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RESUMO 
 

O trabalho apresenta uma metodologia inovadora baseada em Lógica Nebulosa 
para a geração de alertas de descargas elétricas atmosféricas. Essa metodologia 
utiliza informações sobre o campo elétrico atmosférico, a dinâmica dos eventos de 
descargas elétricas ao redor do local de interesse e informações sobre a distância 
de incidência dos relâmpagos. Essas informações foram combinadas através da 
Lógica Nebulosa a qual teve suas funções de pertinência otimizadas através de 
Algoritmos Genéticos e Algoritmos de Evolução Diferencial. A metodologia proposta 
foi testada em um estudo de caso para a geração de alertas de raios em uma 
refinaria de petróleo. Os resultados foram comparados entre si e com outros 
sistemas através dos indicadores de desempenho criados para esse fim. A partir 
desses indicadores e da função objetivo com múltiplos parâmetros pode-se concluir 
que esta nova metodologia possui maiores vantagens na geração de alertas de 
incidências de descargas elétricas atmosféricas. 
 

 

Palavras-chave: Alertas de Raios, Relâmpagos, Descargas Elétricas Atmosféricas, 
Lógica Nebulosa, Fuzzy, Otimização de Funções de Pertinência, Algoritmo Genético, 
Evolução Diferencial. 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 

The paper presents a novel approach based on Fuzzy Logic for generating 
atmospheric electrical discharges warnings. This methodology uses information on 
the atmospheric electric field, the dynamics of the events of around the site of 
interest and information about the distance lightning. These information were 
combined by Fuzzy Logic which had its membership functions optimized by Genetic 
Algorithms and Deferential Evolution Algorithms. The proposed methodology was 
tested in a real case for lightning warnings generation in an oil refinery. The results 
were compared with other systems using performance indicators created for that 
purpose. From these indicators and the objective function with multiple parameters, it 
can be concluded that this new method shows up most effective in lightning warnings 
generation. 
 

 

Key-words: Lightning Warnings, Atmospheric Electrical Discharge, Fuzzy Logic, 
Membership Functions Optimization, Genetic Algorithm, Differential Evolution. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Estima-se que cerca de 50 a 100 raios ocorram a cada segundo no mundo, 

o que equivale a aproximadamente 1 a 3 bilhões de raios por ano, de acordo com o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (INPE, 2012). Em decorrência 

desse elevado volume de raios muitos acidentes têm ocorrido ao redor do mundo, 

causando prejuízos às economias mundiais, danos a vidas humanas e causando, 

inclusive, a morte.  

O Brasil, segundo INPE, é o país com maior incidência de raios do mundo. 

Estima-se, com base em dados de satélite, que cerca de 60 milhões de relâmpagos 

nuvem-solo atinjam o solo brasileiro por ano, ou seja, cerca de dois relâmpagos por 

segundo. Isto equivale a uma média de aproximadamente 7 relâmpagos por 

quilômetro quadrado por ano. Essa situação pode ser particularmente explicada 

devido à sua grande extensão territorial e por possuir clima tropical, fato que propicia 

a ocorrências de tempestade devido a concentrações de umidade características 

desse clima, a exceção de grande densidade de ocorrência de relâmpagos se faz na 

região do nordeste, por ser uma região de baixa umidade.  

Diversos malefícios à sociedade e a economia brasileira vêm sendo 

causados devido às descargas elétricas.  No setor elétrico, segundo o Grupo de 

Eletricidade Atmosférica – ELAT, cerca de 70% dos desligamentos na transmissão e 

40% na distribuição estão ligados a descargas elétricas causando a queima de 

aproximadamente 40% dos transformadores. Tal problema soma prejuízo da ordem 

de 500 milhões de Dólares a economia brasileira, cerca de 0,03% do PIB. Na 

sociedade o problema mais relevante se caracteriza pelas perdas de vidas humanas 

que totalizam em média 132 vitimas por ano. 

É possível dizer que o fenômeno de descarga elétrica atmosférica é um dos 

eventos naturais mais antigos dos conhecidos pelo homem, contudo, somente com o 

avanço da tecnologia nas últimas décadas se tornaram possíveis à realização de 

estudos e avanços sobre esse fenômeno. 

As descargas elétricas ocorrem devido à existência de cargas opostas 

presentes na atmosfera e no solo (Montanya et al. , 2004). Da teoria eletromagnética 

tem-se que toda carga elétrica produz um campo elétrico que é atuante sobre outra 

carga, podendo ser de mesma polaridade ou não. A ação dessas cargas produz 
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uma força de atração ou repulsão entre elas (MACGORMAN et al. , 1998). Para o 

caso em estudo, na iminência do fenômeno de descarga elétrica, essa força é 

suficiente para o rompimento do dielétrico do ar atmosférico criando, assim, um arco 

de transferência de cargas elétricas opostas. Nesse instante, há uma brusca 

variação no campo elétrico atmosférico que pode ser detectada através de 

equipamentos destinados para esta finalidade (GOLDE, 1977; MALAN, 1963). Ainda 

nesse instante, ocorre grande liberação de radiação eletromagnética na faixa de 10 

a 300 kHz que são devidamente utilizadas como variáveis de entrada em sensores 

de detecção de relâmpagos através do tempo de chegada ou do ângulo de 

detecção. Em conjunto, podem determinar a localização das mesmas com precisão 

de até 500 metros (RINDAT, 2012), considerada adequada para pesquisas 

envolvendo grandes áreas. 

Da mesma forma que as descargas são percebidas pelos sensores de 

campo elétrico durante tais eventos, existe a possibilidade de se prever esses 

acontecimentos devido ao acúmulo de cargas nas nuvens e no solo. Esse processo 

antecede a ocorrência de descargas elétricas e é denominado de processo de 

eletrificação da nuvem. Logo, é possível antecipar os eventos de incidência de 

descargas atmosféricas e emitir alertas de risco mediante observação de algumas 

propriedades do campo elétrico que, na maioria dos casos, segue algumas 

características (MURPHY et al., 2008). 

Baseado nisso, pesquisas na área de alertas de relâmpagos usualmente 

relacionam o comportamento e a magnitude do campo elétrico de tal modo que se 

possa dizer se há riscos de descargas elétricas atmosféricas no local de 

abrangência do sensor de campo elétrico (Murphy et al., 2008; Beasley et al, 2005). 

Contudo, ainda não existe um consenso sobre o valor limite de campo elétrico para 

uma descarga elétrica atmosférica. Em pesquisas realizadas pelo Instituto 

Tecnológico Simepar obtiveram-se valores para sistemas de alerta baseados 

somente em limiares de campo elétrico (sistemas de alertas convencionais) em torno 

de 2000 kV/m. 

Ainda na tentativa de se estabelecer relações entre o campo elétrico e 

diversas possibilidades de alerta, encontra-se o estudo de correlação de dados de 

campo elétrico e a probabilidade de ocorrências de descargas elétricas (IGARASHI 

et al., 2009). Neste trabalho, realizaram-se estudos sobre a área de atuação do 

equipamento frente a descargas elétricas ocorridas em sua vizinhança. Analisou-se 
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ainda o comportamento do campo elétrico anteriormente à primeira descarga, 

chegando-se a conclusão de que é possível identificar um comportamento padrão do 

campo para tais casos. Além destas relações estabelecidas realizaram-se estudos 

sobre a eficácia dos alertas convencionais, ou seja, alertas que se ativam quando o 

campo elétrico ultrapassa um determinado limite pré-estabelecido, chegando à 

conclusão de que tal sistema pode gerar alertas de incidência de relâmpagos, porém 

com um grande número de horas em alerta e pouca antecedência à primeira 

descarga elétrica. 

Encontram-se poucos trabalhos que utilizem técnicas de inteligência artificial 

para essa finalidade na literatura, possivelmente pela sua complexidade, pela 

dificuldade de obtenção de dados e pelo alto custo dos equipamentos de medição. 

Dentre os trabalhos encontrados pode-se citar um sistema de previsão do número 

estimado de descargas utilizando modelos de mesoescala combinados com técnicas 

de rede neurais artificiais (ZEPKA, 2005) e um sistema de previsão de descargas 

atmosféricas utilizando um modelo de mesoescala WRF (ZEPKA, 2011).  

Um dos primeiros trabalhos utilizando Lógica Nebulosa para esse tipo de 

aplicação que se encontra no meio científico teve origem em uma pesquisa realizada 

no Japão. Nela foi desenvolvido um sistema de previsão de descargas elétricas 

utilizando uma rede neural acoplada com uma Lógica Nebulosa. Os resultados 

dessa pesquisa mostraram que esse método pode ser eficiente e de fácil utilização 

(NAGAE et al, 2000). 

No Brasil não se encontraram muitos trabalhos que relacionam a utilização 

da Lógica Nebulosa com a geração de alertas de incidências de relâmpagos. Um 

artigo recentemente publicado aponta a utilização dessa lógica aplicada à previsão 

de descargas elétricas para determinadas regiões utilizando o campo elétrico 

atmosférico e o índice de precipitação atmosférica (IGARASHI et al. , 2011). Nesse 

trabalho, observou-se que é possível diminuir o número de horas em alerta quando 

comparado com o método de limites de campo elétrico. Porém, estudos preliminares 

neste sistema não foram capazes de propor alertas com grande antecedência (que 

seria ideal em torno de 30 minutos). 

Devido à inexistência de sistemas de alertas de relâmpagos utilizando 

sistema de Lógica Nebulosa e campo elétrico, a ausência de modelos matemáticos 

que definam um alerta de relâmpagos com antecedência e de fácil implementação, 
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propõe-se nesse trabalho a elaboração de um sistema de alerta que possua 

cumulativamente, em um determinado intervalo de tempo: 

a) Baixo número de horas em alerta;  

b) Baixo número de alertas;  

c) Porcentagem reduzida de falsos alertas e;  

d) Tempo médio de antecedência à primeira descarga suficiente para a 

proteção das pessoas interessadas no alerta.  

Tais índices possuem valores quantitativos e variam de acordo com o 

período analisado. Além disso, fez-se nesse trabalho um estudo comparativo entre 

algumas ferramentas existentes, comparadas no mesmo intervalo de tempo. 

A fim de obter tais resultados, levaram-se em consideração algumas 

informações atmosféricas, tais como: o campo elétrico atmosférico, a dinâmica das 

descargas elétrica e a distância dos relâmpagos ao ponto de interesse. 

Além disso, uma vez criado o sistema de alertas de relâmpago com Lógica 

Nebulosa, fez-se a otimização das variáveis pertinentes ao problema utilizando 

Algoritmos Genéticos.  

Os diversos sistemas propostos nesse trabalho foram testados e 

comparados através de um estudo de caso realizado com o objetivo de gerar alertas 

de incidências de raios para uma refinaria de petróleo da Petrobrás (REPLAN) e 

verificar sua eficácia em relação a diversos índices de desempenho criados 

especificamente para o fim de comparação de alertas.  

Essa dissertação está dividida em sete capítulos: O capítulo 1 contem uma 

breve introdução sobre o problema enfrentado e os trabalhos relacionados, o 

capítulo 2 mostra alguns conceitos sobre a eletricidade na atmosfera, o capitulo 3 

relaciona alguns sistemas que auxiliam na tomada de decisão do alerta, o capitulo 4 

contem uma descrição dos algoritmos de Inteligência Artificial utilizados nesse  

trabalho. A metodologia desenvolvida e empregada está descrita no capitulo 5 e os 

resultados da aplicação desta, em um estudo de caso real, são apresentados no 

capitulo 6 e, por fim, as conclusões desta obra são expostas no capitulo 7. 
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2 ELETRICIDADE ATMOSFÉRICA 
 

 

2.1 HISTÓRIA 
 

 

Pode-se dizer que o fenômeno de eletrificação atmosférica sempre ocorreu 

em nosso planeta desde o início dos tempos até os dias atuais. Contudo, o estudo 

sobre a eletricidade atmosférica só se tornou possível com a descoberta, no inicio do 

século XVIII, da eletricidade. Esse fenômeno foi descoberto por intermédio de uma 

experiência, feita por William Wall, em 1708, ao ver uma faísca sair de um pedaço 

de âmbar carregado eletricamente (ELAT, 2012). Desde então, associou-se esse 

experimento com a formação de nuvens carregadas eletricamente e sua associação 

com relâmpagos. 

O primeiro cientista a desenvolver um experimento tentando provar a teoria 

da eletrificação atmosférica foi Benjamim Franklin. Em julho de 1750, ele propôs que 

a eletricidade contida numa nuvem poderia ser transmitida através de um mastro 

metálico em direção ao solo. Sua ideia foi primeiro provada em maio de 1752 por 

Thomas-Fraçois D’Alibard e, posteriormente, por ele mesmo com sua famosa 

experiência utilizando-se de uma pipa. Com isso, Benjamim Franklin pôde observar 

e provar sua teoria ao ver, através de uma chave colocada na exterminada do fio 

preso à pipa, que faíscas saltavam em direção a sua mão (ELAT, 2012). 

Em continuidade às indagações ainda existentes, diversos cientistas 

desenvolveram teorias e experimentos sobre a eletricidade atmosférica e a formação 

de relâmpagos. Dentre eles cabe destacar a descoberta de cargas elétricas 

presentes na atmosfera e a descoberta, por C. A. Coulomb, de que o ar é condutor 

de eletricidade. Hodiernamente, novas descobertas vêm sendo feitas através do 

desenvolvimento de instrumentos fotográficos e elétricos. Além de outros com 

grande tecnologia, tais como radares, satélites e sondas. 
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2.2 FORMAÇÃO DE UMA NUVEM DE TEMPESTADE 
 

 

As nuvens responsáveis pela formação de tempestades são denominadas de 

nuvem Cumulonimbus. Sua formação depende basicamente de três fatores: a 

umidade do ar, o grau de instabilidade vertical da atmosfera, que está relacionado à 

variação de temperatura com a altura, e a existência de mecanismos dinâmicos, que 

atuam de modo a empurrar o ar para cima, fornecendo energia para que ele possa 

superar a região estável (JOHNS e DOSWELL, 1992; EMANUEL, 1994; JOHNSON 

e MAPES, 2001; Nascimento, 2005). 

As nuvens cumulonimbus, ao longo de sua vida, passam por três estágios 

distintos: desenvolvimento ou estágio cúmulos; estágio de maturação e; estágio de 

dissipação. A Figura 2.1, mostra esses três estágios. 

 

 
Figura 2.1 - Descrição esquemática do ciclo de vida de uma nuvem de tempestade: (a) estágio de 

desenvolvimento, (b) estágio de maturação e (c) estágio de dissipação. 
FONTE: Wallace & Hobbs (c1977, p.239) 

 

Em linhas gerais, o primeiro estágio é caracterizado pelo acúmulo de nuvens 

do tipo cúmulos que se encontram em uma região de aproximadamente 1 km ao 

redor do que será a cumulonimbus. Esse acúmulo é caracterizado pela influência de 

forças verticais ascendentes que arrastam as partículas de gelo e gotículas para 
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cima, favorecendo a concentração de água no interior da nuvem. Durante esta etapa 

não há precipitação. 

O segundo estágio é caracterizado pelo início da precipitação pluviométrica. 

Neste, é possível observar a influência de correntes ascendentes e descentes que 

coexistem dentro da nuvem. Além disso, é nesse estágio em que há a presença 

marcante de relâmpagos e trovões em que o evento se torna mais intenso. 

No último estágio, o de dissipação, o evento vai perdendo gradativamente as 

suas forças. A precipitação torna-se menos intensa juntamente com a frequência e 

severidade dos relâmpagos. O movimento de ar é apenas descendente provocando 

a diminuição da nuvem e da precipitação até que esta comece a se desagregar. 

 

 

2.3 PROCESSO DE ACUMULAÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS 
  

 

O processo de acumulação de cargas elétricas no interior de uma nuvem 

ainda não é totalmente conhecido. Existem algumas teorias que tentam explicar em 

parte esse fenômeno. A maior dificuldade para se explicar esse processo reside no 

fato de as nuvens de tempestade serem bastantes complexas, pois são resultado de 

processos microfísicos e macrofísicos que ocorrem simultaneamente em seu interior. 

A seguir, serão expostas algumas dessas teorias expostas em Zepka, 2005. 

 

 

2.3.1 Processo Colisional 
 

 

Dentre as teorias, esta é a mais aceita para explicar o processo de 

eletrificação de uma nuvem. Nesta, assume-se que as partículas carregadas são 

produzidas por colisões de diferentes partículas no interior de uma nuvem. Contudo, 

os detalhes da transferência de cargas durante o processo de colisão não são muito 

conhecidos. (FARIA, 1998; FARIA, 2002; PINTO JR. & PINTO, 2000). Dentre o 

processo colisional encontram-se dois processos microfísicos: O Processo Colisional 

Indutivo e o Processo Colisional Termoelétrico. 
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2.3.1.1 Processo Colisional Indutivo 
  

 

Esse processo de eletrificação pode ser explicado devido à presença de um 

campo elétrico externo que atua sobre grandes partículas de gelo. Quando essas 

partículas são expostas a esse campo, elas se tornam polarizadas conforme visto na  

Figura 2.2. Ocorre que, com o processo de formação da nuvem, partículas menores 

de cristais de gelo se chocam com a parte inferior dos granizos transferindo para os 

cristais de gelo cargas positivas fazendo com que as partículas de granizo se tornem 

eletricamente negativas. À medida que o processo ocorre, as partículas se separam 

por processos macrofísicos que resultam em um reforço do campo elétrico dentro de 

uma nuvem eletrificada, provocando novas induções de granizos. 

 

 
Figura 2.2 - Processo Colisional Indutivo. 

FONTE: Pinto Jr. & Pinto (2000, p.71). 
 

 

2.3.1.2 Processo Colisional Termoelétrico 
 

 

Esse processo é caracterizado pela existência de uma temperatura, 

denominada de temperatura de inversão de carga, que determinará a polaridade da 

carga elétrica resultante de uma colisão. Com isso, tem-se que a carga transferida a 

essa partícula será dependente da temperatura do local da colisão. Se a 

temperatura local for maior que a temperatura de inversão de carga, o granizo ficará 

negativamente carregado e o cristal de gelo tornar-se-á positivamente carregado. De 

modo contrário, se a colisão ocorrer em local cuja temperatura esteja abaixo da 
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temperatura de inversão, o granizo ficará positivamente carregado e o cristal de 

gelo, negativamente carregado. A  Figura 2.3 ilustra o processo. 

 

 

 
Figura 2.3 - Processo Colisional Termoelétrico. 

FONTE: Pinto Jr. & Pinto (2000, p.72). 
 

 

2.3.2 Processo Gravitacional 
 

 

Também conhecido como teoria da precipitação, é um processo que assume 

que a ação da gravidade, atuando sobre diferentes partículas de gelo com tamanhos 

que variam de uma fração de milímetro até alguns poucos centímetros, tende a fazer 

com que as partículas maiores permaneçam na parte inferior da nuvem, enquanto 

que as partículas menores permaneçam na parte superior da nuvem de tempestade. 
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2.3.3 Processo Convectivo 
 

 

Nesse processo, assume-se que as correntes de ar ascendentes e 

descendentes, encontradas no interior de uma nuvem, são responsáveis pelo 

transporte de partículas carregadas e atuam de modo a manter as partículas 

menores suspensas na parte superior da nuvem. 

 

 

2.4 ESTRUTURA ELÉTRICA DE UMA NUVEM DE TEMPESTADE 
 

 

O modelo de eletrificação de uma nuvem mais aceito pode ser visto através 

na  Figura 2.4. Neste modelo, denominado de tripolar, são considerados três centros 

de carga, um positivo, relativamente espalhado na parte superior da nuvem e 

estendendo-se até o topo, um negativo, concentrado na forma de uma camada 

horizontal na região cuja temperatura está em torno de -10ºC e um terceiro centro 

menor positivo próximo à base da nuvem (WILLIAMS, 1988). Além desses centros 

há finas camadas de cargas formadas a partir da captura pela nuvem de íons da 

atmosfera na borda superior e inferior da nuvem denominadas camadas de 

blindagem. 

 



26 
 

 
Figura 2.4 - Estrutura elétrica de uma nuvem de tempestade modelo tripolar. 

Fonte: Adaptada de Iribarne e Cho (1980). 
 

Contudo, estudos recentes têm mostrado que a estrutura de cargas no 

interior das nuvens de tempestades é bem mais complexa. Em geral, apresenta 

múltiplas camadas de cargas negativas ou positivas dispostas horizontalmente e 

alteradas em função da altitude (STOLZENBURG et al., 1998a; b; c). Nessa 

estrutura multipolar há uma região de correntes ascendentes apresentando quatro 

centros de cargas em alturas que aumentam à medida que a velocidade das 

correntes se intensifica e uma região de correntes descendentes apresentando seis 

centros de cargas. A  Figura 2.5 mostra, em linhas gerais, o modelo multipolar. 

 



27 
 

 
Figura 2.5 - Estrutura elétrica de uma nuvem de tempestade modelo multipolar. 

Fonte: Adaptada de Stolzenburg et al. (1998b). 
 

 

2.5 RELÂMPAGOS 
 

 

Os relâmpagos podem ser definidos como sendo o resultado do rompimento 

do dielétrico do ar criando uma intensa corrente elétrica que ocorre na atmosfera e 

causando, consequentemente, uma descarga elétrica de grandes proporções. A 

quebra de rigidez do ar ocorre quando o campo elétrico é suficiente para ionizar os 

átomos do ar e acelerar os elétrons a ponto de produzir uma descarga. Nesse 

processo os elétrons se movem rapidamente fazendo com que o ar ao seu redor se 

ilumine resultando na produção de luz e calor. Quando essas descargas conectam-

se ao solo, temos o evento que se chama comumente de raio. 

Existem diversos tipos de relâmpagos que se classificam de acordo com sua 

origem e termino: relâmpagos nuvem-solo (NS), são caracterizados por descargas 

elétricas que partem de uma nuvem e atingem a superfície terrestre; relâmpagos 

solo-nuvem (SN), são relâmpagos extremamente raros e que ocorrem a partir do 

solo em direção à nuvem; relâmpagos intranuvem (IN), que ocorrem no interior de 

uma mesma nuvem; relâmpagos entre-nuvens (EN), que ocorrem entre nuvens 

diferentes; relâmpagos no ar (AR), que partem de uma nuvem e terminam na própria 

atmosfera, sem alcançar uma outra nuvem ou o solo; e relâmpagos da nuvem para 

ionosfera (NI). 
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Apesar de 70% dos relâmpagos serem do tipo intranuvem (IN), a 

preocupação maior reside naqueles que atingem o solo terrestre, ou seja, os raios 

nuvem-solo (NS). Estes podem ser considerados responsáveis pela maior parte das 

perdas econômicas e humanas causadas a sociedade como um todo. Neste 

trabalho, a preocupação por alertas de antecedência reside na existência desses 

tipos de relâmpagos. 
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3 MECANISMOS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO 
 

 

3.1 FIELD MILLS 
 

 

O primeiro mecanismo de apoio à tomada de decisão em alertas de 

relâmpago está relacionado com a medida da componente vertical do campo 

elétrico. Os equipamentos destinado a mensurar a intensidade da componente 

vertical do campo elétrico atmosférico são comumente denominados de FieldMills e 

são os responsáveis pela coleta de dados a respeito da grandeza eletromagnética 

dos eventos de descarga elétrica. A sua principal utilização é na prevenção de 

descargas elétricas atmosféricas em uma determinada região e com tempo de 

antecedência suficiente para que as pessoas dentro dessa região possam buscar 

abrigo seguro. 

Tais descargas elétricas são provocadas graças ao rompimento do dielétrico 

do ar devido a cargas elétricas de sentido oposto localizados na atmosfera. Uma 

única nuvem pode carregar grande quantidade de cargas elétricas opostas 

suficientes para ocasionar o rompimento do dielétrico atmosférico resultando em 

uma descarga de forte intensidade e passível de ocasionar grandes perdas 

financeiras e humanas.  

Em uma tempestade, a dinâmica do evento meteorológico, através da 

combinação de diversas variáveis tais quais vento, pressão atmosférica, chuva, etc, 

faz com que haja um acréscimo na densidade de cargas dentro de uma nuvem. 

Esse dinamismo aumenta o valor do campo elétrico até a ocorrência da perda da 

característica dielétrica do ar, ocasionando uma descarga elétrica atmosférica de 

forte intensidade. O processo se repete de maneira contínua até que o sistema 

meteorológico se desfaça e o campo elétrico atmosférico volte ao seu estado de 

normalidade. 

Antes de se adentrar nos aspectos de funcionamento do Field Mills, é 

importante que se façam mais algumas considerações sobre o comportamento do 

campo elétrico, principalmente quanto a sua variabilidade frente a condições 

meteorológicas e de altitude. 
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 O campo elétrico atmosférico se estende do solo, ou seja, da superfície 

terrestre até a camada da atmosfera denominada de ionosfera que se situa a 

aproximadamente 50 km da superfície terrestre. Em condições ideais a carga na 

ionosfera pode alcançar 10 MegaCoulomb, o que equivale a uma intensidade de 

campo elétrico de 300 kV/m. Comparativamente, essa intensidade é muito maior do 

que a que se tem na superfície terrestre em condições de tempo bom, ou seja, 300 

V/m. 

Em condições em que haja grandes concentrações de nuvens de 

tempestade, o valor do campo elétrico tende a oscilar com alta frequência devido à 

instabilidade do sistema e ao processo de carga e descargas das nuvens. Nesses 

casos, o campo elétrico medido no solo pode alcançar valores superiores a 20 kV/m.  

O modelo de FieldMills empregado nesse trabalho compõe-se basicamente 

de quatro elementos fundamentais: um motor, um amplificador de sinal, um sensor 

de placa capacitiva e um obturador. A  Figura 3.1 a seguir, mostra tais componentes. 

 

 

 
Figura 3.1 – Principais componentes de um FieldMills. 

FONTE: Mission Instruments. 
 

 

O principal componente que integra a estrutura do FieldMills é o sensor de 

placa capacitiva. Esse elemento é responsável pelo acumulo de cargas elétrica que 

indicarão a estimativa do valor do campo elétrico atmosférico.  

Amplificador 
de carga 

Sensor 

Obturador 
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Uma vez estando descarregada, a placa só acumulará cargas com a 

abertura do obturador que a exporá ao campo elétrico atmosférico. Esse campo fará 

com que cargas elétricas de sinal oposto se acumulem no sensor de placas de 

acordo com a intensidade do campo elétrico atuante externamente. 

A  Figura 3.2 ilustra o momento em que o obturador é aberto, fazendo com 

que o campo elétrico induza o acúmulo de cargas na placa capacitiva e iniciando, 

assim, o processo de carga da placa. Esse processo provocará a indução de uma 

pequena corrente elétrica que será amplificada e traduzida através de equações 

físicas para o valor do campo elétrico. 

 

           
Figura 3.2 - Princípio de funcionamento de um Field Mill com placas carregadas. 

FONTE: Mission Instruments. 
 

Extinto o tempo de exposição, o motor atuará de modo a fechar o obturador, 

conforme mostrado na  Figura 3.3 a seguir: 
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Figura 3.3 - Princípio de funcionamento de um Field Mill com placas descarregadas.  

FONTE: Mission Instruments. 
 

Nesse modo de operação, com o obturador fechado, o sensor de placa 

capacitiva irá se descarregar, voltando ao estado inicial. O processo então se repete 

a fim de se obter a cada período o valor estimado do campo elétrico atmosférico. 

O modelo de FieldMills utilizado neste trabalho é o CS110 produzido pela 

Campbell Scientific Inc. e pode ser visualizado na Figura 3.4, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse modelo possui as seguintes características operacionais quando 

instalado a 2 metros de altura em relação ao solo (quadro 3.1). 

 

 

 

Figura 3.4 - Field Mills modelo CS 110. 
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Precisão ± 5% de leitura + 8 V/m de offset. 
Faixa de medição Resolução Sensibilidade Ruído ± (0 a 2200) 0.32 1.2 0.42 ± (2200 a 22300) 3.2 13 1.9 

QUADRO 3.1 - Características operacionais do modelo CS 110. 
 

A utilização do FieldMills tem se mostrado promissora no campo de alertas 

de descargas atmosféricas, contudo, é importante lembrar que tal equipamento não 

se destina a detecção de descargas elétricas atmosféricas mas pode indicar, através 

da medida do campo elétrico, as condições favoráveis para que tais eventos 

ocorram. 

 

 

3.2 SISTEMA DE DETECÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE RAIOS 
 

 

Os atuais sistemas de detecção de relâmpagos são baseados na medida da 

radiação eletromagnética gerada pelo fenômeno através de um conjunto de 

sensores distribuídos no solo em uma adequada configuração. As radiações 

emitidas pelos relâmpagos possuem as mais diversas frequências, desde poucos 

hertz até terahertz. Existem sensores que são concebidos com a finalidade de 

detectarem ondas na faixa de Very Low Fequency - VLF, ou seja, entre 3kHz a 

30kHz. Esses tipos de sensores utilizam como princípio a coincidência no tempo da 

ocorrência do relâmpago como registrado em diferentes sensores, denominado 

método do tempo de chegada, e permitem monitorar com poucos sensores regiões 

de dimensões continentais, embora sua informação se restrinja praticamente a 

ocorrência do relâmpago. 

Existem ainda sistemas que operam na faixa Very Low Fequency  e Low 

Fequency - VLF/LF, ou seja, operam com frequências de dezenas a centenas de 

quilohertz. Esses sensores utilizam como princípio de funcionamento tanto a 

coincidência no tempo da ocorrência do relâmpago como a direção de chegada da 

componente magnética da radiação conhecida como método da direção magnética. 

Eles permitem obter informações mais detalhadas sobre o relâmpago, porém para o 

mesmo número de sensores de um sistema em VLF, estes cobrem uma região 

menor, da ordem de algumas centenas de milhares de quilômetros quadrados. 
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Os sensores baseados na faixa de Very high frequency - VHF (dezenas a 

centenas de mega-hertz) utilizam a coincidência no tempo de ocorrência do 

relâmpago ou um princípio denominado interferometria, que se baseia na diferença 

de fase da radiação em diferentes sensores e, embora para o mesmo número de 

sensores monitorem regiões bem menores (da ordem de dezenas de milhares de 

quilômetros quadrados), permitem mapear o canal do relâmpago em três 

dimensões, o qual para os outros sistemas é visto como um único ponto. Sistemas 

na faixa de VHF utilizando o princípio da coincidência no tempo da ocorrência do 

relâmpago também têm sido utilizados recentemente (ELAT, 2012). 

 

 

3.2.1 Rindat 
 

 

No Brasil existe uma rede destinada à detecção de descargas atmosféricas.  

Esse sistema visa à geração de pesquisas científicas e produtos destinados a 

aplicações na previsão de tempo, na análise e manutenção de sistemas elétricos de 

transmissão, de distribuição e na emissão de laudos de análise de eventos severos 

para seguradores e empresas de engenharia.  

A Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas 

(RINDAT) é uma rede de sensores e centrais que permitem detectar em tempo real 

as descargas atmosféricas nuvem-solo, isto é, a maior parte das descargas que 

atingem o solo, em parte do território brasileiro. 

A RINDAT foi criada a partir de um convênio de cooperação técnico-

científico entre quatro instituições: a CEMIG (Companhia Energética de Minas 

Gerais), FURNAS (Furnas Centrais Elétricas), o INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais) e o SIMEPAR (Sistema Meteorológico do Paraná). 

Até o início de 2005, a RINDAT cobria cerca de um terço do país. Ao longo 

de 2005, a RINDAT esta passando por um processo de expansão, cuja meta é fazer 

com que a rede passe a cobrir dois terços do país, incluindo de forma integral as 

regiões sul, sudeste e centro-oeste. Em área de monitoramento, a RINDAT ocupa a 

terceira posição no mundo, sendo superada somente pelas redes existentes nos 

Estados Unidos e Canadá (RINDAT, 2012). 
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Com base nas tecnologias atualmente disponíveis (Figura 3.5), a RINDAT 

apresenta as seguintes características principais: eficiência de detecção entre 70% e 

90%, precisão de localização média entre 0,5 km e 2 km, precisão média da 

estimativa do pico de corrente das descargas de 20% a 50% e capacidade de 

discriminação entre as descargas nuvem-solo e intra-nuvem de cerca de 80% a 

90%, sendo que estes valores variam regionalmente. Para tanto, utilizam-se na rede 

dois tipos de sensores: LPATS e IMPACT.  

 

  
Figura 3.5 - Localização dos sensores da RINDAT em todo território nacional. 

 

Segundo informações disponíveis em RINDAT, 2012, o sistema utiliza as 

tecnologias denominadas "Sistema de Localização e Rastreio de Raios" ("Lightning 

Positioning and Tracking System" - LPATS), "Localização da Direção Magnética" 

("Magnetic Direction Finder" - MDF) e “Tecnologia combinada para melhoria da 

precisão” (“Improved Accuracy from Combined Technology – IMPACT”).  A precisão 

das informações de localização de raios do sistema é, em média, de 500 metros 

dentro do perímetro definido pela posição das estações remotas de recepção, 

precisão considerada ideal para o trabalho em questão, visto que a região de 

interesse possui diâmetro de 10000 metros. O sistema opera através do Sistema de 
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Posicionamento Global ("Global Positioning System"- GPS), o qual proporciona 

informações de temporização de raios com resoluções de até 300 nano segundos. 

Entre os produtos de visualização gerados pelo sistema se destacam: 

 

• Localização geográfica e temporal de descargas atmosféricas nuvem-

terra;  

• Localização de temporais 

• Determinação de características elétricas de descargas como: valor 

estimado do pico da corrente de retorno, polaridade, número de 

componentes (multiplicidade) se a descarga for de natureza múltipla, 

etc. 

 

Após os sinais das descargas serem registrados pelos sensores, eles são 

enviados as centrais de processamento onde são processados para se obter a 

localização e características das descargas, e disponibilizados para visualização em 

tempo real ou armazenados para análises históricas. A RINDAT possui 4 centrais 

em: Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e São José dos Campos. 

Os sinais dos sensores são transmitidos através de canal de comunicação 

dedicado para as centrais de processamento, onde são processados e distribuídos 

para unidades de visualização e armazenamento de dados. A  Figura 3.6 abaixo 

esquematiza o processo de detecção e geração dos dados das descargas elétricas 

atmosféricas captadas por essa rede. 
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Figura 3.6 - Processo de geração de dados da RINDAT. 

 

Além de utilizar as unidades de armazenamento Sybase e o ambiente de 

visualização e análise LTRAX da Global Atmospherics At Inc., a RINDAT desenvolve 

sistemas integrados de visualização e análise de descargas atmosféricas. 
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4 ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
 

 

4.1 LOGICA NEBULOSA 
 

 

4.1.1 Introdução 
 

 

A Lógica Nebulosa ou, em inglês, Lógica Fuzzy, está diretamente associada 

às incertezas e imprecisões das informações inerentes a todos os processos, sejam 

eles físicos, químicos, biológicos e, principalmente, os processos racionais. 

Em processos ditos exatos, pouco comuns nas informações obtidas na 

natureza, os dados apresentam características de certeza e são representados por 

informações exatas, ou seja, verdadeiro ou falso, não se admitindo situações 

intermediárias. Para esses casos é conveniente a utilização de uma codificação 

binária, onde as verdades e mentiras são representadas por seus equivalentes 

numéricos iguais a ‘1’ e ‘0’, respectivamente. Contudo, esse sistema não é 

adequado para representar eventos incertos, principalmente àqueles que são 

subjetivos a fatos naturais. 

Duas são as teorias mais conhecidas que podem tratar as incertezas e 

imprecisões das informações, são elas: A teoria clássica dos conjuntos e a teoria 

das probabilidades. Contudo, essas teorias não são adequadas para a captação de 

informações subjetivas, principalmente àquelas advindas do raciocínio humano. A 

teoria dos conjuntos não é capaz de tratar o aspecto vago da informação e a teoria 

de probabilidades é mais adaptada para tratar de informações frequentistas do que 

aquelas fornecidas por seres humanos. 

A Lógica Nebulosa foi concebida como forma de ferramenta destinada a 

suprir as lacunas deixadas por essas duas teorias. Na verdade, a Lógica Nebulosa é 

a teoria clássica dos conjuntos de forma ampla. Nela é possível se utilizar de 

conceitos vagos, amplamente utilizados pelas pessoas, tais como: quente, frio, 

perto, longe, etc. Além disso, os conceitos não são absolutos, ou seja, é possível se 

dizer em Lógica Nebulosa que estar perto é uma meia verdade, ou muita verdade, 

conceitos inexistentes em lógica convencional do tipo binária. 
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Advém do parágrafo acima que, em Lógica Nebulosa, é possível se executar 

tarefas baseadas em expressões tipicamente humanísticas, tais como: morno, 

quente, frio, etc. Tais expressões são conhecidas como variáveis linguísticas e são 

utilizadas intrinsicamente no processo de interpretação das informações, através de 

regras e operadores Nebulosos. 

Além do exposto até aqui, a utilização da teoria clássica, principalmente 

quando empregada para controlar ou descrever processos físicos, necessita de 

grandes conhecimentos matemáticos, principalmente para a descrição do modelo a 

ser utilizado, ou seja, exige-se o conhecimento do processo que se está estudando. 

Apesar de existirem inúmeras técnicas de processamento de dados e análise e 

identificação de sistemas e processos, elas não são capazes de resolver problemas 

reais cuja modelagem matemáticas seja inaplicável. Essas situações ficam explícitas 

ao se fazer necessário a utilização de variáveis de forma qualitativas, ou daquelas 

cujos dados são expressos dessa forma. Além disso, a Lógica Nebulosa é de 

simples implementação e execução, não se fazendo necessário grande poder de 

processamento computacional. 

 

 

4.1.2 História 
 

 

Pode-se dizer que a busca por se interpretar informações de forma lógica é 

demasiadamente antiga. O primeiro pensador a estabelecer um conjunto de regras 

sobre as preposições lógicas foi Aristóteles (384 – 322 a.C.), em linhas gerais esse 

conjunto está baseado em premissas e conclusões através de operadores utilizando 

somente números binários, ou seja, somente zero ou um. Somente no século XX 

houve novas contribuições sobre o conceito lógico, tais como as Lógicas 

Multivaloradas (Rescher, 1969; Lukasiewica, 1970). Nelas houve a possibilidade de 

utilização de situações que não fossem somente verdadeiro ou falso, sendo os 

valores representados por diversos graus de verdade dentro de um intervalo de 0 a 

1, ou seja, existem infinitos valores verdade (Pedrycz e Gomide, 1998). Com isso, 

houve a possibilidade de tratamento de valores indeterminados, que não fossem 

totalmente verdadeiros ou totalmente falsos. 
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Em 1965, Lotfi A. Zadeh introduziu o conceito de conjuntos nebulosos 

(Zadeh 1965). Neste, Zadeh criou o conceito de conjuntos com limites não precisos, 

em que a pertinência em um conjunto nebuloso não é uma questão de afirmação ou 

negação, mas uma questão de grau. O mesmo ainda descreve seu trabalho da 

seguinte maneira: 

 

Meu artigo de 1965 sobre conjuntos nebulosos foi motivado em grande 
escala pela convicção de que os métodos tradicionais de análise de 
sistemas não serviam para lidar com sistemas em que relações entre 
variáveis não prestavam para representação em termos de diferenciação ou 
equações diferenciais. Tais sistemas são o padrão em biologia, sociologia, 
economia e, usualmente, nos campos em que os sistemas são humanistas, 
ao invés de maquinistas, em sua natureza. (Zadeh1) 

 

 Em 1978, Lottfi Zadeh incrementou o conceito do que hoje é conhecido por 

Lógica Nebulosa através de sua teoria de possibilidades (Zadeh, 1978) que trata a 

incerteza da informação e que pode ser comparada com a teoria de probabilidades. 

Atualmente, o que se tem é o emprego dessas técnicas em um contexto lógico. 

Nesse contexto os conjuntos nebulosos são chamados de Lógica nebulosa, Lógica 

Difusa ou Lógica Fuzzy. 

Por efeito, essas teorias vêm sendo amplamente utilizadas no ambiente 

científico e tecnológico. Diversos problemas que utilizam informações com 

características humanas vêm se resolvendo por intermédio dos conceitos de Lógica 

Nebulosa nas mais diversas áreas, tais como a medicina, economia, aeronáutica, 

espacial, automotiva, etc. 

 

 

4.1.3 Conjuntos Nebulosos 
 

 

A teoria dos conjuntos descrita por Zadeh define, de maneira diversa da 

teoria clássica, os conjuntos através de uma função de pertinência que mapeia os 

elementos do domínio X no intervalo [0,1]. Essa definição é o que se chamou de 

conjuntos nebulosos. 

                                            
1 Cox, E. “The Fuzzy Systems Handbook”, Chappaqua, New York: AP Professional, 1999. 

Second Edition. 
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 Essa função de pertinência associa a cada elemento de X um grau, com o 

qual seus elementos xi pertencem a seu conjunto, ou seja, indica o grau de 

compatibilidade entre xi e o conjunto X, isto é: 

 

 A: X � [0,1] (4.1) 
 

Portanto, um conjunto nebuloso A em X pode ser representado como um 

conjunto de pares ordenados de um elemento genérico x ∈ X, 

 

 A = {(A(x) | x ∈ X } (4.2) 

 

Onde A(x) representa o grau de x em A, de maneira que: 

 

• Se A(x) = 1, o elemento x é completamente compatível com o 

conjunto X; 

• Se A(x) = 0, o elemento x é completamente incompatível com o 

conjunto X; 

• Se 0 < A(x) < 1, o elemento x é parcialmente compatível com o 

conjunto X, com grau A(x); 

 

Dessa forma, os elementos dos conjuntos serão sempre associados a certo 

grau de pertinência ao grupo. Em lógica clássica, essa pertinência é feita através de 

conjuntos que indicam apenas a pertinência total ou a exclusão total, tais conjuntos, 

denominados de “crisp” podem ser expressos pela lógica nebulosa quando A(x) = 1 

ou A(x) = 0, não permitindo, com isso, a graduação da pertinência, característica do 

sistema nebuloso. 
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4.1.4 Funções de Pertinência 
 

 

As funções de pertinência compõem o cerne dos conjuntos nebulosos. 

Através dessas funções é possível associar o grau de compatibilidade entre um 

elemento e um conjunto. Essas funções podem ser de diversos tipos e são 

representados por funções matemáticas cujo contradomínio está entre 0 e 1. 

Na prática, por ser de simples implementação e processamento, usam-se 

funções do tipo triangulares e trapezoidais, porém, nada impede a criação e 

utilização de qualquer tipo de função, cada qual, destinada a atender determinados 

tipos de problemas, porém, essa especificação nem sempre é obvia, não sendo, 

muitas vezes, de conhecimento dos especialistas. Em suma, a utilização da função 

adequada depende da aplicação, em particular, da forma como a incerteza se 

manifesta e é observada durante o experimento (Maruo, 2006). 

 

 

4.1.4.1 Função Triangular 
 

 

A função triangular é a mais utilizada em lógica nebulosa e pode ser definida 

matematicamente da seguinte forma: 

 

 
���� =

��	
�
 0, �	� < ��� − ���� − �� , �	� ∈ ���, ����� − ��� − �� , �	�	 ∈ 	 ���, ���0, �	�	 > ��

 

 

(4.3) 

onde ��é o valor modal e �� e �� são os limites inferior e superior, respectivamente. 

A  Figura 4.1 ilustra essa função de pertinência. 
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Figura 4.1 - Função de pertinência triangular. 

 

 

4.1.4.2 Função Trapezoidal 
 

 

A função trapezoidal é definida da seguinte maneira: 

 

 ���� =
���
	�
�
 0,													�	� � ��� � ���� � �� , �	� ∈ ���, ���1,																						�	�	 ∈ 	 ���, ����� � ��� � �� , �	�	 ∈ 	 ���, ���0,											�	�	 � ��

 (4.4) 

 

A  Figura 4.2 traduz o a função graficamente: 

 

 
Figura 4.2 - Função de pertinência trapezoidal 
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4.1.4.3 Função Gaussiana 
 

 

A função Gaussiana pode ser definida por: 

 

 ���� = ��������� �  (4.5) 

  

A  Figura 4.3 ilustra essa função com ! = 2	e # = 5. 

 

 
Figura 4.3 - Função de pertinência Gaussina. 

 

 

4.1.4.4 Função S 
 

 

A função S pode ser descrita por intermédio de duas variáveis, que indicam 

as suas extremidades, pela seguinte expressão matemática: 

 

 ���� =
���
	
��


0, �	� < ��2 % � − ���� − ��&� , �	� ∈ '��, �� + ��2 )
1 − 2 % � − ���� − ��&� , �	�	 ∈ 	 '�� + ��2 , ��)1, �	�	 > ��

 (4.6) 

 

A  Figura 4.4 mostra essa função para �� = 1 e �� = 8 
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Figura 4.4 - Função de pertinência tipo "s". 

 

 

4.1.4.5 Função Z 
 

 

A função Z, assim com a função S, também pode ser descrita por intermédio 

de duas variáveis, que indicam as suas extremidades, porém, com a seguinte 

expressão: 

 

 ���� =
���
	
��


1, �	� < ��1 − 2 % � − ���� − ��&� , �	� ∈ '��, �� + ��2 )
2 % � − ���� − ��&� , �	�	 ∈ 	 '�� + ��2 , ��)0, �	�	 > ��

 (4.7) 

 

Um exemplo é mostrado através da  Figura 4.5 abaixo, para �� = 3 e �� = 7: 

 

 
Figura 4.5 - Função de pertinência tipo "z". 
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4.1.4.6 Conjunto Unitário (Singleton) 
 

 

Um conjunto unitário, singleton, ( Figura 4.6) é uma função delta de 

Kronecker com altura controlada pelo parâmetro ℎ	.	ℜ	|	ℎ � 1 (Maruo, 2006). Ela é 

definida por: 

 

 ���� = 1ℎ,																				�	� = 20, 345	35678á7:5 (4.8) 

 

 
Figura 4.6 - Conjunto Unitário. 

 

 

4.1.5 Operadores em Sistemas Nebulosos 
 

 

Tal como na lógica clássica, os conjuntos nebulosos devem ser empregados 

e correlacionados através de determinados operadores, tais como a intersecção, 

união e negação. Contudo, em lógica nebulosa as operações de intersecção e união 

são implementadas através dos operadores denominados de t-normas e t-conormas, 

respectivamente (Dubois et al., 1988).  
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4.1.5.1 Operadores de Intersecção, União e Complemento 
 

 

Os operadores de intersecção e união podem ser expressos, em lógica 

nebulosa, através de diversas operações, tais como as propostas por Zadeh:  

maximização e minimização. A Tabela 4.1 mostra comparativamente alguns dos 

operadores t-normas e t-conormas (SANDRI, 1999). Já o operador complemento 

pode ser comparado com a lógica clássica, porém, é aplicado as t-normas e t-

conormas, obedecidas as leis de De Morgan e a complementariedade. 

 

Tabela 4.1 - Operadores de Intersecção e União 
t-normas t-conormas Nome ;:6�4, <� ;4��4, <� Zadeh 4. < 4 ( < � 4. < Probabilista ;4��4	 ( 	<	– 	1, 0� ;:6�4	 ( 	<, 1� Lukasiewicz 

?4, �	< = 1<, �	4 = 10,													�	6ã5 ?4, �	< = 0<, �	4 = 01,													�	6ã5 Weber 

 

Os operadores t-normas são exemplificados através da  Figura 4.7e os t-

conormas pode ser visto na  Figura 4.8. 

 

 
Figura 4.7 - Operadores t-normas. 

FONTE: SANDRI (1999) 
 

 
Figura 4.8 - Operadores t-conormas. 

FONTE: SANDRI (1999) 
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4.1.5.2 Operadores Implicação 
 

 

Os operadores de implicação são utilizados pelas regras de inferências 

nebulosas a fim de se criarem implicações através de relações entre os conjuntos 

nebulosos. Esse tipo de operador é do tipo Se <premissa> Então <conclusão>. 

Existem diversos tipos de operadores de implicação, a Tabela 4.2 ilustra alguns 

desses operadores: 

 

Tabela 4.2 - Operadores Implicação 
Implicação Nome max	�1 � 4, <� Kleene - Diemes min	�1 � 4 ( <, 1� Lukasiewicz 

11, �	4 F <0,													�	6ã5 Rescher – Gaines “Sharp” 

11, �	4 F <<,													�	6ã5 Brower – Godel 

?min %<4& , �	4 G <1,																										�	6ã5  Goguen 

1 � 4 ( 4. < Reichenbach “Estocástica” max	�1 � 4,min�4, <�� Zadeh – Wilmott min	�4, <� Mamdani 4. < Larsen 

 

A  Figura 4.9 mostra algumas dessas operações: 

 

 
Figura 4.9 - Operadores Implicação. i)Mamdani, ii) Larsen, iii) Goedel. 

FONTE: SANDRI (1999). 
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4.1.6 Variável Linguística 
 

 

Conforme mencionado por Zadeh, técnicas convencionais podem ser 

inadequadas a alguns tipos de problemas, principalmente aqueles em que são 

exigidos conhecimentos humanos, cujo comportamento é influenciado pela 

percepção, julgamento e emoções (MARUO, 2006).  

Uma variável linguística pode ser definida como uma variável cujos valores 

são palavras ou sentenças, ao invés de números (PEDRYCZ e GOMIDE, 1998). 

Expressamente ela é definida pela quadrupla  �H, Ω, J�H�,;�, em que H representa o 

nome da variável, Ω representa o universo de discurso de H, e ; representa uma 

função que associa uma função de pertinência a cada elemento de J�H� (SANDRI, 

1999). 

Na  Figura 4.10 é possível observar o exemplo de uma variável linguística 

para uma variável denominada “velocidade” com termos nebulosos dados por: muito 

baixa, baixa, média, alta, muito alta. 

 

 
Figura 4.10 - Termos linguísticos mapeiam a variável Velocidade. 

FONTE: PIRES (2004). 

 

Grande parte dos sistemas nebulosos é concebida para atuarem frente ao 

controle de determinados processos. Contudo, os sistemas nebulosos não estão 
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contidos exclusivamente nesse ramo de aplicação, podendo ser também estendidos 

a casos similares, como o controle da gestão de alertas de incidências, tema 

proposto neste trabalho. A  Figura 4.11 traz um modelo conceitual de um sistema de 

gestão de alertas baseado em lógica nebulosa. 

 

 
Figura 4.11 - Modelo conceitual de um sistema de gestão de alertas. 

FONTE: Modificada pelo autor (2012). 

 

 

4.1.7 Interface de “Fuzificação” 
 

 

As variáveis numéricas de entrada, obtidas através de sensores, são 

transformadas através de um processo denominado de “Fuzificação”. Nessa etapa, 

a interface de “Fuzificação” faz a identificação das variáveis de entrada a fim de que 

as mesmas sejam transformadas em conjuntos nebulosos para que possam se 

tornar instâncias de variáveis linguísticas.  

 

 

4.1.8 Base de Conhecimento 
 

 

É imprescindível a necessidade de um especialista para a adequada 

concepção de um sistema nebuloso. Nela estão contidas informações sobre os 
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eventos de interesse, experiências adquiridas pelos especialistas, características do 

problema, etc. São os especialistas que irão “informar” ao sistema nebuloso, através 

de regras e funções, sobre o comportamento esperado do problema frente às 

condições enfrentadas por ele. 

A base de conhecimento é composta pela base de dados e pela base de 

regras. Na primeira ficam armazenadas informações sobre o universo do discurso, 

além de informações sobre discretização e normalização. Na segunda ficam 

armazenadas as regras pertinentes as mais diversas condições que influenciem no 

processo de decisão e suas consequências. As regras são estruturadas da seguinte 

maneira: 

 

Se <premissa> Então <conclusão> 

 

Dessa forma, o conjunto de variáveis linguísticas pode ser relacionado 

através da lógica Se-Então. Essas regras são processadas através de 

procedimentos de inferência, os quais inferem determinadas ações de acordo com o 

estado do sistema.  

O tamanho da base de regras é variável conforme o problema. Porém, é 

fundamental que exista pelo menos uma regra que seja disparada para qualquer 

entrada dentre os valores contidos em seu domínio. Além disso, é preciso que não 

haja duas ou mais regras para o mesmo evento. Essas informações dependem das 

características do sistema estudado, do número de variáveis e do conhecimento dos 

especialistas sobre o mesmo. 

 

 

4.1.9 Procedimento de Inferência 
 

 

O Procedimento de Inferência, que é responsável pelo desenvolvimento do 

raciocínio nebuloso baseado no conhecimento representado pela Base de 

Conhecimento, consiste em (SANDRI, 1999): 

 

1. Verificação do grau de compatibilidade entre os fatos e as cláusulas nas 

premissas das regras; 
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2. Determinação do grau de compatibilidade global da premissa de cada 

regra; 

3. Determinação do valor da conclusão, em função do grau de 

compatibilidade da regra com os dados e a ação constante na 

conclusão; 

4. Agregação dos valores obtidos como conclusão nas várias regras, 

obtendo-se uma ação global. 

 

O processo de inferência é realizado por modelos nebulosos, cada modelo 

possui um método de inferência distinto. Os modelos podem ser diferidos quanto a 

sua forma de representação dos termos na premissa, quanto à representação das 

ações de controle e quanto aos operadores utilizados para implementação do 

sistema. Entre os modelos mais conhecidos pode-se citar (DELGADO, 2002): 

 

• Modelo de Mandani (MAMDANI e ASSILIAN, 1975). Esse modelo utiliza 

conjuntos nebulosos também nos consequentes das regras nebulosas. A 

saída final é representada por um conjunto nebuloso resultante da 

agregação da saída inferida de cada regra. Para se obter a saída final 

não nebulosa adota-se um dos métodos de transformação da saída 

nebulosa em não-nebulosa (Processo de Desfuzificação). 

• Modelo de Takagi-Sugeno (TAKAGI e SUGENO, 1983). Nesse modelo 

o consequente é representado por uma função das variáveis de entrada. 

A saída final é obtida pela média ponderada das saídas de cada regra. 

Os coeficientes da ponderação são dados pelos graus de ativação das 

respectivas regras.  

• Modelo de Tsukamoto (TSUKAMOTO, 1979). O modelo utiliza funções 

de pertinência monotônicas no consequente. A saída final é obtida por 

média ponderada das saídas inferidas de cada regra. 
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4.1.10 Interface de “Desfuzificação” 
 

 

Em alguns modelos nebulosos, tal como o de Mandani, é preciso fazer a 

conversão dos valores nebulosos de saída para valores não nebulosos. Para tal, 

utilizam-se diversos métodos de transformação da resposta do sistema nebuloso, o 

qual está representado por um conjunto nebuloso, em uma resposta não nebulosa. 

Os métodos de “Desfuzificação” mais utilizados são: 

 

1 Maior Valor de Máximo (SOM): Dentre os pontos de maior valor de 

pertinência, escolhe-se o de maior valor para saída em módulo; 

2 Menor Valor de Máximo (LOM): Dentre os pontos de maior valor de 

pertinência, escolhe-se o de menor valor para saída em módulo; 

3 Valor Médio de Máximo (MOM): Encontra o valor médio entre os valores 

SOM e LOM; 

4 Bissetor: Método que divide a figura geométrica resultante da interação 

das regras de inferência em duas partes com áreas iguais. 

5 Método de Centro de Área (COA): Também chamado de Centroide, 

encontra o centro da área da figura geométrica resultante da interação 

das regras de inferência. 

 

A  Figura 4.12 mostra um exemplo para os diferentes métodos explicados: 

 

 
Figura 4.12 - Métodos de desfuzificação. 

 

Os métodos de desfuzificação devem ser selecionados de acordo com o tipo 

de problema estudado e as soluções que se buscam, cabendo aos especialistas a 
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escolha mais adequada. Existem modelos que não necessitam de desfuzificação, 

tais como o modelo de Takagi-Sugeno e o de Tsukamoto, pois tais modelos já 

obtêm os valores diretamente através das regras de inferência. Tais modelos são 

ideais para processos em que haja uma função matemática que possa associar as 

variáveis de saída. Neste trabalho, por não possuir tal função, optou-se pelo método 

Mandani. 
 

 

4.2 ALGORITMOS GENÉTICOS 
 

 

A técnica de inteligência artificial denominada de Algoritmos Genéticos pode 

ser definida através de procedimentos estocásticos cujos métodos de busca 

modelam os fenômenos biológicos de herança genética e seleção natural. Em outras 

palavras, os algoritmos genéticos englobam um conjunto de procedimentos que 

visam imitar a vida natural frente a sua adaptabilidade às condições em que se 

encontra. Essa ferramenta foi inspirada em diversos estudos realizados 

principalmente por biólogos que tinham por convicção a evolução natural dos seres. 

A ideia de evolução dos seres teve origem através do naturalista Jean 

Baptiste Pierre Antoine de Monet, conhecido como Lemarck, e publicada em seu 

livro “Philosophie Zoologigue” em 1809. Para ele a evolução é fundamentada em 

dois aspectos: A tendência dos seres para um melhoramento constante rumo à 

perfeição e; a existência de uma lei do uso e desuso que conjugada com a 

transmissão dos caracteres adquiridos provoca desvios na linha evolutiva.  

Discordando com a teoria de Lemarck, Charles Darwin e Alfred Russel 

Wallace, em 1858, publicaram a teoria da evolução pela seleção natural, segundo a 

qual as características hereditárias favoráveis tornam-se mais comuns em gerações 

sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem, e que as 

características hereditárias desfavoráveis tornam-se menos comuns. Em 1859 

Darwin publica o livro “A Origem das Espécies”, onde expões a sua teoria da 

evolução a partir de um ancestral comum por meio de seleção natural. 

Nos anos de 1900 alguns cientistas redescobrem os trabalhos realizados por 

Gregor Mendel sobre o princípio básico da herança genética, essa redescoberta 

contribuiu grandemente sobre os trabalhos relacionados à evolução. 
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Em se tratando do uso dessas teorias em ferramentas computacionais, 

muitos estudiosos dessa área desenvolveram, nas décadas de 50 e 60, sistemas 

evolutivos com o objetivo de otimização de solução para problemas de engenharia, 

através da otimização de funções. No final dessa década surgiram alguns trabalhos 

dos quais se introduziram as Estratégias Evolutivas para otimização de parâmetros 

com valores reais, tendo como precursor Rechenber (1965; 1973). Essa ideia foi 

ainda aperfeiçoada por Schwefel (1975; 1977) (RECHENBER, 1965; RECHENBER; 

1973; SCHWEFEL, 1975; SCHWEFEL, 1977). 

O conceito de mutação e seleção, utilizados nos algoritmos genéticos, foram 

empregados inicialmente por Fogel, Owens e Walsh (FOGEL et al., 1996) através do 

conceito de Programação Evolutiva que é uma técnica que representa as soluções 

candidatas como máquinas de estados finitos, as quais são desenvolvidas pela 

mutação de seus diagramas de transição e pela seleção dos mais aptos. 

John H. Holland, juntamente com seus alunos e colegas da universidade de 

Michigan, propôs, em meados dos anos 60 e 70, algoritmos inspirados nas ideias 

darwinistas. O objetivo desse grupo era estudar o fenômeno que ocorre 

naturalmente na natureza e desenvolver modelos em que os mecanismos de 

adaptação natural pudessem ser importados para os sistemas computacionais. 

Logo, os algoritmos genéticos são algoritmos de busca e otimização baseados na 

analogia com os princípios de seleção natural, teoria evolutiva e genética. Essa 

técnica retira cromossomos de determinados indivíduos de uma população e insere-

os em outros, formando uma nova população. Nesse processo, incluem-se também 

a mutação e o cruzamento entre indivíduos de uma população. A nova população é 

selecionado composta pelos indivíduos mais evoluídos, ou seja, que apresentaram 

melhores resultados frente ao problema determinado. 

Previamente aos conceitos matemáticos e computacionais sobre Algoritmos 

Genéticos propriamente ditos, vê-se interessante a exposição de alguns conceitos 

biológicos e o processo da evolução natural. 
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4.2.1 Conceitos Biológicos 
 

 

Segundo estudiosos da biologia, em teoria, o meio ambiente seleciona, a 

cada geração, os seres vivos mais aptos de uma população para sobrevivência em 

uma geração futura. Esse processo ocorre de forma aleatória através da reprodução 

dos indivíduos que compões essa população. Os mais aptos conseguem transferir, 

pela reprodução, parte de seus genes às gerações futuras, enquanto os menos 

aptos não o conseguem. Nesse processo, pode-se ocorrer o fenômeno da mutação 

que interfere na transferência normal dos genes. Como todo processo tem natureza 

aleatória, essa mutação pode resultar em um novo ser melhor que os anteriores ou 

pior, fazendo com que o mesmo não sobreviva para a geração futura. Conclui-se 

que a ação da seleção natural permite que somente sobreviva, nas gerações 

futuras, os seres mais adaptados. 

Assim como na biologia, os algoritmos genéticos também se constituem de 

diversas operações e conceitos, e como consequência, possuem o mesmo nome 

dados na biologia. Dentre os principais termos estão: Genoma e Cromossomo; 

Gene; Indivíduo, Genótipo, Fenótipo e; Alelo (LACERDA e CARVALHO, 1980). 

Genoma e Cromossomo: Em biologia genoma é toda a informação 

hereditária de um organismo, mais precisamente o conjunto completo de genes de 

um organismo. Já cromossomo é uma sequência de vários genes. Em Algoritmos 

Genéticos, o Genoma representa todo o espaço de busca, enquanto que o 

cromossomo representa apenas uma solução, ou um ponto, no espaço de busca. 

Gene: Na definição da genética clássica, é a unidade fundamental da 

hereditariedade. É a unidade que é transmitida pelo cromossomo e que controla as 

características do organismo. Em AG’s, é um parâmetro codificado no cromossomo, 

ou seja, um elemento do vetor que representa o cromossomo. 

Indivíduo: Na biologia um indivíduo é sinônimo de organismo. Esse conceito 

pode ser estendido para um simples membro de uma população. Em AG’s um 

indivíduo é formado pelo cromossomo e sua aptidão. 

Genótipo: O termo “genótipo” refere-se à constituição genética do indivíduo, 

ou seja, aos genes que ele possui. Nos AG’s, representa a informação contida no 

cromossomo ou genoma. 
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Fenótipo: O termo “fenótipo” é empregado para designar as características 

apresentadas por um indivíduo, sejam elas: morfológicas, fisiológicas ou 

comportamentais. No caso dos AG’s, o fenótipo é o cromossomo decodificado. 

Alelo: Os alelos são as formas alternativas do mesmo gene. Em AG, 

representa os valores que o gene pode assumir. 

  

 

4.2.2 Rotina Computacional 
 

 

Para que o método empregado na natureza seja implementado através de 

rotinas computacionais, é necessário que haja uma transformação análoga do 

processo realizado na natureza. A primeira analogia construída para esse fim é a 

representação dos cromossomos através de uma cadeia de números zeros (0) e uns 

(1), denominada de sequencia binária. Essa cadeira, representada por bits, irá 

representar o cromossomo de um indivíduo componente de uma população. 

Consequentemente, cada bit será o que é denominado pela biologia de gene, em 

que cada gene representa uma instância de um alelo particular (zero ou um). 

O processo de seleção natural é realizado por intermédio de operadores 

matemáticos de cruzamento e mutação inspirados na genética clássica. Tais 

operadores são responsáveis pela seleção, dentro da população, dos indivíduos que 

irão se reproduzir, quais genes serão utilizados e as mutações aleatórias que serão 

realizadas (MITCHELL, 1996). O que se esperam é que os indivíduos mais 

adaptados produzam mais descendentes que os menos aptos, resultando em uma 

nova geração com melhores indivíduos. 

Michalewick, 1996, propôs um ciclo básico para a implementação de um 

algoritmo genético, são eles: 

Representação genética: Consiste na representação das variáveis do 

problema em questão de forma genética. Essa representação é usualmente feita 

através de uma cadeia binária representando as variáveis de solução do problema. 

A representação binária tem a característica de facilitar a manipulação dos genes, 

além de ser de fácil análise. Porém, apresenta algumas desvantagens, 

principalmente quando aplicada a problemas multidimensionais e a problemas 

numéricos de alta precisão (MICHALEWICZ, 1996). 
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População Inicial: É o conjunto de soluções possíveis para o problema. É 

composta por indivíduos que devem representar as várias soluções do espaço de 

busca. A população inicial pode ser gerada de várias maneiras, contudo, é preciso 

atentar pra o tamanho da população empregada e o processo de formação da 

mesma. Caso a população inicial seja pequena, provavelmente algumas regiões do 

espaço de busca não serão representadas (LACERDA e CARVALHO, 1980). Em 

contrario sensu, se a população for grande, o custo de processamento e, 

consequentemente, a convergência para a possível melhor solução será mais 

custosa. 

Função de Avaliação: Pode ser considerada o principal algoritmo dentre os 

que compõem os AG’s. Ela é responsável pela caracterização do ambiente ao qual 

estão inseridos os indivíduos. Um ambiente mal caracterizado fara com que os 

indivíduos se adequem a um problema diverso do proposto, inviabilizando o 

processo de otimização. Quando devidamente adequado, o AG tende a convergir 

para a melhor solução do problema. Essa convergência é avaliada através da 

aptidão (fitness) dos indivíduos ao ambiente (LACERDA e CARVALHO, 1980). 

Operadores Genéticos: Alteram a composição dos filhos. Basicamente são 

empregados dois operadores: O operador de Cruzamento e; o operador de mutação. 

O operador de cruzamento tem o intuito de trocar informações entre os diferentes 

indivíduos que compõem a população. Já a aplicabilidade do operador de mutação, 

tem por objetivo introduzir uma variabilidade extra na população. 

Parâmetros: Os AG’s possuem alguns parâmetros que interferem no 

processo de seleção natural, tais como o tamanho da população, a probabilidade de 

aplicação dos operadores genéticos e o número de gerações. A influência de cada 

parâmetro no desempenho do algoritmo depende do problema que se está tratando. 

Assim, a determinação de um conjunto de valores otimizado para estes parâmetros 

dependerá da realização de um grande número de experimentos e testes. Existem 

estudos que utilizam o algoritmo genético como método de otimização para escolha 

dos parâmetros de outro algoritmo genético (GREFENSTETTE, 1986; BRAMLETTE, 

1991).   

A rotina computacional pode ser resumida conforme o diagrama da  Figura 

4.13, abaixo: 
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Figura 4.13 - Rotina computacional de um algoritmo genético. 

 

 

 

4.2.3 Métodos de Seleção 
 

 

O método de seleção é aquele pelo qual se selecionará dentre a população 

uma determinada quantidade de indivíduos para o processo de cruzamento e de 

mutação. Cada indivíduo da população será selecionado, na maioria dos métodos, 

proporcionalmente a sua aptidão. Os indivíduos selecionados formarão uma nova 

população conhecida como população intermediária. Essa população poderá, 

dependendo do método de seleção e critérios utilizados, ser compostas por 

indivíduos muito fortes (super-indivíduos), reduzindo a diversidade necessária para 

alterações e progressos futuros ou, no outro extremo, poderá ser composta por 

indivíduos excessivamente fracos (pouca pressão seletiva), o que fará com que o 

progresso evolutivo seja lento (DELGADO, 2002). O que se pretende é uma mescla 

entre esses dois extremos, a fim de se obter, pela aplicação dos operadores 

genéticos, indivíduos ainda mais aptos. 

Representação Genética 

Inicialização da população 

Cálculo da aptidão 

Solução 
encontrada? 

Seleção 

Cruzamento 

Mutação 

Fim 
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4.2.3.1 Seleção Aleatória 
 

 

Esse método pode ser considerado o mais simples e intuitivos de todos. 

Nesse método a escolha é feita sem a observância das aptidões dos indivíduos 

componentes da população segundo critérios aleatórios, ou seja, os indivíduos são 

selecionados ao acaso. 

 

 

4.2.3.2 Seleção pela Roleta 
 

 

O método de seleção da roleta pode ser considerado o mais utilizado dentre 

todos os demais. Nele os indivíduos de uma geração são escolhidos para fazer parte 

da população intermediária através de um sorteio de roleta, em analogia às roletas 

empregadas em cassinos. O método consiste na representação proporcional de 

cada indivíduo segundo o seu índice de aptidão. Na  Figura 4.14, pode-se observar 

esse método aplicado para uma população de 4 indivíduos, cada um dele está 

representado proporcionalmente à sua aptidão através do gráfico de setor circular. 

Quando a roleta é girada um novo indivíduo é selecionado a fim de compor a 

população intermediária, esse processo se repete conforme o tamanho da 

população. Com isso, torna-se claro que o indivíduo com maior representação terá 

uma maior probabilidade de ser selecionado. 
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4.2.3.3 Seleção por Amostragem Universal Estocástica 
 

 

Da mesma forma que no método de seleção por roleta, esse método 

consiste na representação dos indivíduos conforme sua aptidão. A diferença está no 

fato da roleta possuir um número de selecionadores igual à quantidade de indivíduos 

da população. Com isso, após um giro da roleta, a posição dos cursores indicarão os 

indivíduos que serão selecionados para comporem a população intermediária. 

Devido a proporcionalidade, os indivíduos mais aptos terão maiores chances de 

serem selecionados e de prosseguirem para a geração futura. Esse método possui a 

vantagem de selecionar todos os indivíduos para a população intermediária com 

uma só rodada, por outro lado, a seleção pode conter várias cópias de um mesmo 

indivíduo e outros podem desaparecer. A  Figura 4.15 mostra esse método. Nela é 

possível observar a proporcionalidade dos indivíduos e a roleta contendo 4 

selecionadores, número idêntico a quantidade de indivíduos da população. 

 

  

Indivíduo 1 
20% 

Indivíduo 2 
18% 

Indivíduo 4 
10% 

Indivíduo 3 
52% 

Figura 4.14 - Método de seleção pela roleta 
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4.2.3.4 Seleção por Torneio 
 

 

Nesse método é escolhido aleatoriamente, com probabilidades iguais, um 

número determinado de indivíduos da população. Dentre os ‘n’ indivíduos 

selecionados é selecionado para compor a população intermediária aquele com a 

maior aptidão. O processo se repete até que se complete a população intermediária. 

 

 

4.2.3.5 Seleção por Truncamento 
 

 

O método de seleção por truncamento tem como base um valor T entre zero 

e um. A seleção é feita aleatoriamente entre os T melhores indivíduos. Por exemplo, 

T = 0.4 , então a seleção é feita entre os 40% melhores indivíduos e os outros 60% 

são descartados. 

 

 

 

 

Indivíduo 1 
20% 

Indivíduo 2 
18% 

Indivíduo 4 
10% 

Indivíduo 3 
52% 

Figura 4.15 – Método de seleção por amostragem universal estocástica. 
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4.2.3.6 Seleção Elitista ou Elitismo 
 

 

A seleção elitista ou elitismo, introduzido por Kenneth De Jong em 1975, é 

um método de seleção que força o algoritmo genético a reter os ‘n’ melhores 

indivíduos de uma geração para geração seguinte. Estes indivíduos poderiam ser 

perdidos caso não fossem reproduzidos de forma determinística para a próxima 

geração, ou se sofressem a ação dos operadores de cruzamento e mutação. 

Geralmente, estratégias elitistas associadas aos métodos de seleção melhoram o 

desempenho de um algoritmo genético. 

 

 

4.2.3.7 Outros Métodos 
 

 

Segundo Delgado (2002), há vários outros métodos (determinísticos ou não) 

propostos para a implementação do processo de seleção. Um exemplo é o método 

de seleção steady-state, que mantém a população original de uma geração para 

outra, com exceção de poucos indivíduos que são substituídos por descendentes do 

melhor, obtidos por mutação ou por cruzamento. Neste método, a escolha da 

população inicial tem papel muito importante, pois a evolução é mais lenta e obtida 

com pequenas modificações a cada geração. Na direção contrária, aparece a 

seleção por diversidade, em que parte da população é obtida escolhendo-se os 

indivíduos mais diversos, a partir do melhor indivíduo, à custa do uso de recursos 

computacionais adicionais. O conceito de mais diverso é baseado em algum critério 

de distância previamente definido (DELGADO, 2002),. 

 

 

4.2.4 Operadores Genéticos 
 

 

Os operadores genéticos transformam a população através de sucessivas 

gerações, estendendo a busca até chegar a um resultado satisfatório. Sendo 

necessários para que a população se diversifique e mantenha características de 

adaptação adquiridas pelas gerações anteriores. 
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Os principais operadores genéticos são a mutação e o cruzamento 

(inspirado da biologia evolutiva) ou recombinação. A mutação é necessária para a 

introdução e manutenção da diversidade genética da população, alterando 

arbitrariamente um ou mais indivíduos, fornecendo assim, meios para a introdução 

de novos indivíduos na população. O operador de mutação é aplicado aos indivíduos 

com uma probabilidade dada pela taxa de mutação. Uma taxa de mutação pode 

assegurar a diversidade na população ou, caso contrário, pode destruir toda a 

informação contida no individuo que foi adquirida durante as gerações passadas. 

O operador de cruzamento é aplicado aos cromossomos de acordo com 

uma probabilidade, conhecida como taxa de cruzamento. Quanto maior for esta 

taxa, mais rapidamente novos indivíduos serão introduzidos na população. Mas, se 

esta for muito alto, indivíduos com boas aptidões poderão ser retirados mais 

rapidamente, assim, a maior parte da população será substituída e poderá ocorrer a 

perda de indivíduos com alta aptidão. Com um valor baixo, o algoritmo pode tornar-

se muito lento. Assim, as taxas de mutação e cruzamento dever ser definidas 

empiricamente para cada domínio de problema, levando em conta essas 

considerações. 

Os algoritmos genéticos podem ser aplicados tanto para números reais, 

quanto para números binários. Em cada caso será utilizado um tipo de operador 

genético. Abaixo serão listados alguns operadores para o caso binário. 

 

 

4.2.4.1 Cruzamento Mono-Ponto 
 

 

O Cruzamento Mono-Ponto é a forma mais simples do operador 

Cruzamento. Nesse caso, é escolhido um par de cromossomos da população 

intermediária, gerando, após o processo de cruzamento, dois filhos. Os 

cromossomos inicialmente selecionados são denominados de pais. Cada um deles é 

cortado em uma posição aleatória, produzindo duas cabeças e duas caudas. As 

caudas são trocadas gerando dois novos cromossomos. A  Figura 4.16 esquematiza 

esse processo. 
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Figura 4.16 - Cruzamento Mono-Ponto. 

 

 

4.2.4.2 Cruzamento de Multi-Pontos 
 

 

O cruzamento multi-pontos segue a mesma lógica do cruzamento mono-

ponto, a diferença se encontra no fato de aqui haver diversos pontos de cruzamento, 

conforme exemplificado na  Figura 4.17. 

 

 
Figura 4.17 - Cruzamento de Multi-Pontos. 
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4.2.4.3 Cruzamento Uniforme 
 

 

O cruzamento uniforme consiste em gerar cada gene do descendente, 

copiando o correspondente gene de um dos pais, onde este gene é escolhido de 

acordo com uma “mascara de Cruzamento” gerada aleatoriamente. No processo de 

criação do cromossomo, percorre-se todas as posições da máscara analisando seus 

valores, quando o valor da posição corrente for 1, o gene do primeiro pai referente a 

mesma posição da máscara é copiado, caso o valor da mascara for 0, será copiado 

o gene do segundo pai. No termino do processo estará gerado o novo descendente, 

como se pode ver na  Figura 4.18 a seguir: 

 

 

 
Figura 4.18 - Cruzamento Uniforme. 

  

Apesar dos métodos até aqui expostos terem sidos concebidos para uso 

com codificação binária, não existe impedimento quanto ao uso destes operadores 

junto a outros tipos de codificação.  

 

 

4.2.4.4 Mutação Simples 
 

 

Esse operador pode ser definido através de um algoritmo que efetue de 

modo aleatório a mudança de alguns genes, ou seja, para o caso de cromossomos 

binários, o valor de um dado gene é alterado de ‘0’ para ‘1’ ou de ‘1’ para ‘0’, 
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invertendo, assim, os valores originais de uma determinada posição. A  Figura 4.19 

ilustra essa operação. 

 
Figura 4.19 - Mutação simples. 

 

 

4.2.5 Operadores Genéticos para Codificação com Números Reais 
 

 

Em se tratando de operadores genéticos para números reais, têm-se dois 

operadores principais: operadores de mutação e recombinação (ou seja, cruzamento 

para a representação em ponto flutuante ou real). A seguir serão representados tais 

operadores de acordo com (MICHALEWICZ, 1996). 

 

 

4.2.5.1 Recombinação Simples 
 

 

Seja os cromossomos C1 = (x1,.....,xq) e C2 = (y1,.....,yq) cruzados após a k-

ésima posição, gerariam, pela aplicação desse operador, os seguintes 

descendentes: C’1 = (x1,.....,xk, yk+1,.....,yq) e C’2 = (y1,.....,yk, xk+1,.....,xq). Contudo, 

deve-se atentar para o domínio de cada gene. A solução para enquadrar cada gene 

dentro do seu domínio é o uso do espaço convexo, onde α ∈ [0,1], tal que: 

 

 
C’1 = (x1,.....,xk, yk+1 . α + xk+1 . (1 - α),.....,yq . α + xq . (1 - α) ) 

C’2 = (y1,.....,yk, xk+1 . α + yk+1 . (1 - α),.....,xq . α + yq . (1 - α) ) 

(4.1) 

(4.2) 
 

O processo é ilustrado na  Figura 4.20 a seguir, com α = 0.7. 
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Figura 4.20 – Recombinação Simples. 

 

 

4.2.5.2 Recombinação Aritmética 
 

 

Esse tipo de operador é definido como uma combinação linear de dois 

vetores, de forma semelhante à recombinação simples. Neste, quando os genes x1 e 

x2  são cruzados, os descendentes serão x’1 = α . x1 + (1 - α) . x2 e x’2 = α . x2 + (1 - α) 

. x1. Sendo α ∈ [0,1]. A  Figura 4.21 ilustra o processo. 

 

 
Figura 4.21 - Recobinação Aritmética. 

 

 

4.2.5.3 Recombinação Heurística 
 

 

Gera apenas um (ou mesmo nenhum) novo indivíduo, através da 

extrapolação linear de dois indivíduos. O cromossomo filho x3 é gerado a partir de 

dois cromossomos pais x1 e x2, de acordo com a seguinte regra: x3 = r(x2 – x1) + x2, 

onde r é um número aleatório entre zero e um. A  Figura 4.22 mostra esse operador. 

 

 
Figura 4.22 - Recombinação Heurística. 
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4.2.5.4 Mutação Uniforme 
 

 

Seja C1 = (x1,...,xk,..,xq), um indivíduo, a mutação uniforme gera um novo 

indivíduo a partir de outro. Após ser selecionado um indivíduo C, escolhe-se 

aleatoriamente um componente ‘k’ deste indivíduo para obtenção de um novo valor, 

tal que C’ = (x1, ... , x’k , ... , xq) onde x’k é um valor aleatório selecionado dentro dos 

limites do parâmetro k. A  Figura 4.23 mostra esse processo. 

 

 
Figura 4.23 - Mutação Uniforme. 

 

 

4.2.5.5 Mutação Não-Uniforme 
 

 

Seja um cromossomo pai C1 = (x1,...,xk,..,xq), se o elemento xk for 

selecionado para mutação o resultado será C’ = (x1, ... , x’k , ... , xq), onde: 

 

 �KL = M �K ( ∆�7, O:8�:74�#� − �K�			�	5	OíQ:75	<:6á8:5	é	0�K + ∆S7, �K − �TU�8O4�#�V		�	5	OíQ:75	<:6á8:5	é	1 (4.3) 

  

As expressões esquerda(k) e direita(k) representam os limites inferiores e 

superiores, respectivamente, do intervalo que representa o domínio do gene x’k. A 

função ∆(t,y) retorna um valor no intervalo [0,y] tal que, quando a probabilidade ∆(t,y) 

se aproxima de zero, ela é incrementado de acordo com o aumento de t (número de 

gerações). Esta propriedade faz o operador buscar uniformemente pelo espaço 

(quando t é pequeno), e localmente em estágios posteriores. A função ∆(t,y) é 

definida pela expressão: 

 

 ∆�7, W� = W. 84. �1 − 7XQ�8�Y (4.4) 
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Onde 84 é o número gerado aleatoriamente no intervalo [0;1], XQ�8 é o número 

máximo de gerações e < é um parâmetro escolhido pelo usuário, que determina o 

grau de dependência com o número de gerações. 

  

 

4.2.5.6 Mutação de contorno ou limite 
 

 

Nesta mutação seleciona-se aleatoriamente um gene xk  e altera-se o seu 

valor segundo os limites inferiores ou superiores segundo o domínio dentre todos os 

cromossomos de gene índice ‘k’. A  Figura 4.24 abaixo ilustra um exemplo onde o 

gene alterado recebe o valor limite superior, sendo limite inferior igual a 5, k=4 e 

limite superior igual a 10. 

 

 
Figura 4.24 - Mutação de contorno ou limite. 

 

 

4.3 EVOLUÇÃO DIFERENCIAL 
 

 

O algoritmo de Evolução Diferencial é um algoritmo utilizado, assim como os 

algoritmos genéticos, para a otimização de sistemas. Essa heurística foi inicialmente 

proposta por Storn e Price (1995) na tentativa de se resolver o problema de ajuste 

polinomial de Chebychev (STORN e PRICE, 1995). 

Inicialmente o algoritmo é iniciado com uma população escolhida de modo 

aleatório cobrindo todo o espaço de busca do sistema. Geralmente é criada por uma 

distribuição uniforme com soluções factíveis à resolução do problema. 

Em seguida um indivíduo dentro dessa população é selecionado 

aleatoriamente pra que seja substituído (indivíduo alvo) e três diferentes indivíduos 

são selecionados para serem genitores (pais). 
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A ideia geral sobre o funcionamento dessa heurística é gerar novos 

indivíduos, denotados indivíduos modificados ou doadores, que serão 

posteriormente relacionados com o indivíduo alvo.  

Dentre os três indivíduos selecionados anteriormente, um deles é 

selecionado como genitor principal.  pela adição da diferença ponderada entre dois 

indivíduos aleatórios da população a um terceiro indivíduo. Essa operação é 

denominada de mutação. 

Após a constituição dos indivíduos modificados, o individuo experimental é 

constituído através de operações com o individuo alvo. Essa operação é 

denominada de cruzamento. 

Se o vetor experimental resultar um valor da função objetivo menor que o 

individuo alvo, então o individuo experimental substitui o individuo alvo na geração 

seguinte. Esta última operação é chamada seleção. 

O processo pode ser interrompido através de um critério de parada pré-

estabelecido pelo projetista. A  Figura 4.25 a seguir ilustra todo o procedimento: 

 

 
Figura 4.25 - Algoritmo de Evolução Direncial. 

FONTE: Storn, 2012 
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4.3.1 Operadores da Evolução Diferencial 
 

 

Assim como os Algoritmos Genéticos, os operadores da evolução diferencial 

se baseiam no princípio da evolução natural cujos objetivos são manter a 

diversidade da população e evitar convergências prematuras. A seguir serão 

tratados esses operadores: 

Mutação: Sejam os indivíduos HZ, H[ e H\ escolhidos aleatoriamente e 

distintos entre si. Na geração q um par de indivíduos (H[, H\) é utilizado para a 

composição de um indivíduo diferença, ou seja, H[ � H\. Esta diferença é 

multiplicada por ]	 � 	0, sendo denotada por diferença ponderada, que é usada em 

adição o terceiro vetor HZ. Este processo que resulta no indivíduo modificado ^�_`��		pode ser escrito matematicamente como: 

 

 ^a`� = HZ�a� + ] bH[�a� − Hc�a�d (4.5) 

 

Onde os índices aleatórios e, f, g	 ∈ 	 {1, . . . , Xi}	são inteiros distintos entre si. O 

número de indivíduos da população, Np, deve ser maior ou igual a 4. ] é um número 

real, constante, pertencente ao intervalo [0,2] e que controla a amplitude da 

diferença ponderada.  

A  Figura 4.26 mostra um exemplo bidimensional que ilustra os diferentes 

vetores que participam da geração do vetor doador �̂_`��. 

 
Figura 4.26 - Exemplo bidimensional dos vetores que participam da geração do vetor doador. 

FONTE: Oliveira, 2005. 



73 
 

 

Se o número de indivíduos da população é grande o suficiente, a diversidade 

da população pode ser melhorada usando duas diferenças ponderadas para se 

adicionarem a um indivíduo existente, ou seja, cinco indivíduos distintos são 

escolhidos aleatoriamente a partir da população inicial. O indivíduo diferença 

ponderada usará dois pares de diferenças ponderadas e que serão adicionados ao 

quinto indivíduo. Esta vertente é expressa matematicamente da seguinte forma: 

 

 ^a`� = HZ�a� ( ] bHk�a� � H[�a� ( Hc�a� � Hl�a�d (4.6) 

 

Os índices aleatórios e, f, g, m, n	 ∈ {1, . . . , Xi}, são inteiros mutuamente 

distintos, tal que Np ≥ 6. 

 

Cruzamento: O cruzamento é introduzido para aumentar a diversidade dos 

indivíduos que sofreram a mutação. Assim, em um cruzamento binomial, as 

componentes do indivíduo experimental Ua`� são formadas conforme a Equação 

(11). 

 

 Uoa`� =	 ? �o�a`��, �	8o ≤ pq.�r,o�a�	, �	8o > pq,			: = 1,… , 6. (4.7) 

 

 

Onde 8o é um número gerado aleatoriamente com resultado no intervalo �0, 1�. �r,o 
são as componentes do indivíduo alvo �r�a�. CR é a probabilidade de o cruzamento 

ocorrer e que representa a probabilidade do indivíduo experimental herdar os 

valores das variáveis do vetor doador. Essa probabilidade está compreendida entre 

0 e 1, sendo fornecida pelo projetista. Por exemplo, quando CR = 1, todas as 

componentes do indivíduo experimental virão do indivíduo doador ^a`�. Por outro 

lado, se CR = 0, todas as componentes do indivíduo experimental virão do indivíduo 

alvo �r�a�. A  Figura 4.27 ilustra esse tipo de cruzamento: 
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Figura 4.27 - Cruzamento Binomial. 
FONTE: Bergamaschi et al., 2010 

 

Existe ainda outro tipo de operador cruzamento que denomina-se 

cruzamento exponencial. Neste, o vetor experimental é obtido efetuando-se a troca 

de variáveis entre o vetor doador e o vetor alvo seguindo a seguinte regra:  

Gera-se números aleatórios 8o, : = 1,2,...,n, sendo que o número 8o 
corresponde à respectiva variável da posição :. A partir de : = 1, compara-se os 

números aleatórios 8o	com a probabilidade de cruzamento CR. Enquanto 8o for menor 

ou igual a CR, troca-se a variável �r,o�a�, do vetor alvo pela correspondente variável �o�a`��  do vetor doador. Na primeira vez que um número 8o ultrapassar CR, nenhuma 

troca é executada e as variáveis restantes são deixadas intactas. Em outras 

palavras, se t é o primeiro valor em que se tem 8u > pq, então: 

 

 Uoa`� =	 ?�o�a`��, i484	: ≤ t.�r,o�a�	, i484	: > t.  (4.8) 

 

A  Figura 4.28 mostra esse tipo de cruzamento para um problema com 7 

variáveis.  
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Figura 4.28 – Cruzamento Exponencial 

FONTE: Bergamaschi et al., 2010 
 

Se após o cruzamento uma ou mais componentes do indivíduo experimental 

estiver fora da região de busca, fazem-se as correções: 

 

 Mv�	Uo � �ow , �67ã5	Uo = �owv�	Uo > �ox, �67ã5	Uo = �ox (4.9) 

 

 

Seleção: A seleção é o processo de produzir melhores filhos. 

Diferentemente de outros algoritmos evolutivos, a evolução diferencial não usa 

hierarquia (elitismo) nem seleção proporcional. Em vez disso, o custo do indivíduo 

experimental ya`�	é calculado e comparado com o custo do indivíduo alvo �r�a�. Se o 

custo do indivíduo alvo for menor que o custo do indivíduo experimental, o indivíduo 

alvo é permitido avançar para a próxima geração. Caso contrário, o indivíduo 

experimental substitui o indivíduo alvo na geração seguinte. Em outras palavras, 

este processo pode ser escrito matematicamente da seguinte forma: 
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 zv�	{�ya`�� F { b�r�a�d , �67ã5	�r�a`�� =	 �ya`��v�	{�ya`�� > { b�r�a�d , �67ã5	�r�a`�� = �r�a�  (4.10) 

 

O procedimento acima é finalizado através de algum critério de parada, 

sendo que um número máximo de gerações deve ser estabelecido. Para problemas 

com restrição, um critério pode ser a não violação das restrições ou o melhor 

indivíduo ter encontrado um valor dentro de uma precisão pré-estabelecida. 
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5 METODOLOGIA 
 

 

5.1 CONCEITOS INICIAIS 
 

 

A concepção do sistema de alerta de incidência de relâmpagos proposta se 

baseou, inicialmente, em dados de campo elétrico provenientes de uma rede de 

sensores de campo elétrico, FieldMills.  

A rede de campo elétrico utilizada nesse trabalho foi composta por 3 (três) 

sensores, comumente denominados de FieldMills, que estimam o módulo e o 

sentido da componente vertical do campo elétrico atmosférico. A mensuração do 

campo elétrico foi feita a cada segundo, sendo que a transmissão dos dados foi 

realizada a cada minuto. 

Conforme estudos realizados por Igarashi (2009), concluiu-se que os 

FieldMills de modelo idêntico aos utilizados nesse trabalho possuem uma área de 

atuação que varia de 10 a 15 km de distância, ou seja, o equipamento somente 

começa a atuar quando as variações de campo elétrico estiverem dentro dessa 

região. Devido a esse fato, propôs-se a criação de uma rede de sensores a fim de 

aumentar a região de atuação e, assim, ter a possibilidade de alertas com tempo de 

antecedência maior visto que a abrangência da rede será aumentada. A  Figura 5.1 

abaixo mostra a região e a distribuição dos equipamentos ao redor da região de 

interesse (IGARASHI et al, 2009). Neste trabalho não foram realizadas pesquisas 

sobre a melhor disponibilidade dos equipamentos, o objetivo foi o aumento de toda 

região de atuação do equipamento, com isso, tentou-se, a medida das 

disponibilidades dos locais para instalação, estabelecer uma triangulação de forma 

que o centro do triangulo fosse o local de interesse. 
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Figura 5.1 - Mapa mostrando a localização dos sensores ao redor da refinaria Replan, a área crítica 
para a ocorrência de descargas atmosféricas (em vermelho) e as áreas de abrangência de detecção 
da rede de monitoramento de campo elétrico, consideradas de 10 e 15 km a partir de cada sensor 

(em verde e azul, respectivamente) 
 

Tais equipamentos foram calibrados e se encontram em perfeitas condições 

de operação desde o dia 01 de dezembro de 2010. O tempo de amostragem para 

cada sensor é de 1 segundo, porém, os dados provenientes desses equipamentos 

foram tratados de maneira a se obter o valor máximo do módulo do campo elétrico 

no minuto para cada sensor, ou seja, a cada conjunto de 60 valores, somente um foi 

selecionado para essa análise, de modo a se obter um valor por minuto. Utilizou-se 

essa abordagem a fim de simplificar o volume de dados, pois não seria necessária 

uma precisão inferior a 1 minuto. A  Figura 5.2, mostra o comportamento dos 

sensores da rede frente a incidência de descargas atmosféricas na região de 

interesse, ou seja, uma circunferência de raio igual a 5km ao entorno da região. Tais 
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descargas foram obtidas através da Rede Integrada Nacional de Detecção de 

Descargas Atmosféricas – RINDAT. 

 
Figura 5.2 - Comportamento simultâneo dos sensores de campo elétrico frente  a atividade elétrica 

atmosférica.  
 

Normalmente, os alertas baseados somente em campo elétrico são 

efetuados através de limiares de entrada e saída do mesmo. Esses alertas, aqui 

denominados de convencionais ou Eventos de Campo Elétrico (EC), são definidos 

conforme se explica a seguir. 

 

 

5.1.1 Evento de Campo Elétrico - EC ( |CE|* , TP ) 
 

 

Os Eventos de Campo Elétrico são eventos em que há somente a atuação 

do campo elétrico atmosférico sobre o alerta, ou seja, o alerta é definido e extinto 

somente com a observância dos valores atuais e passados do campo elétrico na 

região de interesse. Mediante isso, os eventos de campo elétrico são 

matematicamente definidos através de dois parâmetros: o limite do módulo do 

campo elétrico (|CE|*) e o tempo de permanência mínimo (TP), ambos definidos pelo 

usuário. É importante salientar que não houve se considerou a presença de 

histerese, ou seja, uma vez ultrapassado o limiar, o alerta se iniciava 

instantaneamente.  
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Esse tipo de evento pode ser mais bem entendido quando visualizado por 

meio de vetores. Assim, existirá um vetor de tamanho d que corresponderá ao 

tempo de permanência mínimo estabelecido (TP). Os elementos que compõem esse 

vetor são os valores máximos, em módulo, do campo elétrico da rede deslocados no 

tempo a cada minuto. Com isso, o Evento de Campo Elétrico terá seu início quando 

o mais recente valor do vetor ultrapassar um determinado limite e terá seu fim 

quando não existir, dentro do vetor, nenhum valor maior que o limite. 

 

Tem-se a seguir ( Figura 5.3) um exemplo de como esse método se 

processa: 

 

Vetor de dimensão d = 30, ou seja, TP = 30 minutos. 

 

 
Figura 5.3 - Vetor de campo elétrico inicial para TP=30 e d=30. 

 

Para o minuto seguinte ( Figura 5.4): 

 
Figura 5.4 - Vetor de campo elétrico para o minuto seguinte ao inicial. 

 

 

Caso, nos exemplos pretéritos, houvesse se adotado como valor limite de 

|CE|* igual a 2000 V/m, não se teria nenhum Evento de Campo, ou seja, EC=0. 

Contudo, logo que haja um valor no vetor cujo módulo seja maior que o limite, 

teremos um Evento de Campo Elétrico ( Figura 5.5). 
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Figura 5.5 - Vetor de campo elétrico com valor em módulo superior ao limite |CE*|. 

 

Já no caso anterior, ter-se-á um Evento de Campo Definido (EC=1) que 

perdurará por no mínimo 30 minutos, ou seja, até que não haja mais nenhum 

elemento cujo módulo de campo seja superior a 2000 V/m dentro do vetor. 

Resumidamente, o evento EC terá seu estado igual a 1 (em alerta) quando o 

valor do módulo do campo elétrico no instante atual for superior ao limite do módulo 

do campo elétrico (|CE|*). O alerta perdurará ainda por, no mínimo, um tempo igual 

ao de permanência (TP) e somente quando todos os valores contido no vetor de 

campo elétrico forem inferiores ao limite do módulo do campo elétrico, o alerta terá 

seu estado igual a 0 (sem alerta). 

É importante salientar que, para o caso de uma rede de equipamentos de 

campo elétrico, o valor instantâneo que irá ser empregado no vetor de campo 

elétrico e, assim, ativar o alerta, será o valor máximo em módulo dentre todos os 

equipamentos instalados. 

 

 
Figura 5.6 - Casos típicos de eventos de campo elétrico. 
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A  Figura 5.6 mostra casos típicos de eventos de campo elétrico em uma 

rede de sensores. Nela pode-se observar o limite máximo do campo elétrico ( linhas 

em vermelho ) e o tempo de permanência mínimo.  

No primeiro evento de campo vê-se com clareza que o mesmo foi ativado 

pela passagem de um dos campos elétricos sobre o valor limite e que o alerta 

permaneceu por um tempo mínimo definido por TP mesmo com o retorno do campo 

dentro dos limites de alerta. 

O segundo caso, além de mostrar o momento de ativação do alerta e o 

tempo de permanência, mostra que a rede de sensores utiliza o valor máximo do 

campo elétrico dentre todos os sensores da rede, pois, é perceptível que o evento 

de campo entrou em alerta com o sensor representado pela linha em marrom e teve 

seu estado em alerta extinto somente quando outros sensor, representado pela linha 

em verde, teve seu valor de campo abaixo do limite de campo elétrico e respeitado o 

tempo de permanência mínimo. 

 

 

5.2 ALERTAS COM USO DE LÓGICA NEBULOSA 
 

 

Nesse trabalho foram desenvolvidas três metodologias utilizando a Lógica 

Nebulosa como algoritmo principal. A seguir serão mostradas as metodologias 

utilizadas em cada abordagem. 

 

 

5.2.1 Primeira Abordagem 
 

 

A primeira metodologia em que se utilizou a Lógica Nebulosa nesse estudo 

pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa consistiu na preparação dos 

dados de campo elétrico que foram empregados no processo Nebuloso. Já a 

segunda etapa foi destinada a concepção do sistema Nebuloso propriamente dito. 
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5.2.1.1 Análise e preparação dos dados de campo elétrico 
  

 

Os dados provenientes do sensor de campo elétrico foram tratados de 

maneira a se obter o valor máximo, em módulo, do campo elétrico dentro do 

intervalo de 1 minuto. Assim, ao invés de uma taxa de amostragem de um valor a 

cada segundo, passou-se a trabalhar com apenas um valor por minuto a fim de 

minimizar o volume de dados. 

Os dados sobre o campo elétrico atmosférico, advindas do Field Mill (modelo 

CS110 desenvolvido e fabricado pela Campbell Scientific), foram trabalhados a fim 

de se obter quatro informações que a princípio se acreditara poder ajudar na 

detecção das descargas elétricas atmosféricas. Foram elas: O valor máximo em 

módulo do campo elétrico nos 10 minutos anteriores; a média aritmética simples e o 

desvio padrão dos últimos 5 valores e; a derivada da variância do valor atual com o 

décimo valor anterior, conjunto de valores selecionados através de observações de 

séries históricas. 

O valor máximo do campo elétrico nos 10 minutos anteriores pode ser 

definido da seguinte maneira: 

  

 |�}��~ = 	24��||�7 − 9�|, ||�7 − 8�|,… . , ||�7 − 2�|, ||�7 − 1�|, ||�7�|� (5.1) 

  

A média e o desvio são dados pelas equações (5.2) e (5.3) respectivamente. 

 

 ��� = 15�|�7 − :��
o�~  (5.2) 

 

 !�� =	�14��|�7 − :� − ������
o�~  (5.3) 

  

Através do quociente de Newton, a derivada de uma sequência de valores 

discretos é dada pela simples diferença entre dois valores discretos que, neste caso, 

é expresso pela equação (5.4). 
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 !��~L =	|�7 � 9� � |�7�10  (5.4) 

   

Além das equações anteriores, que foram utilizadas como entrada da lógica 

Nebulosa, utilizou-se também os dados de campo elétrico para a gestão de alertas 

baseada na simples heurística de limiar de entrada de saída e de tempo de 

permanência determinado. Esse alerta pode ser definido da seguinte maneira: 

  

 |74O5	O�	4��874 = 11	, |�}��~ ≥ |p|�o�o��|0	, |�}��~ < |p|�o�o��| (5.5) 

 

Conclui-se, a partir da equação (5.5), que a condição de alerta é dependente 

do valor máximo do campo elétrico nos 30 minutos anteriores, expressão que é 

regida semelhante a já mencionada equação (5.1). O limite do campo elétrico 

máximo dentro do vetor de 30 minutos foi estabelecido em 2000 V/m, valor 

condizente com o encontrado por Murphy et al. (2008) e Beasley at al. (2005) 

(MURPHY et al., 2008; BEASLEY at al., 2005). 

 

 

5.2.1.2 Concepção do sistema Nebuloso 
 

 

O sistema Nebuloso concebido nessa etapa seguiu o procedimento 

convencional dos sistemas nebulosoas que é mostrado na  Figura 4.11. Os dados 

reais, provenientes do sensor de campo elétrico, foram convertidos em variáveis de 

estudo segundo as equações (5.1), (5.2), (5.3) e (5.4). Além disso, utilizou-se 

também dados relativos a precipitação acumulada em um intervalo de 15 minutos, 

intervalo padrão dentro do Instituto Tecnológico SIMEPAR e amplamente utilizado 

em meteorologia. Como conseqüência, o gestor de alertas Nebuloso terá 5 entradas 

"Crisp" que são mostradas na  Figura 5.7. Cabe ainda destacar que nessa primeira 

abordagem utilizou-se somente um dos sensores de campo elétrico. 
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Figura 5.7 - Processo de Fuzificação das variáveis de entrada 
 

O processo de fuzificação foi feito com base no conhecimento subjetivo dos 

autores sobre o processo e, para tal, utilizou-se as funções de pertinência 

devidamente ajustadas para cada caso. As funções podem ser vistas na  Figura 5.8. 

 

 
Figura 5.8 - Funções de pertinências utilizadas para transformações dos dados "Crisp" em variáveis 

lingüísticas. 
 

Da análise da  Figura 5.8 tem-se que os valores derivados do campo elétrico 

variam entre 0 e 20000 V/m (com exceção da derivada do desvio em 10 minutos que 

compreende-se entre 0 e 30000 V/m), esse intervalo é coerente com os valores 

reais de campo elétrico atmosférico observados. Além disso, observa-se que as 
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inferências das funções de pertinências estão concentradas na região entre 0 e 4000 

V/m.  

As funções de pertinência para o processo de defuzificação são mostradas 

na  Figura 5.9. Nela é possível observar que a saída foi divida em 5 níveis de alerta: 

Baixo; Médio-Baixo; Médio; Médio-Alto e; Alto. 

 

 

Figura 5.9 - Funções de pertinência utilizadas no processo de defuzificação. 
 

O procedimento de inferência foi baseado no modelo clássico de Mandani. 

As regras utilizadas para a gerência do método foram propostas através de 

observações realizadas por especialistas e são expostas a seguir pela tabela Tabela 

5.1: 

 

Tabela 5.1 - Conjunto de regras de inferência 

PREMISSA CONCLUSÃO 
Se (MédiaE5 é mediaZero) E (DesvioE5 é Desv5Movimentacao) ENTAO (Alerta é Medio-Alto) 

Se (DesvioE5 é Desv5Movimentacao) E (Precipitacao é media) ENTAO (Alerta é Medio-Alto) 

Se (DesvioE5 é Desv5Movimentacao) E (Precipitacao é forte) ENTAO (Alerta é Baixo) 

Se (DesvioE5 é Desv5SemMov) E (Precipitacao é fraca) ENTAO (Alerta é Baixo) 

Se (Desvio E5 é Desv5SemMov) E (Precipitacao é media) ENTAO (Alerta é Medio-Baixo) 

Se (Desvio E5 é Desv5Movimentacao) 
 

ENTAO (Alerta é Medio) 

Se (Emax10 é CEcarga) E (Precipitacao é media) ENTAO (Alerta é Medio) 

Se (E max10 é CEcarga) E (Precipitacao é forte) ENTAO (Alerta é Medio-Alto) 

Se (E max10 é CEnormal) E (Precipitacao é fraca) ENTAO (Alerta é Baixo) 

Se (E max10 é CEnormal) E (derivadaDesv10 é normal) ENTAO (Alerta é Baixo) 

Se (E max10 é CEcarga) E (derivadaDesv10 é diminuindo) ENTAO (Alerta é Medio-Baixo) 

Se (DesvioE5 é Desv5SemMov) E (derivadaDesv10 é crescente) ENTAO (Alerta é Medio-Baixo) 
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O processo de defuzificação foi realizado através do método centro de área. 

A escolha desse método deu-se através de observações realizadas. 

Seguindo o processo esquematizado pela  Figura 4.11 chega-se a fase do 

processo de decisão de alertas. Nessa etapa é estabelecido um limite de entrada e 

permanência com base nos valores de saída da Lógica Nebulosa. Neste caso, a 

saída representa a pertinência de ocorrência de descargas elétricas atmosféricas em 

um diâmetro de 10km. Contudo, devido a variabilidade dos valores de saída, fez-se 

necessário estabelecer um vetor com os valores de saída de forma semelhante ao 

vetor de campo elétrico. Assim, o valor de alerta será estabelecido quando o valor 

máximo dos valores do vetor ultapassar um determinado valor e pertmanecerá por 

um tempo mínimo igual a dimensão do vetor. Nesta abordagem o melhor tempo de 

permanência mínimo para o alerta foi observado em 10 minutos e o limiar de 

ativação do alerta ficou estabelecido em 0,45. 

 

 

5.2.2 Segunda Abordagem 
 

 

Assim como na primeira abordagem, e também para as demais aqui 

tratadas, a metodologia foi aplicada a uma região de 10 km de diâmetro ao redor de 

uma refinaria de petróleo, porém, essa metodologia não é limitada somente a esse 

local, pois, o evento não depende exclusivamente da região de interesse e sim do 

fenômeno físico intrínseco a ocorrência de relâmpagos. 

Nessa etapa utilizou-se os valores do campo elétrico provenientes de todo 

os sensores componentes da rede. Tal utilização possibilita a total cobertura da área 

de interesse e também proporciona maior tempo de antecedência à primeira 

descarga (Igarashi et al., 2009). Além do campo elétrico foram utilizadas mais duas 

variáveis: a dinâmica das descargas elétrica e a distância dos relâmpagos ao ponto 

de interesse. Totalizando 3 entradas. 

O processo de fuzzificação da variável campo elétrico deu-se através das 

seguintes funções de pertinências representadas na  Figura 5.10 a seguir: 
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Figura 5.10 - Funções de pertinência para a fuzificação da variável campo elétrico. 

 

A variável distância das últimas descargas elétricas em relação ao centro da 

região de interesse foi adicionada a fim de se contabilizar a maior probabilidade de 

ocorrência de uma descarga no alvo se ao redor do mesmo já existirem outras 

descargas. Essa abordagem foi inserida através da criação de uma circunferência 

com diâmetro igual a 200 km e subdividida em circunferências de menor diâmetro 

inscritas na de maior diâmetro. Ao total foram criadas 6 circunferências ao redor do 

alvo com os seguintes diâmetros:  20 km, 40 km, 60 km, 100 km, 140 km e 200 km. 

Nota-se que as circunferências não foram distribuídas de forma equidistante, 

isso porque a importância de uma descarga que incida próxima ao alvo tem maior 

relevância para a análise em questão. Essas regiões foram escolhidas e distribuídas 

de acordo com as observações dos especialistas, porém, sempre há margens para 

incertezas que serão modeladas no processo de fuzificação, por meio das 

intersecções das funções de pertinência que são mostradas na  Figura 5.11 abaixo. 
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Figura 5.11 - Funções de pertinência para a fuzificação da variável distância. 

 

Da  Figura 5.11, percebe-se que as distâncias de acontecimentos de 

descargas elétricas ao redor da área de interesse foram modeladas através de 7 

níveis, cada qual representando uma função de pertinência específica. Essa 

categorização foi realizada a fim de se dar maior importância às descargas mais 

próximas.  

Além disso, vê-se que o universo de discurso para essa entrada ficou 

limitada entre 0 (zero) e 100 (cem) quilômetros, pois considerou-se que um evento 

que ocorra além desses limites não é capaz de gerar alterações no campo elétrico e 

dificilmente irá percorrer essa distância com tempo inferior ao tempo ideal de 

antecedência (30 minutos). 

A última entrada para o sistema de inferência Nebuloso retrata a dinâmica 

do evento. Para isso criaram-se dois vetores de dados deslocados no tempo com 

intervalos de 1 minuto cada um, sendo que o primeiro vetor possui a dimensão de ‘n’ 

dados mais recentes, e o segundo com dimensão de ‘m’ dados passados. A  Figura 

5.12 mostra esse processo, onde ‘d’ representa o valor da distância da descarga 

elétrica em relação ao centro do alvo. 

 

 
Figura 5.12 - Vetores (arrays) componentes da heurística da dinâmica do evento. 

 

Vetor de ‘m’ posições menos 
recentes Vetor de ‘m’ posições mais recentes 
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Partindo desses dois vetores, a dinâmica do evento, ou seja, para onde as 

descargas estão se deslocando, pode ser analisada através de uma solução que 

maximize essa relação, ou seja, que resulte na maior distância percorrida dentre um 

determinado espaço de tempo. 

Para tal, é preciso que o máximo valor dentre os contidos no vetor de 

distâncias menos recentes seja subtraído do menor valor dentre os contidos no vetor 

de distâncias mais recentes. Dessa forma pode-se obter a maior distância percorrida 

pelo evento de descarga elétrica. 

O resultado dessa abordagem poderá ser negativo ou positivo. No caso da 

diferença ser positiva, significa que o evento está avançando para o alvo, caso 

contrário, o evento estará se afastando do alvo. O valor obtido representa a maior 

distância entre duas descargas ocorridas dentro do período equivalente à soma das 

dimensões dos dois vetores, ou seja, n+m minutos. Essa diferença foi representada 

através das seguintes funções de pertinência: 

 
Figura 5.13 -Funções de pertinência para a fuzificação da variável que representa a dinâmica do 

evento. 
 

Observa-se da  Figura 5.13 que a dinâmica do evento pode ser traduzida 

através de 5 funções de pertinência, cada qual representando a intensidade da 

dinâmica aqui tratada. Essa categorização foi realizada a fim de se dar diferentes 

níveis de velocidade para o evento, ou seja, para se definir as dinâmicas para o 

método em questão.  

O intervalo foi definido entre -20 e 20 quilômetros.  Cabe destacar que essa 

distância representa a maior diferença entre duas descargas ocorridas dentro de um 

intervalo de tempo determinado. Logo, quanto maior for a diferença nesse intervalo 
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de tempo, mais rápido será o deslocamento do evento. Quanto menor for a 

diferença, mais lento será o seu deslocamento. 

O processo de defuzificação foi realizado através do método centroide e, 

para a variável de saída, foram escolhidos 5 tipos de níveis de alerta, cada qual 

representado através de uma função de pertinência representadas através da  

Figura 5.14 abaixo. 

 

 
Figura 5.14 - Funções de pertinência para a variável de saída. 

 

Mediante as variáveis de entrada apresentadas e suas respectivas funções 

de pertinência, chega-se a conclusão de que são necessárias 105 regras de 

inferências para que todas as circunstâncias possíveis do problema tratado sejam 

contempladas. Nesta abordagem, todas as regras foram devidamente constituídas e 

são mostradas no Apêndice 1. 

Com o valor relativo do nível do alerta defuzificado, se fez ainda necessário 

o estabelecer de um limiar a fim de que o alerta permaneça ligado por um período 

mínimo de tempo. Esse processo foi idêntico já utilizado para a primeira abordagem. 
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5.2.3 Terceira Abordagem 
 

 

 A característica da terceira abordagem é a utilização de algoritmos genéticos 

e algoritmos de evolução diferencial para a otimização das funções de pertinência e 

dos demais parâmetros do sistema de gestão de alertas. 

As variáveis de entrada do processo foram fuzificadas através de 15 funções 

de pertinência. Três para a variável de campo elétrico, sete para a variável de 

distância e cinco para a caracterização da dinâmica do evento. Para minimizar o 

tempo computacional relativo ao processo de otimização, optou-se por funções 

gaussianas, s-shape e z-shape por serem definidas por duas variáveis, ao invés de 

funções trianguladores, definidas por 3 parâmetros. Com isso, obteve-se um menor 

número de parâmetros a serem otimizados através de Algoritmos Genéricos. 

O método de otimização de funções de pertinência utilizando algoritmos 

genéticos foi primeiramente usado por Karr (Karr, 1991), quando aplicou algoritmos 

genéticos para a solução do problema do pêndulo invertido. Desde então, outro 

pesquisadores têm aplicado essa técnica para diversos problemas, como o controle 

estático de um helicóptero (Meredith, 1992), supressão de vibrações (Araújo, 2003), 

e também na determinação do tipo de função de pertinência (Arslan, 2001). 

Devido as grandes possibilidades de combinações existentes entre os 

parâmetros empregados, optou-se por estabelecer o primeiro individuo da 

população, ao invés de gera-lo aleatoriamente. A seguir, será mostrada a 

metodologia empregada e as funções de pertinências inicias, baseados somente em 

observações, anteriores a otimização. 

O processo de fuzificação da variável campo elétrico deu-se inicialmente 

através das seguintes funções de pertinências representadas na  Figura 5.15 a 

seguir: 

 



93 
 

 
Figura 5.15 - Funções de pertinência para a fuzzificação da variável campo elétrico. 

 

Na  Figura 5.16 observa-se as funções de pertinência para o processo de 

fuzificação da variável distância, dividida em 7 categorias: Perto, Meio-Perto, Pouco-

Perto, Média, Pouco-Longe, Pouco-Longe, Meio-Longe, Longe. Essa categorização 

foi realizada a fim de se dar maior importância às descargas mais próximas. 

 
Figura 5.16 - Funções de pertinência para a fuzificação da variável distância. 

 

E, por último, a  Figura 5.16 destaca as funções de pertinências inicias para 

a variável dinâmica do evento. 
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Figura 5.17 - Funções de pertinência para a fuzzificação da variável que representa a dinâmica do 

evento. 
 

A fim de diminuir a complexidade do processo de otimização, reduzindo o 

número de variáveis e combinações possíveis, optou-se pela não otimização das 

funções de pertinência da saída. Com isso, foram utilizadas as mesmas funções de 

pertinência da segunda abordagem, vistas na  Figura 5.14. 

Assim como na segunda abordagem, foram constituídas 105 regras de 

inferências para que todas as circunstâncias possíveis do problema tratado sejam 

contempladas.  

 

 

5.2.3.1 Otimização das funções de pertinência 
 

 

A fim de se verificar a adequação das funções de pertinência inicialmente 

propostas, fez-se o uso de ferramentas de computação que tem por objetivo a busca 

de melhores resultados baseados em características do problema. 

As ferramentas de busca utilizadas nesse trabalho foram os Algoritmos 

Genéticos e Algoritmos de Evolução Diferencial. Esses algoritmos são baseados na 

analogia com os princípios de seleção natural, teoria evolutiva e genética, e buscam 

a otimização de critérios expressos através de uma função objetivo. 

Para a definição da função objetivo foram propostos quatro indicadores que 

mostram, através de números, o desempenho do sistema. A seguir, descreve-se 

cada um desses indicadores. 
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5.3 INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

 

5.3.1 Número de Alertas (NA) 
 

 

Tal indicador baseia-se na quantidade de alertas durante um determinado 

período de tempo. Esse indicador afeta indiretamente no nível econômico pois para 

cada alerta existe um tempo de volta efetiva ao trabalho, ou seja, o trabalhador tente 

a não voltar ao trabalho com o mesmo vigor de quando dele saiu, afetando a 

produtividade. 

 

Definição: 

 X�	 = 	��4o (5.7) 

 

onde, �4 representa o evento de alerta,  1 em caso de alerta e 0 se não houver 

alerta. 

 

 

5.3.2 Horas de Alerta (HA) 
 

 

É um indicador fundamental para a análise dos custos associados ao alerta. 

Tal indicador baseia-se na quantidade de horas em alerta durante um período de 

tempo. Devido à sua característica, pode causar tanto impactos financeiros quanto 

sociais. Para o caso em questão, o indicador estará relacionado aos custos de 

homem-hora parado, diminuindo a produção e aumentando o tempo de execução do 

trabalho.  

 

Definição: 

 ��	 =�ℎ4o��
o��  (5.6) 
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onde,  ℎ4 representa o total de horas do alerta i e X� representa o número total de 

alertas. 

5.3.3 Porcentagem de Raios a Descoberto (PRD) 
 

 

Este indicador foi elaborado a fim de se estimar a porcentagem de 

descargas elétricas que não foram cobertas por alertas sugeridos, fato indesejável a 

principal característica do problema que visa à proteção de vidas humanas. 

Tal estimador é definido da seguinte maneira: 

 

Definição: 

 �q� = 168�68O��
o�� ∗ 100 (5.8) 

 

onde, 68O representa os raios não cobertos por alerta e 68  o número total de raios. 

 

 

 

5.3.4 Tempo Médio Anterior à Primeira Descarga (TMA) 
 

 

É o indicador de eficiência temporal relativo ao tempo de antecedência de 

geração do alerta, ou seja, mede-se o tempo antes da primeira descarga atmosférica 

ocorrer. Seu nível afetará diretamente na prevenção de acidentes, pois se faz 

necessário que o alerta ocorra com tempo suficiente para que os interessados 

tenham tempo hábil para se deslocarem para um local seguro.  

 

Definição: 

 J;� = 	 16��7o − 7~��
o��  (5.9) 

 

onde,  7o – Tempo da ocorrência da primeira descarga no evento. 7~ – Tempo do inicio do alerta. 6 – Número de vezes em que houve alerta e descarga no período analisado. 
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Sujeito a �7o � 7~�	limitado a 60 minutos e no mínimo uma descarga ocorrida durante 

o alerta. 

 

5.3.5 A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

 

Em se tratando de processos de otimização que visam o melhor 

desempenho, é de se esperar a busca pela melhor resposta às necessidades e aos 

objetivos pretendidos. Contudo existem certas interdependências entre os 

indicadores propostos, o que impedem a otimização de um único parâmetro sem 

que haja influência nos demais. A seguir serão mostradas algumas dessas 

interdependências. 

 

 

5.3.5.1 HA x TMA  
 

 

Tanto a HA quanto o TMA estão intrinsecamente ligados devido ao simples 

fato de que uma redução na quantidade de Horas de Alerta ocasiona, em uma 

ampla gama de amostras, uma redução do Tempo Médio Anterior, ou seja, os 

índices são antagônicos entre si para os objetivos pretendidos. 

Esse fato pode ser explicado, pois ao se reduzir a quantidade de horas, 

reduz-se também o período anterior à primeira descarga. Com isso, torna-se difícil a 

redução do HA sem que haja redução do TMA. 

 

 

5.3.5.2 HA x PRD  
 

 

Assim como o TMA, o PRD também sofre influência do HA. O raciocínio é 

simples: basta imaginar que quanto maior for o HA, menor será a probabilidade de 

raios a descoberto. Com isso, conclui-se que uma redução no HA causa um 

aumento no PRD e vice-versa. 
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5.3.5.3 O NA 
 

 

Não existe uma influência direta do NA sobre os demais índices, porém, é 

um importante indicador sobre a quantidade de alertas que foram emitidos. No caso, 

procura-se minimizar ao máximo a sua quantidade a fim de que o usuário do sistema 

possa ter a menor quantidade de alertas possíveis. 

 

Em virtude desses antagonismos, visa-se sempre uma solução que reflita as 

preferências entre os diversos indicadores, respeitando-se os limites aceitáveis de 

cada um. Normalmente se busca expressar essa solução através da Função 

Objetivo. De maneira geral, o que se espera dentre todos os indicadores é um 

menor valor de HA e PRD, e um valor de TMA em torno de 30 minutos. 

Em se tratando de indicadores de desempenho é normal ser utilizado pela 

literatura conceitos que envolvem a eficácia, ou seja, o número de acertos ou erros, 

tais como falso-positivo ou falso-negativo. Contudo, tais indicadores não refletem de 

maneira explicita em se tratando de eficiência do sistema, ou seja, o custo para se 

alcançar determinados objetivos, que, em se tratando de alertas, pode-se ser o 

número de horas. 

Os índices propostos neste trabalho retratam de forma prática os resultados 

obtidos de forma a facilitar a interpretação do usuário do sistema de alerta quanto a 

sua eficácia e eficiência. Além disso, os índices propostos englobam indiretamente 

os índices clássicos. A PRD retrata os alertas falso-negativos, os falso-positivos 

estão implícitos em uma parte do indicador HA, e o índice TMA conta com um fator 

não contemplado pelos índices clássicos, ou seja, a eficiência temporal do alerta.    
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6 RESULTADOS 
 

 

Nessa seção serão mostrados os resultados obtidos através de cada 

metodologia. Para tal, a seção será dividida em três partes, cada qual representando 

uma metodologia de uso do sistema nebuloso. Além disso, todas as metodologias 

foram comparadas com o sistema convencional, ou seja, os aqui denominados 

Eventos de Campo Elétrico. 

 

 

6.1 RESULTADOS DA PRIMEIRA ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

 

A primeira abordagem foi realizada para um único caso de descargas 

incidentes na região de interesse, esse caso é idêntico ao observado na  Figura 5.2, 

porém, foi utilizado somente um dos três sensores componentes da rede. A   Figura 

6.1 a seguir mostra o caso de utilização de apenas um sensor. Nela observa-se a 

variação do campo elétrico com e sem a ocorrência de descargas elétricas 

 

 
Figura 6.1 - Variação do campo elétrico atmosférico observado frente a variação do potencial elétrico 
presente na atmosfera (acima) e as incidências de descargas elétrica na zona de interesse (abaixo). 

 



100 
 

Já na  Figura 6.2 pode-se observar, além da variação do campo elétrico e 

dos raios incidentes, o nível de precipitação atmosférica ocorrida no local de 

interesse.  

 

 
Figura 6.2 - Situações meteorológicas. 

 

Analisando a  Figura 6.2 vê-se a complexidade para a determinação de um 

estado efetivo de alerta, em que o alerta possa ser ativado com antecedência 

razoável e sem falsos alertas, ou seja, situações nas quais houve alerta, mas não 

houve descargas elétricas atmosféricas. Observa-se que existiram situações em que 

o campo elétrico apresentou grandes variações em curto espaço de tempo e com 

picos de até 5000 V/m, porém, sem descargas elétricas. Ao mesmo tempo, observa-

se precipitação no local, porém, isso não significa que a ocorrência de precipitação 

exclui a possibilidade de incidência de descargas atmosféricas, ainda, dessa análise, 

também não se observa relação entre precipitação e movimentação de campo 

elétrico. 

A saída da gestão de alerta Nebuloso é mostrada na  Figura 6.3, abaixo, 

juntamente com a situação de campo elétrico e a incidência de descargas elétricas 

atmosféricas. 
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Figura 6.3 - Análise da saída defuzificada. 

 

Como era esperada, a saída defuzificada apresentou variações, inclusive 

durante a ocorrência de descargas elétricas atmosféricas. Essa questão é facilmente 

resolvida com a inclusão do já mencionado processo decisório. A seguir, na  Figura 

6.4, será mostrada a saída do processo decisório conforme explicitado no item 

5.2.1.2. Ainda nesta imagem, é possível fazer a comparação do método utilizando a 

lógica Nebulosa com a simples heurística baseada no limite de campo elétrico, ou 

seja, no método convencional. 

 

 
Figura 6.4 - Comparação entre o método clássico e a abordagem Nebulosa. 
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É nítida, a partir da  Figura 6.4, que a eficiência do método utilizando lógica 

Nebulosa é mais vantajosa para os casos de alertas sem incidência de descargas 

atmosféricas. Contudo, observa-se uma redução quanto ao tempo de antecedência 

em relação à primeira ocorrência de descarga elétrica. Essas informações 

comparativas são encontradas na tabela Tabela 6.1, abaixo. 

 

Tabela 6.1 - Comparativo entre os métodos utilizados (Resultado baseado em um único caso). 
Método Horas em Alerta Tempo de Antecedência 

Alerta Convencional 3  horas e 42 minutos 46 minutos 

Alerta Nebuloso 1  hora   e 18 minutos 13 minutos 

 

 

6.2 RESULTADOS DA SEGUNDA ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

 

Os primeiros resultados que serão expostos são referentes ao mesmo 

período de tempo que a  Figura 6.1. A  Figura 6.5 mostra o resultado da saída de 

sugestão de alerta baseada em Lógica Nebulosa. 

 

 
Figura 6.5 - Análise da saída baseada em lógica Nebulosa mediante atividade elétrica na região de 

interesse. 
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Na  Figura 6.5 pode-se verificar que o comportamento da saída Nebulosa 

possui uma alta variância. Com isso, faz-se necessária a utilização de limiares para 

que se possa determinar o início do alerta e o fim do mesmo, assim como assegurar 

um tempo de permanência mínimo. A escolha de tais limiares foi feita 

subjetivamente com base na experiência e em observações realizadas, além disso, 

buscou-se sempre a otimização dos indicadores de desempenho, em especial o 

índice de horas de alerta, porém, para essa abordagem, sem a utilização de 

ferramentas de otimização. Com isso, é possível comparar os resultados obtidos 

com a heurística de limiares baseados no campo elétrico puro e simples. A  Figura 

6.6 mostra esses resultados. 

 

 
Figura 6.6 - Comparação entre os alertas baseados em lógica Nebulosa e os convencionais 

baseados exclusivamente no campo elétrico com limiar de 2000 V/m. 
 

Analisando a  Figura 6.6 vê-se que os alertas baseados em Lógica Nebulosa 

foram mais eficientes quando comparados aos alertas baseados somente no campo 

elétrico. A tabela Tabela 6.2, abaixo, mostra esses resultados de forma numérica 

através dos indicadores de desempenho. 
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Tabela 6.2 - Resultados comparativos entre os Alertas Nebulosos e os Alertas Convencionais através 
dos indicadores de desempenho para um determinado evento de descarga elétrica atmosférica  

(Resultado baseado em um único caso). 
Método HA NA PRD TMA 

Alerta Nebuloso 2,3 horas 2 alertas 0 % 31 minutos 

Alerta Convencional 4,6 horas 4 alertas 0 % 47 minutos 

 

Pela tabela Tabela 6.2 pode-se concluir que o alerta baseado em Lógica 

Nebulosa apresentou melhores resultados para o período estudado. Essa melhoria é 

mais bem visualizada por meio da  Figura 6.7, a qual representa graficamente os 

resultados obtidos.  

 

 
Figura 6.7 - Resultados comparativos entre os métodos empregados por meio dos indicadores de 

desempenho. 
 

Os resultados até aqui mostrados representam apenas uma situação 

meteorológica ocorrida no mês de dezembro de 2010. Contudo, fez-se também a 

análise para o conjunto de dados equivalentes a um ano, entre os meses de 

dezembro de 2010 e novembro de 2011, somando um total de 285 descargas 

incidentes na região em questão. A tabela Tabela 6.3 a seguir mostra os resultados 

dessa análise. 

 

Tabela 6.3 - Resultados comparativos entre os Alertas Nebulosos e os Alertas Convencionais através 
dos indicadores de desempenho para todos os eventos compreendidos entre os meses de dezembro 

de 2010 e novembro de 2011. 
Método HA NA PRD TMA 

Alerta Nebuloso 144 horas 131 alertas 5,9 % 27 minutos 
Alerta Convencional 345 horas 217 alertas 4,5 % 32 minutos 
 

Com base na tabela Tabela 6.3, é possível dizer que a sugestão de alertas 

baseadas em Lógica Nebulosa é mais eficiente que a sugestão convencional 

baseada apenas no campo elétrico quando comparada com os indicadores HA e 

NA. Pode-se notar uma redução de aproximadamente 42% para o HA e 62% para o 

 2 alertas 

4,6 horas 

2,3 horas 

31 minutos 

47 minutos 

4 alertas 
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NA. Com relação ao PRD houve um aumento pouco significativo visto que tal 

indicador ainda se encontra abaixo dos níveis aceitáveis, ou seja, menor que 10%. 

Perdeu-se também em relação ao TMA, contido, tal redução não foi muito 

significativa. A  Figura 6.8 ilustra a tabela graficamente. 

 

 
Figura 6.8 - Resultados comparativos entre os métodos empregados por meio dos indicadores de 

desempenho, para o período de um ano. 
 

 

6.3 RESULTADOS DA TERCEIRA ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

 

Os resultados obtidos através do processo de otimização através de 

Algoritmos Genéticos (AGs) e Algoritmos de Evolução Diferencial (AEDs) foram 

obtidos através de um processo de treinamento para o período de 2 meses, 

contemplando 126 raios incidentes na região de interesse. A validação fez-se 

adicionando mais 10 meses, totalizando um ano de dados e 285 descargas elétricas 

incidentes no alvo de interesse. A união desses períodos deu-se por haver poucos 

dados disponíveis e a fim de abranger toda a sazonalidade do evento. 

Várias configurações foram propostas para ambos os algoritmos. No caso 

dos AGs a opção que apresentou a maior convergência foi a que se segue: 

 

• Método elitista; 

• Seleção via torneio; 

• Mutação uniforme de indivíduos da população, com taxa de 20%; 

• Cruzamento em dois pontos, com taxa de 80%. 

 

 

   131 alertas 

 

217 alertas 
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Para os Algoritmos de Evolução Diferencial foram utilizados os métodos de 

mutação e cruzamento próprios do algoritmo. Seus parâmetros foram: 

• Fator de Diferença Ponderada igual a 0.8; 

• Taxa de Cruzamento de 90%. 

 

Além disso, a fim de limitar o custo de processamento e tornar os algoritmos 

mais específicos, as otimizações foram dividida em duas etapas. A primeira 

contendo apenas as variáveis intrínsecas, ou seja, as 30 variáveis das funções de 

pertinência, estabelecendo ainda limites inferiores e superior, e a segunda etapa de 

otimização contendo as 5 variáveis extrínsecas à Lógica Nebulosa. Devido a 

limitações de hardware computacional, optou-se pela escolha de 30 indivíduos na 

população e 50 gerações. 

A função objetivo utilizada para o processo de otimização é uma composição 

dos diversos indicadores de desempenho definidos para o problema em questão. A 

equação é mostrada abaixo: 

 

 ]� = #� �q�2 ( #� ��136 + #� |J;� − 28|28 + #� X�105 (6.1) 

 

Os índices #o representam os pesos dados para cada índice de 

desempenho. Esses índices podem variar segundo as exigências que se tem sobre 

o problema, ou seja, quanto mais importante for um parâmetro, maior será o seu 

peso. Os parâmetros escolhidos foram:  

 

• #� = 4; 

• #� = 4; 

• #� = 6; 

• #� = 8. 

 

As escolhas dos índices #o foram feitas por intermédio dos especialistas. O 

principal indicador considerado foi o NA, pois buscava-se diminuir o número de 

alertas e consequentemente evitar deslocamentos desnecessários de pessoas do 

locar de risco sem necessidade. Em segundo lugar priorizou-se o TMA a fim de 

possibilitar uma antecedência ideal para o deslocamento de pessoas.  
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Os valores nos denominadores foram utilizados como referência, a fim de 

normalizar os índices. A escolha desses normalizadores se fez através de 

observação sobre a quantidade considerada aceitável em 4 meses. 

Com relação ao TMA, busca-se o valor de 28 minutos exatos. A equação irá 

‘penalizar’ os valores que forem maiores ou menores ao proposto. Apesar do tempo 

ideal de antecipação ser de 30 minutos, optou-se pela escolha de 28 visto que os 

FieldMills não possuem grande área de atuação. Porém, os resultados dessa 

pesquisa mostraram que é possível se chegar aos 30 minutos de TMA. 

O processo de convergência das variáveis intrínsecas, avaliado segundo a 

função objetivo, pode ser observado através da  Figura 6.9 para a otimização 

através de AGs e na  Figura 6.10 para os AEDs.  

 

 
Figura 6.9 - Processo de convergência da função objetivo para a otimização das funções de 

pertinência (Otimização Intrínseca) através de AGs. 
 

 
Figura 6.10 - Processo de convergência da função objetivo para a otimização das funções de 

pertinência (Otimização Intrínseca) através de AED. 
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Do processo de convergência resultaram novas funções de pertinência. A  

Figura 6.11 e a Figura 6.12 mostram os resultados das funções de pertinência 

otimizadas para a variável Campo Elétrico: 

 

 
Figura 6.11 - Resultado do processo de otimização utilizando AGs para as funções de pertinência da 

variável campo elétrico. 
 

 
Figura 6.12 - Resultado do processo de otimização utilizando AEDs para as funções de pertinência da 
variável campo elétrico. 

 

Observando a  Figura 6.11, pode-se notar que a solução encontrada para o 

problema através da otimização muitas vezes não coincide com o que seria proposto 

do ponto de vista racional, principalmente ao se observar o intervalo entre 3000 e 

4000 V/m. Cabe salientar ainda que os resultados obtidos não dependem 

exclusivamente das funções de pertinência, mas, também, das regras de inferência. 

É interessante ainda observar que tanto os AGs quanto os AEDs convergiram, 

nesse caso, para soluções semelhantes. 
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A Figura 6.13 e a Figura 6.15 mostram os demais resultados de otimização 

para as variáveis distância e derivada quanto feitos por AGs. Já a Figura 6.14 e a 

Figura 6.16 mostram os mesmo resultados para os AEDs. 

 

 
Figura 6.13 - Resultado do processo de otimização utilizando AGs paras as funções de pertinência da 

variável distância. 
 

 
Figura 6.14 - Resultado do processo de otimização utilizando AEDs paras as funções de pertinência 

da variável distância. 
 

 
Figura 6.15 - Resultado do processo de otimização utilizando AGs para as funções de pertinência da 

variável derivada. 
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Figura 6.16 - Resultado do processo de otimização utilizando AEDs para as funções de pertinência da 

variável derivada. 
 

Diferentemente do que ocorreu com a otimização das funções de pertinência 

de campo elétrico, os algoritmos convergiram de maneiras distintas. 

Aplicaram-se ainda, com os mesmos parâmetros, os algoritmo de otimização 

para as variáveis extrínsecas, utilizando, contudo, o resultado da otimização 

intrínseca. A  Figura 6.17 mostra a convergência da função objetivo para os AGs e a 

Figura 6.18 mostra a convergência via AEDs. 

 

 
Figura 6.17 - Processo de convergência da função objetivo para a otimização das funções de 

extrínsecas através de AGs. 
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Figura 6.18 - Processo de convergência da função objetivo para a otimização das funções de 

extrínsecas através de AED. 
 

Os processos de otimização, realizados no período de treinamento, 

resultaram nos seguintes indicadores (Tabela 6.4): 

 

Tabela 6.4 - Resultado do processo de otimização intrínseca via AGs e AEDs para o período de 
otimização (2 meses). 

Método HA NA PRD TMA FO 

Alerta Nebuloso Com Otimização 
Intrínseca (AGs) 80 79 0.8 29 10.3 

Alerta Nebuloso Com Otimização 
Intrínseca (AEDs) 60 81 0.8 27 9.6 

 

 

O processo de verificação foi feito estendendo-se o período utilizado para a 

otimização em 10 meses, totalizando-se 12 meses. A Tabela 6.5 mostra os 

resultados obtidos para esse período. 

 

Tabela 6.5 - Resultado do processo de otimização intrínseca via AGs e AEDs para o período de 
verificação (12 meses). 

Método HÁ NA PRD TMA FO 

Alerta Nebuloso Com Otimização 
Intrínseca (AGs) 190 180 4.5 31 29 

Alerta Nebuloso Com Otimização 
Intrínseca (AEDs) 150 196 5.6 26 31 

 

Seguindo a metodologia apresentada, foi realizada também a otimização dos 

parâmetros extrínsecos a Lógica Nebulosa, mantendo os melhores resultados 

obtidos pela otimização intrínseca. Da mesma forma, fez-se o treinamento para um 

período de 2 meses e a validação em 12 meses. A Tabela 6.6 mostra o resultado 

para o período de otimização e na Tabela 6.7  os resultados para o período de 

validação. 
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Tabela 6.6 - Resultado do processo de otimização extrínseca via AGs e AEDs para o período de 
otimização (2 meses). 

Método HÁ NA PRD TMA FO 

Alerta Nebuloso 
Com Otimização Extrínseca (AGs) 91 52 0.8 29 8.4 

Alerta Nebuloso 
Com Otimização Extrínseca (AEDs) 93 42 0.8 29 7.7 

 

Tabela 6.7 - Resultado do processo de validação extrínseca via AGs e AEDs para o período de 12 
meses. 

Método HÁ NA PRD TMA FO 

Alerta Nebuloso 
Com Otimização Extrínseca (AGs) 217 121 3.1 32 22 

Alerta Nebuloso 
Com Otimização Extrínseca (AEDs) 220 100 6.3 32 27.6 

 

Com o objetivo de demostrar a possível melhoria do sistema Nebuloso 

otimizado através de Algoritmos Genéticos e de Evolução Diferencial, fez-se a 

comparação entre os alertas convencionais baseados somente no campo elétrico 

em que |CE|* = 2000 V/m e o Sistema Nebuloso sem otimização. Os resultados 

podem ser vistos na tabela Tabela 6.8. 

 

Tabela 6.8 - Comparação entre os 3 sistemas de alertas apresentados nesse trabalho, analisados 
para o período de 12 meses. Em negrito tem-se o melhor resultado dentre todos os sistemas. 

Método HA NA PRD TMA FO 

Alerta Convencional 345 217 4.5 32 36.7 

Alerta Nebuloso sem Otimização 164 135 9 29 33 

Alerta Nebuloso com Otimização Intrínseca (AGs) 190 180 4.5 31 29 

Alerta Nebuloso com Otimização Intrínseca (AEDs) 150 196 5.6 26 31 

Alerta Nebuloso com Otimização Intrínseca e Extrínseca (AGs) 217 121 3.1 32 22 

Alerta Nebuloso com Otimização Intrínseca e Extrínseca 
(AEDs) 220 100 6.3 32 27.6 

 

Observa-se que a utilização da Lógica Nebulosa com funções de 

pertinências otimizadas apresentou bons resultados em relação ao HA, NA e PRD e, 

com exceção do Alerta Nebuloso com Otimização Intrínseca (AEDs), também para o 

TMA.  

Ao analisar os resultados fica clara a dificuldade de se escolher um indicador 

mais importante. Pode-se verificar que não existiu um sistema Nebuloso que 

apresentasse uma melhoria em todos os índices de desempenho. Contudo, devido 
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ao proposito maior do sistema de alerta ser o de proteção a vidas humanas, é 

preferível que o sistema possua o menor grau de raios a descoberto possível, a fim 

de assegurar a proteção aos indivíduos na região de interesse. Em seguida, 

percebe-se que o número de horas é relevante frente ao custo econômico. Tal custo 

reflete-se na quantidade de horas em que possíveis empregados ficarão impedidos 

da realização de suas atividades. Além disso, um baixo valor de NA, combinados 

com um PRD adequado, é indicado a fim de se reduzir os deslocamentos 

desnecessários dos trabalhadores para um abrigo seguro e, por fim, é fundamental 

um tempo de antecedência adequado para que as pessoas possam se locomover e 

se abrigarem em tempo hábil, estimado de 30 minutos. 

Com isso, vê-se que a solução para o problema não pode ser baseada 

exclusivamente em um só indicador de desempenho, e é através da função objetivo 

que se fez tal escolha. Segundo ela, o sistema de Alerta baseado em Lógica 

Nebulosa com otimizações intrínsecas e extrínsecas através de algoritmos 

genéticos, apresentou a melhor combinação de resultados. O que indica grandes 

avanços quando comparado a pesquisas passadas (Igarashi et al., 2011). 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

A utilização da primeira abordagem para a gestão de alertas de descargas 

elétricas atmosféricas mostrou-se bastante interessante quanto à diminuição de 

horas em alerta. A diminuição de horas em alerta gera economia aos interessados 

em um sistema de alerta eficiente, pois essa redução irá diminuir a relação homem-

hora parado, ou seja, a quantidade de horas em que um trabalhador ficará impedido 

de exercer suas atividades. Observando os resultados vê-se que a quantidade de 

horas em alerta ficou aproximadamente três vezes menor quando comparada ao 

método baseado em limiares de campo elétrico. Porém, o tempo de antecedência 

ficou prejudicado, chegando a ser aproximadamente 3,5 vezes menor que o tempo 

de antecedência utilizando o método baseado em limiares de campo elétrico. O 

tempo de antecedência ideal seria de 30 minutos, pois é o tempo suficiente para a 

evacuação do local, contudo, mesmo com o tempo de antecedência baixo, não 

houve incidências de descargas atmosféricas sem prévio alerta. 

Em relação à segunda abordagem, verifica-se que os alertas baseados em 

Lógica Nebulosa apresentaram melhorias quando comparados com os alertas 

convencionais baseados exclusivamente no campo elétrico. A utilização de outras 

fontes de informações, tais como a dinâmica do evento e a distância de ocorrência 

das descargas elétricas, quando devidamente associadas através da Lógica 

Nebulosa, fizeram com que o evento se tornasse mais previsível, causando, com 

isso, um aumento no tempo médio anterior à primeira descarga e também a redução 

do número de horas em alerta. Em relação à quantidade de relâmpagos que não 

tiveram alerta prévio, observou-se uma diferença aceitável entre os métodos 

comparados, além disso, visto a significante redução de horas no método Nebuloso, 

é totalmente aceitável o pequeno aumento nesse indicador.   

A terceira abordagem também demonstrou que os alertas de incidências de 

raios baseados em Lógica Nebulosa podem ser mais eficientes que os alertas 

convencionais baseados exclusivamente no campo elétrico em determinados 

indicadores de desempenho. Além disso, a otimização de tais sistemas se mostrou 

viável para o problema em questão. A utilização de outras fontes de informações, 

tais como a dinâmica do evento e a distância de ocorrência das descargas elétricas, 

quando devidamente associadas através da Lógica Nebulosa e otimizadas, fizeram 
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com que a ocorrência de raios se tornasse mais previsível, causando um aumento 

no tempo médio anterior à primeira descarga e também a redução do número de 

horas em alerta, quando comparado ao sistema de alerta convencional. Apesar do 

número de horas ter sido o maior dentre os sistemas baseados em Lógica Nebulosa, 

o sistema com otimização intrínseca e extrínseca se mostrou bastante eficaz na 

proteção de vidas humanas tendo em vista o menor número de raios não alertados e 

ao peso maior que se deu ao NA, reduzindo a sua quantidade. 

Apesar da impossibilidade de se realizarem todas as melhorias desejadas 

em um único sistema, o trabalho mostrou que existem soluções eficientes para cada 

tipo de problema, seja a redução do número de horas, da quantidade de alertas e da 

porcentagem dos raios a descoberto ou pelo bom nível de TMA alcançado por todos 

os sistemas de alertas baseados em Lógica Nebulosa. 

Em suma, esta pesquisa inovou na criação de uma metodologia para alerta 

de descargas elétricas atmosféricas, mostrando em um estudo de caso, através de 

indicadores de desempenhos criados para tornar possível a comparação entre os 

vários sistemas de alerta, que sistemas baseados em Lógica Nebulosa podem ser 

mais eficazes que sistemas com metodologias convencionais. Contudo, há de se 

consideram que a metodologia proposta envolve mais informações sobre o evento 

quando comparado à metodologia convencional (baseada somente em limiares de 

campo elétrico), o que também contribuiu para a melhoria desse sistema de alerta. 
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8 TRABALHOS FUTUROS 
 

 

O trabalho até aqui apresentado abre diversas oportunidades de 

continuação de pesquisas na área de alerta de descargas atmosféricos. A primeira 

delas pode se direcionar a escolha de mais variáveis e suas possíveis combinações, 

como: a pressão atmosférica, velocidade e direção de vento, umidade, dentre 

outras. Além disso, é possível a realização de pesquisas a fim de se verificar a 

atuação dos sensores envolvidos no problema quanto a eficiência, área de atuação, 

nível ideal de sensibilidade, etc. 

A Lógica Nebulosa pode receber maior atenção quanto à escolha dos 

métodos de inferência e de defuzzificação, buscando comparar diversas 

configurações e métodos obtidos. 

As metodologias propostas nesse trabalho podem ser estendidas para uma 

base de dados maior, tornando mais confiável os resultados obtidos e treinamentos 

realizados. 

Os métodos ainda podem ser comparados através de redes neurais 

artificiais. Nelas, poderá ser utilizado o método de reconhecimento de padrões a fim 

de se identificar características de campo elétrico que antecedem uma descarga 

elétrica. Além disso, outros métodos poderiam ser feitos a fim de comparações, tal 

como um método baseado somente em limiares com entradas ponderadas 

linearmente ao invés da combinação através de Lógica Nebulosa. 

As regras de inferência também podem ser otimizadas através dos 

algoritmos de otimização utilizados nesse trabalho, porém é necessário a construção  

de um algoritmo que possibilite a otimização de todas as regras sem que hajam 

limitações no hardware computacional. 

É possível a realização de estudos sobre modelos meteorológicos e associá-

los a Lógica Nebulosa ou compará-los entre si. 

Por fim, este trabalho apresentou algumas soluções que podem ser 

estendidas e devidamente continuadas em pesquisas futuras, espera-se que através 

deste trabalho novas ferramentas possam surgir a fim de prevenir desastres 

ambientais, perdas econômicas e, sobretudo, perdas humanas. 
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10 APÊNDICES 
 

 

10.1 APÊNDICE 1 - REGRAS DE INFERÊNCIA, ABORDAGENS 2 E 3.  
 

Nº da 

REGRA 

1 se CAMPO FRACO e DISTANCIA PERTO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

2 se CAMPO FRACO e DISTANCIA PERTO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA MEDIO  

3 se CAMPO FRACO e DISTANCIA PERTO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO 

4 se CAMPO FRACO e DISTANCIA PERTO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO ALTO 

5 se CAMPO FRACO e DISTANCIA PERTO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO ALTO 

6 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

7 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

8 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO 

9 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO ALTO 

10 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO ALTO 

11 se CAMPO FRACO e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

12 se CAMPO FRACO e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

13 se CAMPO FRACO e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO BAIXO 

14 se CAMPO FRACO e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO 

15 se CAMPO FRACO e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO ALTO 

16 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

17 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

18 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO BAIXO 

19 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO 

20 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO ALTO 

21 se CAMPO FRACO e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

22 se CAMPO FRACO e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

23 se CAMPO FRACO e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA PARADO então ALERTA BAIXO 

24 se CAMPO FRACO e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

25 se CAMPO FRACO e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO 

26 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

27 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

28 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA PARADO então ALERTA BAIXO 

29 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

30 se CAMPO FRACO e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO 

31 se CAMPO FRACO e DISTANCIA LONGE e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

32 se CAMPO FRACO e DISTANCIA LONGE e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

33 se CAMPO FRACO e DISTANCIA LONGE e DERIVADA PARADO então ALERTA BAIXO 

34 se CAMPO FRACO e DISTANCIA LONGE e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

35 se CAMPO FRACO e DISTANCIA LONGE e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO 

36 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA PERTO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO BAIXO 
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37 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA PERTO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA MEDIO  

38 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA PERTO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO 

39 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA PERTO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO ALTO 

40 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA PERTO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA ALTO 

41 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

42 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

43 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO 

44 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO ALTO 

45 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA ALTO 

46 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

47 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

48 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO BAIXO 

49 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIA ALTO 

50 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA ALTO 

51 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

52 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

53 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO BAIXO 

54 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO 

55 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO ALTO 

56 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

57 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

58 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA PARADO então ALERTA BAIXO 

59 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

60 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO 

61 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

62 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

63 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA PARADO então ALERTA BAIXO 

64 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

65 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO 

66 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA LONGE e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

67 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA LONGE e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

68 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA LONGE e DERIVADA PARADO então ALERTA BAIXO 

69 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA LONGE e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

70 se CAMPO MEDIO e DISTANCIA LONGE e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO 

71 se CAMPO FORTE e DISTANCIA PERTO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO 

72 se CAMPO FORTE e DISTANCIA PERTO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA MEDIO  

73 se CAMPO FORTE e DISTANCIA PERTO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO ALTO 

74 se CAMPO FORTE e DISTANCIA PERTO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA ALTO 

75 se CAMPO FORTE e DISTANCIA PERTO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA ALTO 

76 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

77 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA MEDIO 

78 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO ALTO 

79 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA ALTO 

80 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEIO PERTO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA ALTO 
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81 se CAMPO FORTE e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

82 se CAMPO FORTE e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA MEDIO BAIXO 

83 se CAMPO FORTE e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO 

84 se CAMPO FORTE e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIA ALTO 

85 se CAMPO FORTE e DISTANCIA POUCO PERTO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA ALTO 

86 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

87 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA PASSANDO então ALERTA MEDIO 

88 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO 

89 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO ALTO 

90 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEDIO e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA ALTO 

91 se CAMPO FORTE e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

92 se CAMPO FORTE e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

93 se CAMPO FORTE e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO BAIXO 

94 se CAMPO FORTE e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO ALTO 

95 se CAMPO FORTE e DISTANCIA 

POUCO 

LONGE e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA ALTO 

96 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

97 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

98 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA PARADO então ALERTA MEDIO BAIXO 

99 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO ALTO 

100 se CAMPO FORTE e DISTANCIA MEIO LONGE e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO ALTO 

101 se CAMPO FORTE e DISTANCIA LONGE e DERIVADA PASSANDO RAPIDO então ALERTA BAIXO 

102 se CAMPO FORTE e DISTANCIA LONGE e DERIVADA PASSANDO então ALERTA BAIXO 

103 se CAMPO FORTE e DISTANCIA LONGE e DERIVADA PARADO então ALERTA BAIXO 

104 se CAMPO FORTE e DISTANCIA LONGE e DERIVADA AVANCANDO então ALERTA MEDIO 

105 se CAMPO FORTE e DISTANCIA LONGE e DERIVADA AVANCANDO RAPIDO então ALERTA MEDIO ALTO 
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10.2 APÊNDICE 2 - ARTIGOS ESCRITOS NO DECORRER DESTE TRABALHO  
 

10.2.1 Alerta de incidências de descargas atmosféricas utilizando Lógica Fuzzy.  
 

10th Brazilian Congress on Computational Intelligence (CBIC’2011), November 8 to 11, 2011, Fortaleza, Ceará Brazil 
  © Brazilian Society on Computational Intelligence (SBIC) 

 
ALERTA DE INCIDÊNCIAS DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

UTILIZANDO LÓGICA FUZZY  
 

Adriel Yoshio S. Igarashi1, Gideon Villar Leandro2 e Eduardo Alvim Leite1 

 

1 Instituto Tecnológico SIMEPAR – Centro Politécnico da UFPR – Curitiba – PR – Brasil  
2 Universidade Federal do Paraná  – Centro Politécnico da UFPR – Curitiba – PR – Brasil  

e-mail: adriel@simepar.br, gede@eletrica.ufpr.br, alvim@simepar.br 

Resumo – Este artigo tem por objetivo apresentar uma aplicação de lógica Fuzzy ao problema de alerta de 
incidência de descargas elétricas atmosféricas para uma determinada região. Este problema é muito importante 
pois a ocorrência destes eventos sem o devido alerta podem ocasionar prejuízos econômicos e inclusive de vidas 
humanas. Em determinados locais, como refinarias de petróleo, o alerta antecipado de descargas pode evitar 
catástrofes. Mediante a essa situação, este trabalho trata da implementação de  uma gestão de alertas para 
evacuação baseada exclusivamente em lógica Fuzzy utilizando, para tal, o valor do campo elétrico atmosférico e 
informações pluviométricas no local de interesse. Além disso, é feita a comparação entre o método proposto e o 
método tradicional de alerta baseado exclusivamente em limites de campo elétrico para a entrada e saída do 
alerta. Os resultados obtidos mostram a viabilidade da metodologia proposta frente à tradicional. 

 

Palavras-chave – Fuzzy, campo elétrico, descargas elétricas atmosféricas, alertas. 

1 Introdução 

 As descargas elétricas, também chamadas de raios, são fenômenos naturais conhecidos pelo homem 
desde a antiguidade. Esse fenômeno ocorre devido à existência de cargas opostas presentes na atmosfera e 
também no solo. Uma carga elétrica localizada no espaço produz um campo elétrico cujo comportamento físico é 
descrito pela teoria eletrostática. O acúmulo de cargas ocasiona um aumento no potencial elétrico e, por 
conseqüência, um aumento na intensidade do campo elétrico. Com o aumento da intensidade do campo elétrico o 
ar perde progressivamente sua capacidade dielétrica e, através da ionização do ar, permite a ocorrência de 
descargas atmosféricas [1]. 

 As descargas elétricas são um fenômeno de grande intensidade e de alto risco que vêm causando perdas 
anuais de cerca de 1 bilhão de Reais a economia brasileira e de aproximadamente 70 mortos por ano, portanto, 
tornou-se de grande importância a criação de uma metodologia que permitia a previsão desses eventos gere, 
assim, um alerta de possibilidade de descargas em um determinado local [2][3]. 

 Da teoria eletromagnética tem-se que, toda carga elétrica produz um campo elétrico que é atuante sobre 
outra carga, podendo ser de mesma polaridade ou não. A ação dessas cargas produzirá uma força de atração ou 
repulsão entre elas. Para o caso em estudo, na iminência do fenômeno de descarga elétrica, essa força é 
suficiente para o rompimento do dielétrico do ar atmosférico criando, assim, um arco de transferência de cargas 
elétricas opostas. Nesse instante, há uma brusca variação no campo elétrico atmosférico que pode ser detectada 
através de equipamentos destinados para esta finalidade [1][3]. 

 Da mesma forma que as descargas são detectadas, existe a possibilidade de se prever esses 
acontecimentos devido ao acúmulo de cargas nas nuvens e no solo e, conseqüentemente, com o aumento do 
campo elétrico atmosférico. Logo, é possível antecipar os eventos de incidências de descargas atmosféricas 
mediante observação de algumas propriedades do campo elétrico [4][5].  

 Trabalhos publicados na comunidade científica indicam que alguns pesquisadores estudaram o 
comportamento do campo elétrico e basearam seus estudos na identificação de uma magnitude de campo elétrico 
de tal modo a que se possa dizer se há riscos de descargas elétricas atmosféricas no local de abrangência do 
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sensor de campo elétrico [3][7]. Contudo, ainda não existe um consenso sobre o valor limite de campo elétrico 
para uma descarga elétrica atmosférica, estima-se entre 1000 V/m, onde já existirá a presença de cargas elétrica 
na atmosférica, e 2500 V/m em que o alerta deverá ser efetivo. 

 Ainda na tentativa de se estabelecer relações entre campo elétrico e as diversas possibilidades de alerta, 
fez-se o estudo de correlação de dados de campo elétrico e a probabilidade de ocorrências de descargas elétricas 
[6]. Neste trabalho realizou-se estudos sobre a distância de sensibilidade do equipamento frente a descargas 
elétricas ocorridas em sua vizinhança. Analisou-se ainda o comportamento do campo elétrico anteriormente à 
primeira descarga, chegando-se a conclusão de que existe um comportamento padrão do campo para tal caso. 
Além das relações estabelecidas anteriormente, o mesmo trabalho realizou estudos sobre a eficácia de alertas 
baseados em limiares de campo elétrico, ou seja, alertas que se ativam quando o campo elétrico ultrapassar um 
determinado limite pré-estabelecido. 

 No presente, a abordagem para previsão de descargas atmosféricas se dará não somente através de 
informações sobre limiares de campo elétrico, como em [6],  mais também levando-se em consideração diversos 
fatores como a média do campo nos últimos instantes, o desvio padrão e a derivada de uma seqüência de valores 
a fim de utilizá-los como entrada para o sistema Fuzzy, ou, em português, sistema nebuloso. Através dessas 
características visa-se obter do sistema Fuzzy um conjunto de informações que venham a auxiliar no processo de 
decisão de alerta e que atenda a alguns requisitos, tais como, tempo de antecedência suficiente para a remoção e 
abrigo das pessoas em zonas de risco e o aumento da eficiência dos alertas. 

 Este artigo está dividido nos seguintes tópicos: No tópico 2 tem-se a descrição do problema, neste item 
é abordado a descrição dos equipamentos utilizados, as características dos dados e o sistema estudado. No tópico 
3 são apresentadas as ferramentas matemáticas utilizadas, neste item é feita uma breve descrição de algumas 
ferramentas matemáticas utilizadas nesta pesquisa. No tópico 4 é descrita a metodologia utilizada , neste item os 
procedimentos e tratamento dos dados que foram utilizados nesta pesquisa são explanados. No tópico 5 os 
resultados obtidos com a metodologia proposta são apresentados e são comparados com dados obtidos por outra 
metodologia utilizada. Finalmente, no tópico 6 são feitas as considerações finais. 

2 Descrição do problema 

 O problema que será abordado neste artigo é baseado no comportamento da componente vertical do 
campo elétrico atmosférico e, para tal, faz-se necessária a compreensão da maneira com a qual os dados são 
obtidos. A seguir será brevemente descrito o princípio de funcionamento do equipamento destinado a obtenção 
dos dados relativos a componente vertical do campo elétrico atmosférico, comumente denominado de Field Mill. 

 O Field Mill é um equipamento destinado a mensurar a intensidade da componente vertical do campo 
elétrico atmosférico de forma instantânea. O princípio de funcionamento é baseado no processo de carga e 
descarga de placas paralelas, ou seja, princípio análogo ao comportamento de um capacitor. A Figura 19 mostra 
as partes fundamentais de um Field Mill, ou seja; um motor, que é responsável pela abertura do obturador; um 
sensor de placas achatadas, responsável pela concentração de cargas; e um amplificador de sinal [8]. 

 O processo de estimação da intensidade do campo elétrico vertical atmosférico pode ser observado 
ainda pela Figura 19 (a) em que tem-se o campo elétrico atmosférico incidindo diretamente sobre o sensor de 
placas achatadas, fazendo com que as cargas provenientes da ligação do equipamento com a terra se concentrem 
na região do sensor. Logos após, conforme visto na Figura 19 (b), o obturador se fecha fazendo com que o 
campo elétrico atmosférico não mais incida sobre o sensor. Conseqüentemente, as cargas que antes se 
encontravam no sensor retornarão para a posição de origem, ou seja, a terra. Neste trajeto, as cargas induzirão 
uma corrente que será proporcional ao valor do campo elétrico atmosférico, cabendo ao amplificador traduzi-la 
para o seu valor real mensurado na unidade de Volts por metro.  
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(a)                                     (b) 

Figura 19 - Princípio de funcionamento de um Field Mill com placas carregadas (a) e descarregadas (b). 
  Fonte: Mission Instruments Co [8].  

 Ainda neste estudo utilizou-se informações sobre as descargas elétricas incidentes no local de interesse 
através da Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas (RINDAT) a fim de se avaliar a 
eficiência da metodologia empregada e dos resultados obtidos em relação aos interesses perseguidos nessa 
pesquisa, ou seja, a proteção através do prévio alerta, para uma determinada região, da possibilidade de 
ocorrências de descargas elétricas atmosféricas em uma determinada área que, neste caso, adotou-se 5km ao 
redor do equipamento. A escolha dessa distância foi baseada devido ao limite de sensibilidade do equipamento 
[6] [9]. 

 Os dados relativos ao campo elétrico utilizados neste trabalho são provenientes de um dos Field Mills 
instalados e operados pelo Instituto Tecnológico SIMEPAR, empresa com grande tecnologia em informações 
meteorológicas, hidrológicas e ambientais da qual dois dos autores deste artigo fazem parte. 

 A Figura 20 mostra o comportamento do campo elétrico que foi observado no curso desta pesquisa 
frente a situações de grande intensidade de cargas elétricas presentes na atmosfera. É claramente perceptível o 
comportamento caótico do campo elétrico durante tais situações, além disso, torna-se clara a dificuldade de 
predição da ocorrência de descarga elétrica atmosférica analisando somente o comportamento do campo elétrico 
puro e simples. Ainda nota-se, da figura, a presença de descargas elétricas situadas a menos de 5km do local da 
zona de interesse na proteção. 

 
Figura 20 - Variação do campo elétrico atmosférico observado frente a variação do potencial elétrico presente na 

atmosfera (acima) e as incidências de descargas elétrica na zona de interesse (abaixo).  

3 Ferramentas matemáticas utilizadas 

 Este artigo utiliza como ferramenta matemática a teoria dos conjuntos Fuzzy inicialmente idealizados 
por Lotfi Zadeh em 1965 e que, a partir de 1978 com o desenvolvimento da teoria das possibilidades, tornou-se 
viável a comparação com a teoria das probabilidades [10][11]. 

 A lógica Fuzzy ou, lógica nebulosa, propõe um cálculo matemático para traduzir e processar o 
conhecimento subjetivo de um especialista, ou seja, uma maneira de manipular o conhecimento com um 
determinado nível de incerteza. Em lógica Fuzzy o grau de pertinência, ou seja, a referência para se determinar o 
quanto é possível que um determinado valor ou elemento pertençam a um determinado grupo, é calculado 
através de uma função que retornará valores compreendidos, normalmente, entre 0 e 1 indicando, assim, o grau 
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de pertinência do valor ou elemento pertencer a um determinado grupo. A lógica Fuzzy diferencia-se da lógica 
convencional por apresentar um grau de pertinência que pode variar entre 0 e 1, em que o valor 0 representa a 
ausência de semelhanças e 1 a total semelhança. Na teoria clássica de conjuntos, o grau de pertinência é binário, 
ou seja, pertence ou não pertence ao conjunto Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 Como se sabe, a lógica Fuzzy tem como principal característica a capacidade de transmissão de 
conhecimentos subjetivos para o problema analisado. Esta transmissão de conhecimentos é feita através de 
regras que são denominadas de regras Fuzzy e implementadas através de termos condicionais da seguinte forma: 
SE <premissa> ENTÃO <conseqüente>. Estas regras são facilmente entendidas por serem estruturadas próximas 
à linguagem usada pelos especialistas. Pode-se dizer, então, que as regras Fuzzy manipulam os termos 
lingüísticos [13]. 

 A seguir, a Figura 21, mostra com clareza as etapas de um processo Fuzzy. 

 

 
Figura 21 - Etapas de um processo Fuzzy, adaptado para a aplicação deste trabalho. 

Fonte: Adaptada de [13] 

A primeira etapa dentro do processo de utilização de lógica Fuzzy é o que denomina-se de 
"Fuzificação". Nesta etapa os valores provenientes de um ou mais equipamentos ou sensores, são devidamente 
transformados de variáveis numéricas (valores Crisp) em variáveis lingüísticas. Logo, o processo de Fuzificação 
incumbe-se de definir, através de conhecimentos subjetivos, as características e significados dos valores 
numéricos de entrada, assim, cada valor ou intervalo numérico terá seu correspondente em termo de variáveis 
lingüísticas[13]. 

Após o processo de Fuzificação, dá-se inicio ao assim denominado Processo de Inferência. A 
característica principal desse processo é a utilização propriamente dita do conhecimento subjetivo do especialista 
feito através de uma base de dados e que, através desse conhecimento, formulará diversas regras condicionais do 
tipo Se-Então que serão associadas às entradas fuzificadas. O processo de inferência ainda estende-se ao uso de 
operações de implicação que, dentre as quais, a utilizada neste trabalho foi a operação de Mandani [14].  

O processo inverso ao da Fuzificação recebe o nome de Defuzificação e é nesse processo em que ocorre 
a transformação das variáveis lingüísticas - qualitativas - para variáveis naturais, ou seja, quantitativas e, para tal, 
diversos métodos podem ser empregados tal como o método do bissetor de área [15].   

Outras ferramentas ainda foram utilizadas nesse estudo a fim de se complementar o conjunto de dados 
que servirão de entrada para o processo Fuzzy, dentre elas cabe destacar a média aritmética simples, o desvio 
padrão e algumas abordagens de processamento de sinais, tais como, operações com atraso e deslocamento de 
vetores. 
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4 Metodologia utilizada 

 A metodologia empregada nesse estudo pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa consistiu na 
preparação dos dados de campo elétrico que foram empregados no processo Fuzzy. Já a segunda etapa foi 
destinada a concepção do sistema Fuzzy. 

 

 4.1 Análise e preparação dos dados de campo elétrico 

 Os dados provenientes do sensor de campo elétrico foram tratados de maneira a se obter o valor 
máximo, em módulo, do campo elétrico dentro do intervalo de 1 minuto. Assim, ao invés de uma taxa de 
amostragem de um valor a cada segundo, passou-se a trabalhar com apenas um valor por minuto a fim de 
minimizar o volume de dados. 

 As dados sobre o campo elétrico atmosférico, advindas do Field Mill (modelo CS110 desenvolvido e 
fabricado pela Campbell Scientific), foram trabalhadas a fim de se obter quatro informações que, segundo 
critérios de observação por especialistas, podem ajudar na detecção das descargas elétricas atmosféricas. São 
elas: O valor máximo em módulo do campo elétrico nos 10 minutos anteriores; a média aritmética simples e o 
desvio padrão dos últimos 5 valores; e a derivada da variância do valor atual com o décimo valor anterior. 

 O valor máximo do campo elétrico nos 10 minutos anteriores pode ser definido da seguinte maneira: 

 |�}��~ = 	24��||�7 − 9�|, ||�7 − 8�|, … . , ||�7 − 2�|, ||�7 − 1�|, ||�7�|�  (1) 

 A média e o desvio são dados pelas equações (2) e (3) respectivamente. 

 ��� = ��∑ |�7 − :��o�~  (2) 

 !�� =	���∑ �|�7 − :� − ������o�~   (3) 

 Através do quociente de Newton, a derivada de uma seqüência de valores discretos é dada pela simples 
diferença entre dois valores discretos que, neste caso, é expresso pela equação (4). 

 !��~L =	 ������������~    (4) 

 Além das equações anteriores, que foram utilizadas como entrada da lógica Fuzzy, utilizou-se também 
os dados de campo elétrico para a gestão de alertas baseada na simples heurística de limiar de entrada de saída e 
de tempo de permanência determinado. Esse alerta pode ser definido da seguinte maneira: 

 |74O5	O�	4��874 = 11	, |�}��~ ≥ |p|�o�o��|0	, |�}��~ < 0    (5) 

 Conclui-se, a partir da equação (5), que a condição de alerta é dependente do valor máximo do campo 
elétrico nos 30 minutos anteriores, expressão que é regida semelhante a já mencionada equação (1). O limite do 
campo elétrico máximo dentro do vetor de 30 minutos foi estabelecido em 2000 V/m, valor condizente com o 
encontrado em [3][7]. 

 

4.2 Concepção do sistema Fuzzy 

 O sistema Fuzzy concebido nesse trabalho seguiu o procedimento mencionado anteriormente e 
mostrado na Figura 21. Os dados reais, provenientes do sensor de campo elétrico, foram convertidos em 
variáveis de estudo segundo as equações (1) (2) (3) e (4). Além disso, utilizou-se também dados relativos a 
precipitação acumulada num intervalo de 15 minutos. Como conseqüência, o gestor de alertas Fuzzy terá então 5 
entradas "Crisp". Tais entradas são mostradas na Figura 22 abaixo: 



132 
 

 

Figura 22 - Processo de Fuzificação das variáveis de entrada 

 O processo de fuzificação foi feito com base no conhecimento subjetivo do processo e, para tal, 
utilizou-se as funções de pertinência devidamente ajustadas para cada caso. As funções podem ser vistas na 
Figura 23. 

 

Figura 23 - Funções de pertinências utilizadas para transformações dos dados "Crisp" em variáveis lingüísticas. 

 Da análise da Figura 23 tem-se que os valores derivados do campo elétrico variam entre 0 e 20000 V/m 
( com exceção da derivada do desvio em 10 minutos que compreende-se entre 0 e 30000 V/m), esse intervalo é 
coerente com os valores reais de campo elétrico atmosférico observados. Além disso, observa-se que as 
inferências das funções de pertinências estão concentradas na região entre 0 e 4000 V/m.  

 As funções de pertinência para o processo de defuzificação são mostradas na Figura 24. Nela é possível 
observar que a saída foi divida em 5 níveis de alerta: Baixo; Médio-Baixo; Médio; Médio-Alto e; Alto.  
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Figura 24 - Funções de pertinência utilizadas no processo de defuzificação. 

 O procedimento de inferência foi baseado no modelo clássico de Mandani. As regras utilizadas para a 
gerência do método foram propostas através de observações realizadas por um especialista e são expostas a 
seguir pela Tabela 9: 

Tabela 9 - Conjunto de regras de inferência 
Se  (MédiaE5 é mediaZero) E (DesvioE5 é Desv5Movimentacao) ENTAO (Alerta é Medio-Alto) 

Se  (DesvioE5 é Desv5Movimentacao) E (Precipitacao é media) ENTAO (Alerta é Medio-Alto) 

Se (DesvioE5 é Desv5Movimentacao) E (Precipitacao é forte) ENTAO (Alerta é Baixo) 

Se (DesvioE5 é Desv5SemMov) E (Precipitacao é fraca) ENTAO (Alerta é Baixo) 

Se (Desvio E5 é Desv5SemMov) E (Precipitacao é media) ENTAO (Alerta é Medio-Baixo) 

Se (Desvio E5 é Desv5Movimentacao) 
 

ENTAO (Alerta é Medio) 

Se (Emax10 é CEcarga) E (Precipitacao é media) ENTAO (Alerta é Medio) 

Se (E max10 é CEcarga) E (Precipitacao é forte) ENTAO (Alerta é Medio-Alto) 

Se (E max10 é CEnormal) E (Precipitacao é fraca) ENTAO (Alerta é Baixo) 

Se (E max10 é CEnormal) E (derivadaDesv10 é normal) ENTAO (Alerta é Baixo) 

Se (E max10 é CEcarga) E (derivadaDesv10 é diminuindo) ENTAO (Alerta é Medio-Baixo) 

Se (DesvioE5 é Desv5SemMov) E (derivadaDesv10 é crescente) ENTAO (Alerta é Medio-Baixo) 

 O processo de defuzificação foi realizado através do método bissetor de área. A escolha desse método 
deu-se através de observações realizadas. 

 Seguindo o processo esquematizado pela Figura 21 chega-se a fase do processo de decisão de alertas. 
Nessa etapa é estabelecido um limite de entrada e permanência com base nos valores de saída da lógica Fuzzy. 
Neste caso, a saída representa a probabilidade de ocorrência de descargas elétricas atmosféricas em um diâmetro 
de 10km. O melhor tempo de permanência mínimo para o alerta foi observado em 10 minutos e o limiar de 
ativação do alerta ficou estabelecido em 0,45. 

5 Resultados obtidos 

 A seguir serão mostrados os resultados comparativos entre o modelo de gestão de alertas utilizando a 
lógica Fuzzy e o modelo clássico de gestão de alerta baseado exclusivamente no limite de campo elétrico. 
 A situação de campo elétrico estudado nessa comparação será o ocorrido conforme a Figura 20, nela 
observa-se a variação do campo elétrico com e sem a ocorrência de descargas elétricas, além disso, em uma 
imagem mais detalhada, observa-se que para o mesmo intervalo de observação ocorreram precipitações 
atmosféricas. A Figura 25 abaixo apresenta uma composição entre esses dados. 
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Figura 25 - Situações meteorológicas. 

 Ainda analisando a Figura 25, acima, vê-se a complexidade para a determinação de um estado efetivo 
de alerta, em que o alerta possa ser ativado com antecedência razoável e sem falsos alertas, ou seja, situações nas 
quais houve alerta mas não houveram descargas elétrica atmosféricas. Observa-se que existiram situações em 
que o campo elétrico apresentou grandes variações em curto espaço de tempo e com picos de até 5000 V/m, 
porém, sem descargas elétricas. Ao mesmo tempo, observa-se precipitação no local, porém, isso não significa 
que a ocorrência de precipitação exclui a possibilidade de incidência de descargas atmosféricas, ainda, dessa 
análise, também não se observa relação entre precipitação e movimentação de campo elétrico. 

  A saída da gestão de alertas Fuzzy é mostrada na Figura 26, abaixo, juntamente com a situação de 
campo elétrico e a incidência de descargas elétricas atmosféricas. 

 
Figura 26 - Análise da saída defuzificada. 

 Como era esperado, a saída defuzificada apresentou variações, inclusive durante a ocorrência de 
descargas elétricas atmosféricas. Essa questão é facilmente resolvida com a inclusão do já mencionado processo 
decisório. A seguir, na Figura 27, será mostrada a saída do processo decisório conforme explicitado no item 3.2. 
Ainda nesta imagem, é possível fazer a comparação do método utilizando a lógica Fuzzy com a simples 
heurística baseada no limite de campo elétrico. 
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Figura 27 - Comparação entre o método clássico e a abordagem Fuzzy. 

  

 É nítida, a partir da Figura 27, que a eficiência do método utilizando lógica Fuzzy é mais vantajosa para 
os casos de alertas sem incidência de descargas atmosféricas. Contudo, observa-se uma redução quanto ao tempo 
de antecedência em relação a primeira ocorrência de descarga elétrica. Essas informações comparativas são 
encontradas na Tabela 10, abaixo. 

Tabela 10  - Comparativo entre os métodos utilizados 

Método 
Horas em 

Alerta 
Tempo de 

Antecedência 
Baseado em 

limiares 
3  horas e 42 

minutos              46 minutos 
Baseado lógica 

Fuzzy 
1  hora   e 

18 minutos              13 minutos 
 

6 Considerações Finais 

  A utilização de lógica Fuzzy para a gestão de alertas de descargas elétricas atmosféricas, objeto de 
estudo deste trabalho, mostrou-se bastante interessante quanto a diminuição de horas em alerta. A diminuição de 
horas em alerta gera economia aos interessados em um sistema de alerta eficiente, pois, essa redução irá diminuir 
a relação homem-hora parado, ou seja, a quantidade de horas em que um trabalhador ficará impedido de exercer 
suas atividades. Observando os resultados vê-se que a quantidade de horas em alerta ficou aproximadamente três 
vezes menor quando comparada ao método baseado em limiares de campo elétrico. Porém, o tempo de 
antecedência ficou prejudicado, chegando a ser aproximadamente 3,5 vezes menor que o tempo de antecedência 
utilizando o método baseado em limiares de campo elétrico. O tempo de antecedência ideal seria de 30 minutos 
pois é o tempo suficiente para a evacuação do local, contudo, mesmo com o tempo de antecedência baixo, não 
houveram incidências de descargas atmosféricas sem prévio alerta. 

 A implementação da lógica Fuzzy, para este caso, mostrou-se ser simples. Contudo, ainda restam áreas 
de otimização a serem estudadas, é o caso do uso de algoritmos genéticos e também a possibilidade de utilização 
de redes neuro-fuzzy. Além disso, ainda estuda-se o ingresso de novas variáveis de entrada, tais como a 
ocorrência de descargas elétricas atmosféricas que estejam incidindo ao redor da região de interesse e, também, a 
utilização de dados probabilísticos provenientes de redes neurais treinadas exclusivamente com dados de 
descargas ocorridas nos últimos 10 anos. 
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Abstract This work had created a system based on fuzzy logic to generate alerts atmospheric electrical discharges. For this we 
used information on the atmospheric electric field, the dynamics of the event of lightning around the site of interest and 
information about the distance of incidence of lightning. These information are combined by fuzzy logic and the results were 
compared with other systems using performance indicators proposed for this purpose, it was concluded by these comparisons, the 
use of fuzzy logic proved most suitable for the generation of alerts effects of atmospheric electrical discharges. 
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Resumo Com este trabalho se criou um sistema baseado em lógica Fuzzy para a geração de alertas de descargas elétricas 
atmosféricas. Para isso foram utilizadas informações sobre o campo elétrico atmosférico, a dinâmica do evento de descargas 
elétricas ao redor do local de interesse e informações sobre a distância de incidência do relâmpago. Essas informações foram 
combinadas através da lógica Fuzzy e os resultados foram comparados com outros sistemas através dos indicadores de 
desempenho propostos para esse fim, concluindo-se, através dessas comparações, que a utilização da lógica Fuzzy se mostrou 
mais adequada para a geração de alertas de incidências de descargas elétricas atmosféricas. 

Palavras-chave Fuzzy, Relâmpagos, Alertas 

1    Introdução  

As descargas elétricas atmosféricas, também 
denominadas de raios ou de relâmpagos, são 
fenômenos de grande intensidade causadores de 
diversos malefícios à sociedade e a economia 
brasileira, principalmente ao setor elétrico. Neste 
setor, cerca de 70% dos desligamentos na 
transmissão e 40% na distribuição são provocados 
por raios, estando ligados, assim, também com a 
queima de aproximadamente 40% dos 
transformadores. Tais problemas somam prejuízos da 
ordem de 1 bilhão de Reais a economia brasileira e 
totaliza em média 132 vitimas por ano (Elat, 2012). 
É possível dizer que o fenômeno de descarga elétrica 
atmosférica é um evento natural conhecido pelo 
homem, contudo, somente com o avanço da 
tecnologia nas últimas décadas se tornou possível à 
realização de estudos e avanços sobre esse 
fenômeno. 
As descargas elétricas ocorrem devido à existência 
de cargas opostas presentes na atmosfera e também 
no solo (Montanya et al. , 2004). Da teoria 
eletromagnética tem-se que, toda carga elétrica 
produz um campo elétrico que é atuante sobre outra 
carga, podendo ser de mesma polaridade ou não. A 
ação dessas cargas produzem uma força de atração 
ou repulsão entre elas (Macgorman et al. , 1998). 
Para o caso em estudo, na iminência do fenômeno de 
descarga elétrica, essa força é suficiente para o 
rompimento do dielétrico do ar atmosférico criando, 
assim, um arco de transferência de cargas elétricas 
opostas. Nesse instante, há uma brusca variação no 
campo elétrico atmosférico que pode ser detectada 

através de equipamentos destinados para esta 
finalidade (Golde, 1977; Malan, 1963). Ainda nesse 
instante, ocorre grande liberação de radiação 
eletromagnética na faixa de 10 a 300 kHz que são 
devidamente utilizadas como variáveis de entrada em 
sensores de detecção de relâmpagos que, em 
conjunto, podem determinar a localização dos
mesmos com precisão de até 500 metros (Rindat, 
2012). 
Da mesma forma que as descargas são percebidas 
pelos sensores de campo elétrico antes, durante e 
após tais eventos, existe a possibilidade de se prever 
esses acontecimentos devido ao acúmulo de cargas 
nas nuvens e no solo. Esse processo antecede a 
ocorrência de descargas elétricas e é denominado de 
processo de eletrificação da nuvem. Logo, é possível 
antecipar os eventos de incidência de descargas 
atmosféricas e emitir alertas de risco mediante 
observação de algumas propriedades do campo 
elétrico que, na maioria dos casos, segue algumas 
características (Murphy et al., 2008). 
Diversos tipos de alertas estão presentes no nosso 
quotidiano, seja dos mais simples utilizados na maior 
parte dos automóveis, até os mais complexos, como 
alertas de enchentes, desmoronamentos, etc. Os 
sistemas de alerta são formas eficazes de se preservar 
a vida humana contra riscos eminentes e também são
de grande auxílio para a economia, podendo poupar 
gastos desnecessários corrigindo ou evitando certas 
situações previstas antecipadamente. 
Deveras, os alertas visam evitar algum tipo de 
problema futuro prevendo-o com antecedência 
suficiente para que as devidas medidas possam ser 
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Pesquisas na área de alertas de relâmpagos 
relacionam o comportamento e a magnitude do 
campo elétrico de tal modo que se possa dizer se há 
riscos de descargas elétricas atmosféricas no local de 
abrangência do sensor de campo elétrico (Murphy et 
al., 2008) (Beasley et al, 2005). Contudo, ainda não 
existe um consenso sobre o valor limite de campo 
elétrico para uma descarga elétrica atmosférica. 
Estima-se que esse valor seja entre 1000 V/m, em 
que há presença de cargas elétrica na atmosférica, e 
2500 V/m em que o alerta deverá ser efetivo. Este é o 
método convencional para a geração de alertas. 
Ainda na tentativa de se estabelecer relações entre o 
campo elétrico e diversas possibilidades de alerta, 
encontra-se o estudo de correlação de dados de 
campo elétrico e a probabilidade de ocorrências de 
descargas elétricas (Igarashi et al., 2009). Neste 
trabalho, realizaram-se estudos sobre a sensibilidade 
do equipamento frente a descargas elétricas ocorridas 
em sua vizinhança. Analisou-se ainda o 
comportamento do campo elétrico anteriormente à 
primeira descarga, chegando-se a conclusão de que é 
possível identificar um comportamento padrão do 
campo para tais casos. Além destas relações 
estabelecidas realizaram-se estudos sobre a eficácia 
de alertas baseados em limiares de campo elétrico 
(alerta convencional), ou seja, alertas que se ativam 
quando o campo elétrico ultrapassa um determinado 
limite pré-estabelecido. 
Ainda nessa linha de pesquisa encontram-se poucos 
trabalhos que utilizem técnicas de inteligência 
artificial para essa finalidade. Dentre os trabalhos 
encontrados pode-se citar um sistema de previsão do 
número estimado de descargas utilizando modelos de 
mesoescala combinados com técnicas de rede neurais 
artificiais (Zepka, 2005) e, também, um sistema de 
previsão de descargas atmosféricas utilizando um 
modelo de mesoescala WRF (Zepka, 2011).  
Um dos primeiros trabalhos utilizando lógica Fuzzy 
para esse tipo de aplicação que se encontra no meio 
científico teve origem em uma pesquisa realizada no 
Japão em que os pesquisadores desenvolveram um 
sistema de previsão de descargas elétricas utilizando 
uma rede neural acoplada com lógica Fuzzy. Os 
resultados dessa pesquisa mostraram que esse 
método pode ser eficiente e de fácil utilização (Nagae 
et al, 2000). 
No Brasil não se encontraram muitos trabalhos que 
relacionam a utilização da lógica Fuzzy com a 
geração de alertas de incidências de relâmpagos. Um 
artigo recentemente publicado aponta a utilização 
dessa lógica aplicada a previsão de descargas 
elétricas para determinadas regiões utilizando o 
campo elétrico atmosférico e o índice de precipitação 
atmosférica (Igarashi et al. , 2011). Nesse trabalho, 
observou-se que é possível diminuir o número de 
horas em alerta quando comparado com o método de 
limites de campo elétrico. Porém, estudos 
preliminares neste sistema não foram capazes de 
propor alertas com grande antecedência. 
Seguindo essa linha, o objetivo do presente artigo é 
apresentar um sistema de sugestão de alerta de 

incidências de descargas elétricas utilizando lógica 
Fuzzy que possua: a) um pequeno número de horas 
em alerta; b) uma porcentagem reduzida de falsos 
alertas e; c) um tempo médio de antecedência em 
torno de 30 minutos, tempo considerado adequado 
para a evacuação do local monitorado. Para isso será 
levado em consideração o campo elétrico 
atmosférico, a dinâmica das descargas elétrica e a 
distância dos relâmpagos ao ponto de interesse. 
O artigo em questão está dividido em quatro partes: 
Descrição do problema, onde serão abordadas as 
principais características do problema em questão; a 
metodologia, onde serão abordadas as ferramentas 
utilizadas e as técnicas empregas; os principais 
resultados obtidos com este estudo e; as conclusões 
do trabalho realizado.  

2   Mecanismos de apoio à tomada de decisão  

O primeiro mecanismo de apoio à tomada de 
decisão em alarmes de relâmpago está relacionado 
com a medida da componente vertical do campo 
elétrico que cobre toda a região de interesse. Esses 
tipos de equipamentos são comumente denominados 
de Field Mills e são os responsáveis pela coleta de 
dados a respeito da grandeza eletromagnética dos 
eventos em questão. 
O Field Mill é um equipamento que mede, de forma 
instantânea, a intensidade da componente vertical do 
campo elétrico atmosférico. O princípio de 
funcionamento é baseado no processo de carga e 
descarga de placas paralelas, ou seja, princípio 
análogo ao comportamento de um capacitor. Na
Figura 1 são mostradas as partes fundamentais de um 
Field Mill, ou seja; um motor, que é responsável pela 
abertura do obturador; um sensor de placas 
achatadas, responsável pela concentração de cargas; 
e um amplificador de sinal. 
O processo de estimação da intensidade do campo 
elétrico vertical atmosférico pode ser observado 
ainda pela Figura 1 (a) em que se tem o campo 
elétrico atmosférico incidindo diretamente sobre o 
sensor de placas achatadas, fazendo com que as
cargas provenientes da ligação do equipamento com 
a terra se concentrem na região do sensor. Logo após, 
conforme visto na Figura 1 (b), o obturador se fecha 
fazendo com que o campo elétrico atmosférico não 
mais incida sobre o sensor. 
Consequentemente, as cargas que antes se 
encontravam no sensor retornarão para a posição de 
origem, ou seja, a terra. Neste trajeto, as cargas 
induzirão uma corrente que será proporcional ao 
valor do campo elétrico atmosférico, cabendo ao
amplificador traduzi-la para o seu valor real 
mensurado na unidade de Volts por metro (Mission 
Instruments, 2012). 
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Abstract: This paper presents a new method using Fuzzy 
Logic for generating lightning warnings. This methodology 
uses information about the atmospheric electric field, the 
lightning dynamics around the interest site and lightning 
distance information. This information was combined by Fuzzy 
Logic which had its membership functions optimized by 
Genetic Algorithms. In addition, the objective function was 
composed by multiple performance indicators proposed in this 
work. The proposed methodology was tested in a case study, 
generating lightning warning for an oil refinery. The results 
were compared with other methods and it was concluded that 
this new method shows up the most effective in generating 
lightning warnings.   

Keywords: Fuzzy Logic, Lightning, Warnings 

Resumo: O trabalho apresenta uma metodologia inovadora 
utilizando Lógica Nebulosa para a geração de alertas de 
descargas elétricas atmosféricas. Essa metodologia utiliza 
informações sobre o campo elétrico atmosférico, a dinâmica 
dos eventos de descargas elétricas ao redor do local de 
interesse e informações sobre a distância de incidência dos 
relâmpagos. Essas informações foram combinadas através da 
Lógica Nebulosa a qual teve suas funções de pertinência 
otimizadas através de Algoritmos Genéticos. Além disso, a 
função objetivo que deve ser satisfeita para que haja a 
otimização foi composta por múltiplos indicadores de 
desempenho propostos neste trabalho. A metodologia proposta 
foi testada em um estudo de caso, geração de alertas de raios 
em uma refinaria de petróleo. Os resultados foram comparados 
com outras metodologias e pôde-se concluir que esta nova 
metodologia mostra-se a mais eficaz na geração de alertas de 
incidências de descargas elétricas atmosféricas. 

Palavras Chaves: Lógica Nebulosa, Relâmpagos, Alertas 

1 INTRODUÇÃO  

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
estima-se que cerca de 50 a 100 descargas elétricas ocorram a 
cada segundo no mundo, o que equivale a aproximadamente 1 
a 3 bilhões de raios por ano.  

O Brasil, segundo o INPE, é o país com maior incidência de 
raios do mundo. Essa situação pode ser particularmente 
explicada devido à sua grande extensão territorial e ao fato de 
estar próximo da linha do equador.  

Devido a esta alta incidência de descargas, muitos acidentes 
têm ocorrido no Brasil, causando diversos malefícios à 
sociedade e a economia. Um dos setores mais afetados é o setor 
elétrico. Neste setor, cerca de 70% dos desligamentos na 
transmissão e 40% na distribuição estão ligados a descargas 
elétricas, que são citadas como causa da queima de 
aproximadamente 40% dos transformadores. Tais problemas 
somam prejuízos da ordem de 500 milhões de Dólares a 
economia brasileira. Na sociedade, o problema importante é a 
perda de vidas humanas, que totaliza em média 132 vítimas por 
ano no Brasil, segundo o INPE. 

As descargas elétricas ocorrem devido à existência de cargas 
opostas presentes na atmosfera e no solo (Montanya et al., 
2004). A ação dessas cargas produz uma força de atração ou 
repulsão entre elas (Macgorman et al., 1998). Na iminência do 
fenômeno de descarga elétrica, essa força é suficiente para o 
rompimento do dielétrico do ar atmosférico criando, assim, um 
arco de transferência de cargas elétricas opostas. Nesse 
instante, há uma brusca variação no campo elétrico atmosférico 
que pode ser detectada através de equipamentos destinados 
para esta finalidade (Golde, 1977; Malan, 1963). Ainda nesse 
instante, ocorre grande liberação de radiação eletromagnética 
na faixa de 10 a 300 kHz que pode ser  utilizada como variável
de entrada em sensores de detecção de relâmpagos. Estes 
sensores, em conjunto, podem determinar a localização dos 
mesmos com precisão de até 500 metros (Rindat, 2012). 
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Da mesma forma que as descargas elétricas são percebidas 
pelos sensores de campo elétrico durante sua ocorrência , existe 
a possibilidade de se prevê-las devido ao acúmulo de cargas 
nas nuvens e no solo (processo de eletrificação da nuvem). 
Esse processo faz com que o campo elétrico altere bastante o 
seu valor, sensibilizado os sensores de campo elétrico antes da 
ocorrência de descargas elétricas. Logo, é possível antecipar os 
eventos de incidência de descargas atmosféricas e emitir alertas 
de risco mediante observação de algumas propriedades do 
campo elétrico que, na maioria dos casos, segue algumas 
características (Murphy et al., 2008). 

Pesquisas na área de alertas de relâmpagos usualmente 
relacionam o comportamento e a magnitude do campo elétrico 
com o risco de descargas elétricas atmosféricas no local de 
abrangência do sensor de campo elétrico (Murphy et al., 2008; 
Beasley et al, 2005). Contudo, ainda não existe um consenso 
sobre o valor limite de campo elétrico acima do qual tem-se 
uma descarga elétrica atmosférica. Em pesquisas realizadas 
pelo Instituto Tecnológico Simepar, obtiveram-se valores em 
torno de 2000 kV/m para a criação de sistemas de alerta 
baseados somente em limiares de campo elétrico (os sistemas 
de alertas convencionais). 

Poucos são os estudos disponíveis na literatura que descrevem 
ou desenvolvem ferramentas de previsão de descargas 
atmosféricas. 

Frankel et al. (1991), utilizando variáveis de entrada como 
vento, campo elétrico e o próprio dado de raio, construíram e 
treinaram uma rede neural artificial, para gerar mapas de 
probabilidade da ocorrência de eventos severos, especialmente 
raios sobre o Complexo da Estação da Força Aérea do Cabo 
Canaveral/ Centro Espacial Kennedy, Flórida. Dada a natureza 
preliminar do estudo, os resultados mostraram-se promissores. 

Nagae et al (2000) desenvolveram um sistema de previsão de 
descargas elétricas utilizando uma rede neural acoplada com 
uma Lógica Nebulosa em uma pesquisa realizada no Japão. Os 
autores conseguiram prever a ocorrência de relâmpagos com 
uma hora de antecedência Os resultados dessa pesquisa 
mostraram que esse método pode ser eficiente e de fácil 
utilização. 

Zepka (2005), a partir de correlações entre dados de descargas 
atmosféricas e variáveis meteorológicas simuladas no modelo 
de mesoescala MM5, elaborou um previsor de descargas 
atmosféricas usando Redes Neurais Artificiais (RNA). 
Variáveis meteorológicas (saídas do MM5) foram selecionadas 
como entradas na RNA, a qual gera a previsão, isto é, o 
número de descargas elétricas que atingirá o solo algum tempo 
posterior ao tempo relativo dos campos atmosféricos 
simulados. 

Igarashi et al. (2009) realizaram estudos sobre a sensibilidade 
dos FieldMills frente a descargas elétricas ocorridas em sua 
vizinhança. Analisou-se ainda o comportamento do campo 
elétrico anteriormente à primeira descarga, chegando-se a 
conclusão de que é possível identificar um comportamento 
padrão do campo para tais casos. Além destas relações 
estabelecidas, realizaram-se estudos sobre a eficácia dos alertas 
convencionais, ou seja, alertas que se ativam quando o campo 
elétrico ultrapassa um determinado limite pré-estabelecido. 

Frisbie et al. (2009), utilizando os parâmetros de instabilidade e 
umidade obtidos de modelo meteorológico, propuseram o 
Lightning Potential Index (LPI) a fim de prever a localização e 
a freqüência de ocorrência de relâmpagos na cidade de Grand 
Junction, Colorado, EUA. Este índice é calculado a partir de 

uma equação empírica e está dividido em quatro níveis de 
risco: baixo, moderado, alto e extremamente alto. Apesar de ser 
um bom indicador da região onde o relâmpago possa acontecer, 
a atividade elétrica é subestimada em áreas com forte 
movimento ascensional, uma vez que variáveis meteorológicas 
relacionadas a mecanismos dinâmicos de levantamento não são 
computadas no cálculo do LPI. 

Zepka (2011), estabelece uma metodologia para prever a 
ocorrência de raios a partir da combinação de variáveis 
meteorológicas obtidas de simulações numéricas de alta 
resolução espacial com o modelo de mesoescala Weather 
Research and Forecasting (WRF). Dois métodos capazes de 
inferir qualitativamente a ocorrência de raios foram sugeridos, 
o Método Linear e o Método Normalizado. O Método 
Normalizado foi considerado o mais adequado para a previsão 
de raios, por conseguir representar satisfatoriamente as 
condições da atmosfera quando os raios ocorrem e, com isso, 
apontar as regiões mais propícias. 

Igarashi et al. (2011), utilizando o campo elétrico atmosférico e 
o índice de precipitação pluviométrica, observaram que é 
possível diminuir o tempo de alerta quando comparado com o 
método de limites de campo elétrico. Porém, estudos 
preliminares neste sistema não foram capazes de propor alertas 
com grande antecedência.  

No presente  trabalho é proposta uma metodologia para a 
geração de alertas de descargas elétricas atmosféricas baseadas 
em sistemas nebulosos que utiliza como variáveis de entrada o 
campo elétrico atmosférico, a dinâmica e a distância de 
incidência de eventos anteriores de descargas elétricas. As 
funções de pertinência utilizadas no sistema nebuloso foram 
otimizadas através de Algoritmos Genéticos, construído com 
uma função objetivo que utiliza quatro indicadores de 
desempenho também propostos neste artigo. 

Com isto pretende-se chegar a melhorias em relação ao sistema 
convencional, quanto:  

• ao número de horas em alerta;  
• ao número de alertas;  
• a porcentagem reduzida de falsos alertas e;  
• ao tempo médio de antecedência em torno de 30 

minutos, tempo considerado adequado para a 
evacuação do local monitorado.  

As diversas metodologias expostos nesse artigo foram testadas 
e comparadas através de um estudo de caso realizado com o 
objetivo de gerar alertas de incidências de raios para uma 
refinaria de petróleo e veríficar sua eficácia em relação a 
diversos índices de desempenho criados especificamente para o 
fim de comparação de alertas.  

O artigo em questão está dividido em quatro partes: 
Mecanismos de apoio à tomada de decisão, onde serão 
abordadas as principais instrumentos e ferramentas utilizadas 
na concepção do sistema de gestão de alertas; a metodologia, 
onde serão abordadas as heuristicas desenvolvidas e as técnicas 
empregas; os resultados obtidos com este estudo, através de 
uma análise de caso e; as considerações finais.  
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Porcentagem de Raios a Descoberto (PRD) 

Este indicador foi elaborado a fim de se estimar a porcentagem 
de descargas elétricas que não foram cobertas por alertas 
sugeridos, fato indesejável pois a principal característica do 
problema que visa à proteção de vidas humanas. 

Tal indicador é definido da seguinte maneira: 

 

 �q� = 100
68 � 68O

68

:=1
 (3) 

 
Sendo: 

• 68O – Raios não cobertos por alerta no período T 
• 68  – Número total de raios no período T 

Tempo Médio Anterior à Primeira Descarga (TMA) 

É o indicador de eficiência temporal relativo ao tempo de 
antecedência de geração do alerta, ou seja, mede-se o tempo 
antes da primeira descarga atmosférica ocorrer. Seu nível 
afetará diretamente na prevenção de acidentes, pois é 
necessário que o alerta ocorra com tempo suficiente para que 
os interessados tenham tempo hábil para uma eventual tomada 
de decisão. 

Pode ser definido como se segue: 

 

 J;� =  1
6 �(7: − 70)

6

:=1
 (4) 

Sendo: 

• 7:  – Tempo da ocorrência da primeira descarga no 
evento. 

• 70  – Tempo do inicio do alerta. 
• 6  – Número de vezes em que houve alerta e descarga 

no período analisado. 

A fim de que seja contabilizado é necessária a ocorrência de no 
mínimo uma descarga ocorrida durante o alerta. Este indicador 
também assume que (7: − 70) está limitado a 60 minutos.   

1.1.1 Otimização utilizando Algoritmos Genéticos 

Várias configurações foram utilizadas para o Algoritmos 
Genéticos (AGs), contudo, a opção que apresentou a maior 
convergência no contexto do presente trabalho foi a que se 
segue: 

• Método elitista; 
• Seleção via torneio; 
• Mutação uniforme de indivíduos da população, com 

taxa de 20%; 
• Cruzamento em dois pontos, com taxa de 80%. 

Além disso, a fim de limitar o custo de processamento e tornar 
o algoritmo mais específico, a otimização foi dividida em duas 
etapas: 

- A primeira contendo apenas as variáveis intrínsecas, ou seja, 
as 30 variáveis das funções de pertinência, estabelecendo ainda 
limites inferiores e superior, 

- A segunda contendo 5 variáveis extrínsecas à Lógica 
Nebulosa, ou seja, os parâmetros ‘m’ e ‘n’ referentes à 

dinâmica do evento, o intervalo de tempo do campo elétrico, o 
limiar de alerta e o seu tempo mínimo de permanência.  

O método de otimização de funções de pertinência utilizando 
algoritmos genéticos foi primeiramente usado por Karr (Karr, 
1991), quando aplicou algoritmos genéticos para a solução do 
problema do pêndulo invertido. Desde então, outros 
pesquisadores tem aplicado essa técnica para diversos 
problemas, como o controle estático de um helicóptero 
(Meredith, 1992), supressão de vibrações (Araújo, 2003), além 
de alguns métodos de utilização dessa técnica (Arslan, 2001). 

Devido as grandes possibilidades de combinações existentes 
entre os parâmetros empregados, optou-se por estabelecer o 
primeiro individuo da população, ao invés de gerá-lo 
aleatoriamente. Além disso, devido a limitações de hardware 
computacional, optou-se pela escolha de 30 indivíduos na 
população e 50 gerações. 

A função objetivo proposta para quantificar o desempenho do 
método de geração de alertas, durante um intervalo de tempo T, 
é uma composição dos diversos indicadores de desempenho 
definidos para o problema em questão. A equação é mostrada a 
seguir: 

 ]� = #1
�q�

2 + #2
��
136 + #3

|J;� − 28|
28 + #4

X�
105 (5) 

 
Os índices #:  representam os pesos dados para cada índice de 
desempenho. Esses índices podem variar segundo as exigências 
que se tem sobre o problema, ou seja, quanto mais importante 
for um parâmetro, maior será o seu peso.  

Conforme descrito acima, a seguir faz-se o processo de 
otimização das variáveis intrinsecas do sistema. Para tanto, 
assume-se que os parâmetros da função de custo são: 

• #1  = 4; 
• #2  = 4; 
• #3  = 6; 
• #4  = 8. 

Os valores nos denominadores foram utilizados como 
referência, a fim de normalizar os índices. A escolha desses 
normalizadores se fez através de observação sobre a quantidade 
considerada aceitável em 4 meses. 

Com relação ao TMA, busca-se o valor de 28 minutos exatos. 
A equação irá ‘penalizar’ os valores que forem maiores ou 
menores ao proposto. Apesar do tempo ideal de antecipação ser 
de 30 minutos, optou-se pela escolha de 28 visto que os 
FieldMills não possuem grande área de sensibilidade. Porém, 
os resultados dessa pesquisa mostraram que é possível se 
chegar aos 30 minutos de TMA.  

2 RESULTADOS  
As metodologias relatadas nesse trabalho foram testadas em 
uma região de 10 km de diâmetro ao redor de uma refinaria de 
petróleo. Nesse local estão instalados três FieldMills, de onde 
são coletados dados de campo elétrico. Tal arranjo possibilita a 
total cobertura da área de interesse e o possível aumento do 
tempo de antecedência do alerta (Igarashi et al., 2009). É 
importante salientar que, segundo estudos (Lacerda et al., 
2010), a região de sensibilidade do FieldMills é 
aproximadamente de 5km em seu entorno, logo, a região de 
interesse foi integralmente coberta pela área de sensibilidade 
do equipamento.  
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