotado de uma placa MultiQ-
3 da Quanser Consulting para aquisição de dados e 
controle, sendo responsável pela comunicação entre 
o PC e a planta experimental ball and beam, também 
da Quanser Consulting. 

4.1 O Sistema Ball and Beam. 

O sistema ball and beam, no qual os controladores 
foram testados, é composto basicamente por um sis-
tema trave-bola, um servo-motor com uma caixa 
redutora e uma régua com bola de referência. Exis-
tem três sensores, um para medir a posição da bola 
de referência, outro para a posição da bola a ser con-
trolada e um para medir a posição angular do servo-
motor (figura 3). 

 

 
Figura 3: Sistema ball and beam 

O objetivo é fazer com que a bola colocada so-
bre a trave siga a trajetória especificada pela bola de 
referência. Para tanto, é projetado um sistema de 
controle que envia um sinal em forma de tensão para 
o servo-motor que ao mover-se levanta ou abaixa 
uma das extremidades da trave, fazendo assim com 
que a bola se mova. 

4.2 O Sistema de Controle 

O sistema de controle encontra-se dividido em duas 
malhas (figura 4): uma externa, onde um controlador 
neuro-fuzzy fica responsável por receber o erro e a 
variação do erro da posição da bola e, a partir daí, 
fornecer o ângulo de referência para a segunda ma-
lha, onde um controlador PID gera um sinal de con-
trole necessário para que o servo-motor posicione-se 
de acordo com o ângulo de referência fornecido pelo 
primeiro controlador. 

 
Figura 4: Malhas de controle do ball and beam 

A utilização do controlador inteligente para a 
substituição das duas malhas de controle da planta 

ainda consiste em um desafio considerável. Desta 
forma, optou-se pela utilização das técnicas híbridas 
para substituir apenas a malha externa, que também é 
um desafio, já que a malha interna funciona suficien-
temente bem com o PID projetado. 

4.3 Características dos controladores 

ANFIS: 
Como já mencionado, o modelo ANFIS será o-

timizado através do Back-propagation. Dessa forma, 
é necessária a obtenção de pares (pontos) de treina-
mento. Para a obtenção dos pontos de treinamento, 
utilizou-se um controlador PID (Proporcional Inte-
grativo Derivativo) substituindo o controlador neuro-
fuzzy da figura 4. A escolha de três entradas para o 
modelo ANFIS se baseou na característica do contro-
lador a ser copiado, no caso o PID. As três entradas 
consideradas foram os erros: atual e anterior da bola 
a ser controlada em relação à bola de referência, e o 
ângulo de referência anterior. 

Visto como um sistema fuzzy, o sistema possui 5 
funções de pertinência em forma de sino para cada 
variável de entrada. Desta forma, o cruzamento entre 
as funções de pertinência formam 125 possíveis re-
gras que referenciam polinômios de primeira ordem 
do tipo px+qy+rz+s, em função das variáveis de en-
trada x=erro, y=erro_anterior e 
z=ângulo_de_referência _anterior. As variáveis p, q, 
r e s são os parâmetros ajustáveis dos polinômios e 
todos foram iniciados com valor igual a 0 (zero). 

O coeficiente de aprendizagem para este sistema 
foi iniciado com η= 10-6, os valores iniciais para as 
funções de pertinências foram uniformemente distri-
buídos dentro de intervalos e o período de amostra-
gem considerado foi igual a 0,05 segundos. 

O valor inicial para a variável η assim como os 
intervalos nos quais as funções de pertinência foram 
distribuídas, constituíram uma das maiores dificulda-
des na implementação do modelo. Quando o valor do 
η era elevado (cerca de 10-4 para este modelo) ou 
quando os intervalos eram muito distantes da reali-
dade do sistema a ser controlado o programa 
tornava-se instável. 

Fazendo uma associação com o sistema fuzzy, 
pode-se deduzir que a rede neural equivalente terá o 
seguinte número de neurônios em cada camada: 3 - 
camada 0; 15 - camada 1; 125 - camadas 2, 3 e 4; 1 - 
camada 5. 

Para o treinamento foram coletados 800 pontos a 
partir do PID da malha externa do sistema de contro-
le que atuava sobre o ball and beam. A saída deseja-
da da rede, em função de cada ponto de treinamento, 
assim como os valores obtidos após o treinamento, 
podem ser vista na figura 5. O erro quadrático, para 
valores não normalizados, chegou a 0.035 em 
160.000 épocas que equivaleu a 22h de treinamento. 

 

ÂÂnngguulloo  rreeff  
NNeeuurroo  --
FFuuzzzzyy  

VVoollttss  
PPIIDD  ÂÂnngguulloo  

BBoollaa  

RReeffeerreenncciiaa  

BBaallll  --BBeeaamm  
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Figura 5: Treinamento do ANFIS 
 
NEFCON: 

O controlador neuro-fuzzy com características 
baseadas no modelo NEFCON foi implementado e 
apresenta as seguintes particularidades: 

Existem duas entradas, com seus intervalos divi-
didos entre 5 funções de pertinência triangulares para 
cada uma. Para uma única saída (o ângulo de refe-
rência), o intervalo foi dividido por 7 funções de 
pertinência. As funções de pertinência de entrada são 
iniciadas com 50% de sobreposição e simetricamente 
divididas dentro do seu intervalo de atuação o qual é 
fornecido pelo projetista. Como conseqüência do 
numero de funções de pertinência para cada entrada, 
a base de regras pode ter um máximo de 25 regras 
ativas, ou seja, regras com implicações correspon-
dentes a funções de pertinência de saída. 

A constante de aprendizagem para o controlador 
foi considerada igual a 10-3. Período de amostragem 
para este modelo foi de 0,02 segundos. Este valor 
deve-se ao fato do modelo NEFCON possuir um 
custo computacional inferior ao modelo ANFIS. 

Definiram-se como entradas para o sistema o er-
ro de posição da bola e sua variação. O valor deseja-
do para ambas entradas foi definido como zero e a 
faixa de execução utilizada para estas variáveis foi 
de -20 a 20 cm para o erro e de -0,6 a 0,6 cm/s para a 
variação do erro. Com relação a variável de saída, o 
ângulo de referência pôde variar de -45 a 45 graus. A 
base de regras inicial foi considerada vazia, exceto 
pela regra central que recebeu o valor de saída equi-
valente ao ângulo de referência zero. 

4.4 Aplicação 

Analisando a figura 6 pode-se verificar o resul-
tado obtido com os três controladores projetados. A 
referência para o sistema (em preto) simula degraus e 
em seguida uma senóide. Em vermelho, o gráfico 
produzido pelo controlador PID que serviu de base 
para o treinamento do controlador ANFIS. Para este 
controlador observou-se um ruído excessivo no sinal 
de controle (figura 7) e uma resposta com atraso. O 
controlador ANFIS (em azul), que copiou o compor-
tamento do PID, possivelmente desprezou as oscila-
ções rápidas na etapa de aprendizagem, fazendo com 
que sua resposta fosse mais suave. Este fato, prova-
velmente, comprometeu a resposta aos degraus do 

sistema. Porém, observou-se uma melhora do contro-
lador ANFIS na planta quando a referência era do 
tipo senoidal. 

Figura 6: Resposta do Ball and Beam aos controladores. 
 
 

 
Figura 7: Sinal de controle do PID e do ANFIS 

 
A tabela 1 apresenta uma comparação numérica 

dos resultados obtidos e ilustrados na figura 6. Ob-
servou-se a necessidade de dividir tanto o valor obti-
do pelo método IAE quanto o ISE pelo número de 
pontos de amostragem pelo fato do NEFCON possuir 
um período de amostragem menor e, conseqüente-
mente, gerar mais pontos no mesmo intervalo de 
tempo.  

A tabela 1 também mostra que o ANFIS teve um 
desempenho bem próximo ao do PID copiado, já o 
NEFCON obteve um resultado melhor, pois não de-
pendia de aprendizado fornecido por outro controla-
dor. 

 
Tabela 1: Comparação numérica entre os controladores 

Método NEFCON ANFIS PID 
IAE 2,13 5,55 5,29 
ISE 10,82 49,12 41,94 
 
Ainda na figura 6 o gráfico verde ilustra a res-

posta do sistema quando se utiliza o NEFCON após 
1 minuto de treinamento on-line. Este gráfico não 
serve para uma possível comparação de técnicas já 
que o ANFIS copiou o PID e o NEFCON é ótimo 
pela sua própria estrutura. 
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Figura 8: Sinal de controle do NEFCON 

 
Observa-se no modelo NEFCON uma boa res-

posta ao degrau um pouco menos comprometida pelo 
atrito seco, quando comparado aos outros controla-
dores, um tempo de aprendizado muito baixo e um 
sinal de controle com oscilações elevadas (figura 8). 
O comportamento da bola controlada descreve bem a 
dinâmica do algoritmo do NEFCON que, quando 
encontra um erro próximo ou igual a zero, tenta parar 
a bola. 

5   Conclusões 

O controlador baseado no modelo ANFIS foi desen-
volvido com uma aprendizagem baseada no algorit-
mo Back-propagation, usando pares de treinamento 
extraídos de um controlador PID, e, além de contro-
lar o sistema ball and beam, eliminou as altas varia-
ções do sinal de controle na etapa de aprendizagem. 
Já o controlador baseado no modelo NEFCON utili-
zou para seu aprendizado uma técnica fundamentada 
em aprendizagem por reforço, com algumas altera-
ções, e também conseguiu resultados satisfatórios, 
pois implementou com sucesso a tarefa de controlar 
o sistema ball and beam. 

Se comparado ao ANFIS, o NEFCON apresen-
tou melhor interação com o usuário, sendo necessá-
rio apenas informar ao algoritmo intervalos admissí-
veis para as variáveis de entrada e de saída do con-
trolador. Esta maior facilidade possibilita uma a-
prendizagem mais voltada às necessidades do usuá-
rio. 

Técnicas de otimização como algoritmos genéti-
cos, colônias de formigas, entre outros, são mais al-
gumas técnicas que podem promover o aperfeiçoa-
mento ainda maior dos modelos híbridos, e poderão 
inserir, no futuro, características como mutação ou a 
evolução das várias formas associadas às estruturas. 
Outro fator que poderá ser analisado é a compatibili-
dade dos modelos desenvolvidos, a fim de aplicar 
ambos a uma mesma planta, de forma que, estes mo-
delos colaborem ou concorram entre si. 

 
 
 

Alterações nas estruturas dos modelos desenvol-
vidos, como os formatos das funções de pertinências, 
t-normas e t-conormas, poderiam ser analisadas e, 
desta forma, fornecer um estudo mais preciso a res-
peito de ambas as técnicas. 
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