
Capítulo 4 

REGRA DE DECISÃO22

 

4.1 Considerações gerais 

 

Viu-se no capítulo anterior que o reticulado τ pode ser dividido em várias regiões 

(estados de decisão) e que uma arquitetura conveniente para fins elucidativos é aquela que o 

divide em doze regiões, como na Figura 4.1. 

Nessa representação de τ, destacam-se os segmentos AB, chamado de linha 

perfeitamente indefinida (LPI), e CD, chamado de linha perfeitamente definida (LPD). 

Por outro lado, para uma dada proposição, define-se o grau de contradição pela expressão 

Gcontr = a + b – 1 (proporcional à distância à LPD). Define-se, também, o grau de certeza 

pela expressão Hcert =  a – b  (proporcional à distância à LPI). 
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Figura 4.1 – Regiões extremas com graus de contradição e de certeza, em módulo, iguais ou maiores que 0,70. 

___________________________________________________________________________  
22 As idéias contidas neste capítulo foram apresentadas e publicadas nos Proceedings do XXIII Encontro 
Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP 2003), realizado em Ouro Preto, MG, Brasil, de 21 a 24 de 
outubro de 2003, em artigo intitulado "Tomadas de Decisão com ferramentas da Lógica Paraconsistente 
Anotada" (DE CARVALHO; BRUNSTEIN; ABE, 2003b). 
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Foi visto também que, próximo de A, os valores do grau de evidência favorável (ou 

grau de crença) (a) e do grau de evidência contrária (ou grau de descrença) (b) são próximos 

de 0, caracterizando uma região de paracompleteza (AMN); próximo de B, ao contrário, os 

valores de a e b são próximos de 1, caracterizando região de inconsistência (BRS); nas 

proximidades de C, os valores de a são próximos de 1 e os de b, próximos de 0, definindo a 

região de verdade (CPQ); e, finalmente, nas proximidades de D, os valores de a são próximos 

de 0 e os de b, próximos de 1, definindo a região de falsidade (DTU). 

Define-se ainda: 

Linha limite de indeterminação: reta MN, tal que Gcontr = – k1 = – 0,723, para 0 < k1 < 1; 

Linha limite de inconsistência: reta RS, tal que Gcontr = k1 = 0,723, para 0 < k1 < 1; 

Linha limite de falsidade: reta TU, tal que Hcert = – k2 = – 0,723, para 0 < k2 < 1; 

Linha limite de verdade: reta PQ, tal que Hcert = k2 = 0,723, para 0 < k2 < 1. 

Habitualmente, adota-se k1 = k2 = k, dando simetria ao gráfico, como na Figura 4.1, 

onde k1 = k2 = k = 0,70. O valor de k2 será chamado de nível de exigência, como se verá mais 

adiante.  

É possível destacar, na Figura 4.1, quatro regiões extremas e uma região central.  

Região AMN:  –1 ≤ Gcontr ≤ – 0,70 ⇒ região de paracompleteza.  

Região BRS:    0,70 ≤ Gcontr  ≤ 1 ⇒ região de inconsistência 

Nestas regiões depara-se com situações de alta indefinição (muito paracompleta ou 

muito inconsistente). Portanto, se o ponto X = (a; b), que traduz a situação genérica em 

estudo, pertencer a uma dessas regiões, dir-se-á que os dados apresentam um alto grau de 

contradição (paracompleteza ou inconsistência). 

__________________________________________________________________________ 
23 Valores referentes à arquitetura apresentada na Figura 4.1. 
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Região CPQ:   0,70  ≤  H cert  ≤  1 ⇒ região de verdade.  

Região DTU:   –1  ≤  H cert  ≤  – 0,70 ⇒ região de falsidade.  

Ao contrário das anteriores, nestas regiões são situações de alta definição (verdade ou 

falsidade). Portanto, se o ponto X = (a; b), que traduz a situação genérica em estudo, pertencer 

a uma destas regiões, dir-se-á que a situação apresenta um alto grau de verdade (ou de 

falsidade).  

A primeira, CPQ, é chamada região de decisão favorável, pois, quando o ponto que 

traduz o resultado da análise a ela pertence significa que o resultado apresenta alto grau de 

evidência favorável (grau de crença), baixo grau de evidência contrária (grau de descrença) e, 

conseqüentemente, alto grau de certeza, acusando a viabilidade do empreendimento.  

A segunda, DTU, é chamada de região de decisão desfavorável, pois, pertencendo a 

esta região, o resultado apresenta baixo grau de evidência favorável, alto grau de evidência 

contrária e, conseqüentemente, baixo grau de certeza, acusando a inviabilidade do 

empreendimento. 

Região MNTUSRQP:    

|Gcontr | < 0,70 ⇒  – 0,70 < Gcontr < 0,70  ⇒  – 0,70 < Gpcp < 0  e  0 ≤ Gict < 0,70   

|Hcert | < 0,70  ⇒  – 0,70 < Hcert < 0,70   ⇒  – 0,70 <  Hfdd < 0  e  0 ≤ Hvdd < 0,70  

Esta é uma região que não permite conclusões destacadas, ou seja, quando o ponto que 

traduz o resultado da análise pertence a essa região, não se pode dizer que o resultado tem alto 

grau de verdade, de falsidade, de paracompleteza e nem de inconsistência. Essa região traduz 

apenas a tendência da situação analisada, conforme os estados de decisão considerados (ver 

3.5.4.4). 

Sendo assim, a decisão favorável (viabilidade) é tomada quando o resultado da análise 

pertence à região de verdade; e a decisão desfavorável (inviabilidade), quando o resultado 

pertence à região de falsidade.  
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4.2 O nível de exigência 

 

Em decorrência das considerações feitas no parágrafo anterior, para a configuração da 

Figura 4.1, pode-se enunciar a seguinte regra de decisão: 

 

 

 

 

Hcert  ≥  0,70   ⇒  decisão favorável (o empreendimento é viável); 

Hcert  ≤  – 0,70   ⇒   decisão desfavorável (o empreendimento é inviável); 

– 0,70  <  Hcert  <  0,70   ⇒   análise não conclusiva. 

 Observe-se que, para essa configuração, a decisão (favorável ou não) somente é 

tomada quando |Hcert| ≥ 0,70, ou seja, quando k2 = 0,70. Portanto, este valor (k2 = 0,70) 

representa o menor valor do módulo do grau de certeza para o qual uma decisão é tomada. Por 

isso, ele está sendo denominado de nível de exigência24 (Nexig) da decisão. Assim, a regra de 

decisão, representada de forma mais genérica, fica assim: 

 

 

 

 

Hcert  ≥  Nexig   ⇒  decisão favorável (o empreendimento é viável); 

Hcert  ≤  – Nexig   ⇒   decisão desfavorável (o empreendimento é inviável);

– Nexig  <  Hcert  <  Nexig   ⇒   análise não conclusiva. 

É oportuno salientar que o nível de exigência* depende da segurança, da confiança 

que se quer ter na decisão, que, por sua vez, depende da responsabilidade que ela implica, do 

investimento que está em jogo, do envolvimento ou não de risco para vidas humanas, etc. 

Se quisermos um critério mais rigoroso para as tomadas de decisão, ou seja, se 

quisermos decisões mais seguras, mais confiáveis, é suficiente aumentar o nível de exigência, 

ou seja, basta aproximar as linhas PQ e TU dos pontos C e D, respectivamente. 

 
________________________________________________________________________________________ 
24 O conceito de nível de exigência foi, anteriormente, utilizado por Da Silva Filho e Abe, com a denominação de 
valor de controle (DA SILVA FILHO; ABE; 1999). 
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Cumpre destacar que, se o resultado pertence à região BRS (região de inconsistência), 

a análise é não conclusiva quanto à viabilidade do empreendimento, mas acusa um alto grau 

de inconsistência dos dados (Gict ≥ 0,70).  

Analogamente, se o resultado pertence à região AMN (de paracompleteza), significa 

que os dados apresentam um alto grau de paracompleteza ou, equivalentemente, de falta de 

informação dos dados (Gpcp ≤ - 0,70).  

Nesses casos, portanto, o resultado não permite conclusão quanto à viabilidade do 

empreendimento, mas possibilita concluir que a base de dados, que muitas vezes será 

constituída pelas opiniões dos especialistas, apresenta alto grau de contradição 

(paracompleteza ou inconsistência). Portanto, permite, pelo menos, que se tenha informação 

quanto ao grau de contradição constante na base de dados. Essa é uma grande vantagem de se 

usar uma lógica paraconsistente anotada Eτ, que consegue lidar com dados, mesmo que sejam 

dotados de contradições ou inconsistências. 

Como se vê, a aplicação das técnicas da lógica paraconsistente anotada permite 

determinar possíveis inconsistências da base de dados e verificar até que ponto elas são 

aceitáveis ou não nas tomadas de decisão. 

A importância da análise de uma situação real por meio dos operadores OR e AND 

está no fato de que, mesmo que as condições analisadas apresentem resultados contraditórios, 

estes são levados em conta. Isto significa que esse método aceita bases de dados que 

apresentam contradições, ou seja, consegue lidar com situações inconsistentes, desde que não 

sejam triviais. É o grande mérito das lógicas paraconsistentes. 

Verifica-se, então, que o reticulado τ com a divisão em doze estados lógicos de 

decisão (Figura 4.1) permite análises de para tomadas de decisão. Por isso, ele foi chamado de 

algoritmo (ou dispositivo) para-analisador (DA COSTA et al., 1999) e (DA SILVA 

FILHO; ABE, 2001).  
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