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Introdução/Objetivos
Usualmente, estratégias/modelos da IA são aplicadas apenas para resolver alguns problemas,
ou um subconjunto de problemas, de maneira isolada, sem analisar a problemática como um
todo. Normalmente são realizadas abstrações e simplificações no modelo computacional,
comparativamente ao modelo real. Como os modelos reais complexos são fortemente
conectados, muitas vezes aspectos fundamentais dos mesmos são perdidos, e a análise dos
dados prejudicada.
Pretende-se propor uma possível solução para esta questão, explorando as diversas
possibilidades de integração entre lógica fuzzy e algoritmos evolutivos e envolvendo a
aplicação destes algoritmos para resolver problemas que tradicionalmente estão relacionados
sistemas fuzzy, e, depois, envolvendo o uso de ferramentas fuzzy (software de modelagem
fuzzy) e técnicas baseadas em lógica fuzzy para modelagem de diferentes componentes de um
algoritmo evolutivo. No âmbito de sistemas multiagente, uma possível integração pode ser
vislumbrada no desenvolvimento de uma abordagem evolucionária aplicada às estratégias de
interação modeladas como sistemas baseados em regras fuzzy.
O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma abordagem evolucionária para um modelo
de agente BDI híbrido, com mecanismo de decisão e interação baseado em Algoritmos
Genéticos Fuzzy Intervalar.

Metodologia
Inicialmente será realizada a revisão bibliográfica sobre os temas do projeto, tais como:
agentes e agentes BDI, sistemas multiagentes (RUSSEL, S. J. 2003), algoritmos genéticos
(PACHECO, M. 1999), matemática intervalar, conjuntos e lógica fuzzy (ZADEH, L.A. 1965),
partindo da bibliografia inicial indicada, e buscando referências adicionais mais atualizadas.
Após, serão estudadas as abordagens de hibridização fuzzy para algoritmos genéticos,
adaptando os conceitos da lógica fuzzy e sistemas fuzzy encontrados na literatura para o
algoritmo genético canônico e variante, e desenvolvendo exemplos ilustrativos para que essas
abordagens sejam validadas. A partir disso, será desenvolvida uma abordagem fuzzy intervalar
para algoritmos genéticos, pretendendo tratar informações vagas e imprecisas do ambiente nas
tomadas de decisões.
Prossegue-se com o desenvolvimento dos modelos de agentes F-AG e IF-AG, onde serão
realizadas simulações para análise e comparação dos modelos, assim como ajustes
necessários. Então, com base nos modelos nos modelos F-AG e IF-AG definidos, será
proposto o modelo de agente híbrido BDI-IF-AG. A partir desse momento será desenvolvida
uma aplicação em simulação social/ambiental, no contexto interdisciplinar do programa de pós-
graduação.

Resultados e Discussão
Por ser uma proposta de trabalho ainda incipiente, não se tem ainda resultados relevantes para
a discussão mais aprofundada do problema apresentado acima. Entretanto, pretende-se fazer
simulações com softwares que viabilizem a utilização de aplicações diversas, onde o
tratamento de informações vagas seja essencial ou importante.

Considerações Finais
O desenvolvimento de tais modelos híbridos permitirá a avaliação da proposta em um contexto
multidisciplinar. Tratando de termos quantitativos, resultados parciais do trabalho podem
alcançar publicações tanto na área de inteligência artificial como na matemática aplicada e
computacional. Da mesma forma pretende-se submeter a versão final para publicação em
periódico qualificado.
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