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RESUMO 

 

 
A modelagem do movimento da água na região não saturada do solo requer 

normalmente um grande número de parâmetros e variáveis, tais como a umidade volumétrica 

inicial, a umidade volumétrica saturada e a condutividade hidráulica saturada, que podem sem 

avaliadas de forma relativamente simples. Outras funções como o potencial matricial e a 

condutividade hidráulica relativa, que são funções não lineares da atual umidade volumétrica, 

são mais trabalhosas de determinar.  

O fluxo monodimensional da água na região não saturada é normalmente modelado 

por meio de uma equação diferencial parcial não-linear, conhecida como a equação de 

Richards. Desde que essa equação não possa ser resolvida analiticamente em alguns casos 

especiais, uma maneira de aproximar sua solução é através de algoritmos numéricos. 

O sucesso dos modelos numéricos em descrever a dinâmica da água no solo está 

intimamente relacionado com a precisão com que os parâmetros físico-hídricos são 

determinados. Este tem sido o grande desafio no uso dos modelos numéricos, pois em geral, 

tais parâmetros são difíceis de determinar e apresentam uma grande variabilidade espacial no 

solo. Portanto, fazem-se necessários o desenvolvimento e a utilização de metodologias que 

incorporem, de uma maneira apropriada, as incertezas intrínsecas ao deslocamento da água 

nos solos.  

Neste trabalho, modelos fuzzy são usados como uma solução alternativa para 

descrever o fluxo de água na zona não saturada do solo. Dois modelos baseados na lógica 

fuzzy, desenvolvidos para simular o processo de redistribuição da água no solo, são 

apresentados. O princípio desses modelos consiste de um sistema baseado em regras fuzzy do 

tipo Mamdani.  



 viii 

O conjunto de treinamento foi obtido pela solução numérica da equação de Richards 

através do método das diferenças finitas (MDF) e foi utilizado para criar dois modelos 

baseados em regras fuzzy. Aqui as regras se baseiam no teor de umidade das camadas 

adjacentes do solo.  

Dentre as vantagens do modelo fuzzy desenvolvido neste trabalho, estão a sua 

simplicidade e o seu baixo custo computacional. O desempenho dos resultados modelados 

pelo sistema fuzzy são avaliados através da evolução dos perfis de umidade ao longo do 

tempo comparados com os obtidos através da simulação numérica da equação de Richards, 

sob duas condições distintas de fronteira inferior e para três solos com diferentes 

características hidrodinâmicas.  

Os resultados obtidos pelo uso dos modelos fuzzy apresentaram uma satisfatória 

reprodução dos valores quando comparados com a solução numérica. Cada um destes 

modelos estava devidamente ajustado para cada caso estudado neste trabalho. Este fato 

ratificou a possibilidade de que é perfeitamente possível modelar outros casos a partir do uso 

da lógica fuzzy, adotando a mesma metodologia proposta e aplicada neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Lógica fuzzy; Modelos baseados em regras fuzzy; Modelo de Mamdani; 

Fluxo não saturado 
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  ABSTRACT 

 

Modeling water movement in the unsaturated soil requires a great number of 

parameters and variables such as the initial soil-water content, the saturated soil-water 

content, and the saturated hydraulic conductivity, which can relatively easily be assessed. 

Other functions such as hydraulic conductivity and matric potential which are nonlinear 

functions of the actual soil-water content are more difficult to estimate. 

Monodimensional water flow in the unsaturated zone is usually modeled by a non-

linear partial differential equation, known as Richards’s equation. Since this equation can only 

be solved analytically for some special cases, a numerical algorithm is a way to find 

approximate solutions.  

The success of numerical models to describe the dynamics of water in soil is closely 

related to the precision with which the soil-water physical parameters are determined. This 

has been the major challenge in the use of numerical models, because in general, these 

parameters are difficult to determine and present high spatial variability in soil. So, make it 

necessary to develop and use methodologies that incorporate, in an appropriate way, the 

uncertainties inherent to the movement of water in soils. 

In this study, fuzzy models are used as an alternative to represent the water flow in the 

unsaturated zone of the soil. Two fuzzy logic-based models were proposed to simulate the 

process of water redistribution in the soil. The principle of these models is a system based on 

fuzzy rules of Mamdani type.  

The training set was obtained by numerical solution of the Richards’s equation by the 

method of finite differences (MDF) and was used to formulate two fuzzy rule-based models. 

The rules are based on the moisture content of the adjacent soil layers.  



 x 

Among the advantages of the fuzzy rule-based model developed in this work are its 

simplicity and low computational cost. The performance results modeled by fuzzy system is 

assessed by comparing the evolution of the soil-water volumetric profiles over time and with 

those obtained through numerical simulation of the Richards’s equation under two different 

conditions of bottom boundary and to three soils with different hydrodynamic characteristics. 

The results obtained by the use of fuzzy rule-based models showed a satisfactory 

reproduction of values when compared with the numerical solution of the Richards’s 

equation. Each of these models was adjusted appropriately for each case studied in this study. 

This fact confirmed the possibility of the fuzzy logic is perfect possible to model other cases, 

adopting the same methodology proposed and applied in this study. 

 

Keywords: Fuzzy logic; Fuzzy rule-based models; Mamdani models; Unsaturated flow
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização indiscriminada de produtos químicos (agrotóxicos, fertilizantes e 

pesticidas), assim como o consumo de água, vem se intensificando cada vez mais nas 

atividades agrícolas com o fim de atender à crescente demanda de alimentos, contribuindo 

assim para a degradação da qualidade das águas de superfície e subterrâneas. Dentro deste 

contexto de poluição ambiental, destacam-se também a de origem urbana, com os seus 

efluentes (esgoto), o lixo sólido e a drenagem de águas pluviais que arrasta consigo resíduos 

de origem diversa e a poluição de origem industrial, com os efluentes inorgânicos e orgânicos.  

Em face deste problema de poluição difusa de origem agrícola (agrotóxicos, 

fertilizantes e pesticidas), urbana e industrial, é importante elaborar ferramentas que permitam 

melhor compreender a gestão integrada do ciclo da água, e isto a diferentes escalas de tempo e 

de espaço. Por isso, conhecer a dinâmica da água e dos solutos no solo não saturado é muito 

importante para a proposta de técnicas e medidas que viabilizem a exploração racional e a 

preservação dos recursos hídricos (MATOS et al., 1999; SOUZA et al., 2005). 

O recente interesse sobre a qualidade do solo e da água que estão sendo afetados por 

atividades agrícolas e industriais tem atraído a atenção sobre a importância de modelar os 

processos que envolvem o solo para melhor monitorar os sistemas solo e água. Um dos mais 

importantes processos físicos no solo é o movimento da água através da zona não saturada, 

especialmente através das camadas próximas à superfície. 

O sucesso dos modelos numéricos em descrever a dinâmica da água no solo está 

intimamente relacionado com a precisão com que os parâmetros físico-hídricos são 

determinados. Este tem sido o grande desafio no uso dos modelos numéricos, pois em geral, 

tais parâmetros são difíceis de determinar e apresentam uma grande variabilidade espacial no 

solo. Portanto, fazem-se necessários o desenvolvimento e a utilização de metodologias que 

incorporem, de uma maneira apropriada, as incertezas intrínsecas ao deslocamento da água 

nos solos. 

Dada à complexidade do meio natural, o sistema de modelagem poderá somente ser 

uma representação esquemática da realidade. Os resultados de modelagens matemáticas são 

sempre aproximados, encontrando-se dentro de um limite de precisão. A imprecisão associada 

pode resultar de medidas diretas de magnitudes físicas, de procedimentos para a estimação de 

parâmetros e das variabilidades espacial e temporal dos mesmos, de interpretações subjetivas 

e do julgamento da informação disponível por um especialista (FREISSINET et al., 1998). 
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Correntemente, há duas grandes abordagens para a determinação do impacto da 

imprecisão do parâmetro no limite de confiança dos resultados do modelo. O primeiro deles, 

chamado de análise de sensibilidade, consiste essencialmente em perturbar o valor de cada 

coeficiente em um limite definido de valores, resolvendo as equações e observando o impacto 

da perturbação na solução do resultado. A segunda abordagem, chamada de análise de 

incerteza, estima a imprecisão de um ou mais parâmetros de entrada. Métodos estatísticos de 

amostragem, aproximações por Monte-Carlo, análise de incerteza de primeira-ordem e 

métodos Bayesiano são freqüentemente utilizados para este tipo de análise (FREISSINET et 

al., 1996).  

A Lógica Fuzzy, baseada na Teoria de Conjuntos Fuzzy (ZADEH, 1965), é a lógica 

que serve de base para os modos de raciocínio que são aproximados ao invés de exatos. Os 

conceitos de lógica fuzzy podem ser utilizados para traduzir em termos matemáticos a 

informação imprecisa contida em frases expressas em linguagem natural (tais como, 

“ligeiramente úmido”, “muito quente”, etc). Ela fornece um ferramental matemático para o 

tratamento de informações de caráter impreciso ou vago (TANSCHEIT, 1998). 

As técnicas da teoria dos conjuntos fuzzy têm alcançado as mais diversas áreas de 

aplicação. O Japão foi o pioneiro a explorar o potencial da lógica fuzzy, ainda na década de 

1980 (AMENDOLA et al., 2005). De acordo com a literatura, o trabalho pioneiro de 

aplicação da lógica fuzzy em controle de processos é devido a Mamdani; Assilian (1975).  

Esta teoria tem sido cada vez mais usada em sistemas que utilizam informações 

fornecidas por seres humanos para automatizar procedimentos quaisquer, como por exemplo, 

no controle de processos, no auxílio à decisão, etc. Ela também tem sido utilizada em 

aplicações que vão do controle de eletrodomésticos ao controle de satélites, do mercado 

financeiro à medicina, e tendem a crescer cada vez mais, sobretudo em sistemas híbridos, que 

incorporam abordagens conexionistas e evolutivas, no que é chamado hoje em dia, de “soft 

computing” (SANDRI; CORREA, 1999). 

Uma abordagem alternativa aos modelos numéricos baseada na lógica fuzzy e nos 

conjuntos fuzzy, pode ser expressa em um senso não probabilístico para avaliar as 

imprecisões nas determinações dos parâmetros relacionados à transferência de água e ao 

transporte de solutos em solos.  

Neste sentido, devido à capacidade de produção de cálculos e inferências a partir de 

informações nebulosas, a utilização da teoria de conjuntos fuzzy vem se difundindo dentro 

das ciências do solo (McBRATNEY; ODEH, 1997). Bárdossy (1996) e Dou et al. (1999) 

afirmam que um modelo baseado em regras fuzzy construído para descrever a dinâmica da 
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água e dos solutos em uma determinada região com um determinado tipo de solo pode ser 

facilmente extrapolado para descrever estes fenômenos em outras regiões com outro tipo de 

solo. Tal extrapolação depende apenas da determinação de parâmetros relativamente mais 

fáceis de obter, tais como a condutividade hidráulica saturada Ks e a umidade volumétrica 

saturada do solo θs. 

Segundo Carrilho; Amendola (1992), modelos baseados em regras fuzzy, ao contrário 

dos modelos numéricos que buscam soluções mais exatas e levam a proposta de métodos 

numéricos cada vez mais sofisticados, são transparentes e facilitam a interação com os 

diferentes tipos de usuários. Tal característica é muito importante dado que o estudo do solo 

deve ser de caráter multidisciplinar, envolvendo a comunidade científica e aqueles que fazem 

as leis e tomam as decisões na sociedade (NAIME, 2001). 

Este trabalho tem como objetivo geral elaborar um modelo baseado em regras fuzzy 

como uma aproximação alternativa, utilizando-se de uma metodologia mais simples para 

descrever e calcular o movimento da água no solo não saturado e na direção vertical, tratando 

da evolução das imprecisões e da confiança inferida aos resultados da modelagem. 

A partir da construção deste modelo baseado em regras fuzzy, o objetivo específico 

deste trabalho é o de realizar um estudo de casos aplicados a três solos, sendo um deles 

oriundo do município de Tuparetama - PE, sob condições distintas analisando o erro entre a 

solução numérica da equação de fluxo, baseada no método das diferenças finitas, e a solução 

fornecida pelo modelo fuzzy.      
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

Poucos são os estudos, no Nordeste do Brasil, que dizem respeito à caracterização dos 

principais parâmetros hídricos ou ao desenvolvimento de modelos apropriados às condições 

locais (SOUZA, 2005).  

A dificuldade na parametrização do movimento da água no solo não está apenas na 

não-linearização das equações de fluxos saturados/não saturados, mas também, na 

concordância entre a escala do ponto medido e a escala do modelo de predição (BRAUD et 

al., 2001). Por este motivo, é que a caracterização hidrodinâmica dos solos se torna essencial 

para avaliar as condições naturais e antrópicas às quais estes solos estão submetidos. 

Os fenômenos que regem a dinâmica da água no solo são relacionados diretamente 

com a energia da água pelo solo. O estado da água no solo é basicamente caracterizado pela 

sua energia por unidade de massa (potencial total da água no solo) que dependerá de um 

complexo conjunto de interações entre a água e a matriz do solo, além da ação do campo 

gravitacional. O movimento da água, como qualquer outro processo dinâmico, dá-se em 

direção ao estado de menor energia possível, compatível com os vínculos externos ao sistema 

(HILLEL, 1998). 

O estado energético da água num determinado ponto do solo, ou seja, o seu potencial, 

será dado pela diferença entre a energia potencial no estado em que ela se encontra e a energia 

potencial do estado padrão. Dessa forma, a energia da água no solo pode ser maior (potencial 

positivo) ou menor (potencial negativo) do que o estado padrão (ψ = 0). O potencial total da 

água no solo pode também ser definido como o trabalho necessário para levar a água desde o 

estado padrão até o estado considerado.  

Várias são as forças que atuam na água no sistema solo-água-atmosfera. Estas forças 

são resultantes da ação da gravidade (ψg - potencial gravitacional), da interação da matriz do 

solo com a água (ψm - potencial matricial), da presença de solutos (ψo - potencial osmótico), 

da carga hidrostática e pressão externa dos gases (ψp - potencial de pressão), e de outros de 

menor importância. Assim o potencial total da água (ψ) é obtido pela soma destes potenciais 

como aparece na Eq. 2.1. 

 

...++++= pgom ψψψψψ       (2.1) 
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Onde ψm representa a componente matricial. Este componente é resultante da 

interação entre a água e a matriz do solo, ou seja, com as partículas sólidas do solo. Mais 

adiante este potencial será representado pela letra (h); ψo representa a componente osmótica e 

é resultado da presença de sais minerais na água do solo; ψg representa a componente 

gravitacional devido à força da gravidade que atrai todos os corpos, e ψp representa a 

componente de pressão.   

 

2.2 Formulação matemática do fluxo não saturado 

 

2.2.1 Condutividade hidráulica não saturada - Equação de Richards  

 

A equação de Darcy (1856), desenvolvida para o fluxo de água em meios porosos 

saturados, foi generalizada por Buckingham (1907) para descrever o fluxo de água em meios 

porosos não saturados, a partir da introdução dos conceitos de potencial matricial e 

condutividade hidráulica não saturada. Ela é descrita por: 

 

( )q K
z

ψ
θ

∂
= −

∂
      (2.2) 

 

Na qual K(θ) é a condutividade hidráulica não saturada em função da umidade 

volumétrica do solo; ψ é o potencial total da água do solo, representado pela soma dos 

potenciais gravitacional, matricial, osmótico e de pressão; e z é a coordenada vertical de 

posição. Nos estudos de fluxo de água, na maioria dos casos é desprezada a parcela do 

potencial total devida ao potencial osmótico, sendo considerados apenas os potenciais 

matricial, gravitacional e de pressão. 

A facilidade com que a água se movimenta no solo é caracterizada pela condutividade 

hidráulica que corresponde numericamente ao fluxo de água entre dois pontos, entre os quais 

existe um gradiente de potencial unitário. A condutividade hidráulica também depende das 

propriedades do fluido e do material poroso. Como depende da geometria do espaço poroso, 

ela varia enormemente de solo para solo e mesmo para o mesmo solo, com variações 

estruturais, compactação etc. A condutividade hidráulica atinge seu valor máximo para um 

dado solo quando o mesmo for totalmente saturado, sendo simbolizada por Ks (REICHARDT, 

1985). 
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A condutividade hidráulica é uma das propriedades físicas do solo mais importantes 

na determinação quantitativa e qualitativa do movimento de água no solo e no 

dimensionamento de sistemas de drenagem (PEREIRA et al., 2001). 

A equação da continuidade expressa o princípio da conservação de massa de água 

contida em um volume elementar representativo (VER) de solo. Para um dado VER do solo, a 

densidade de fluxo que entra no elemento de volume, por ser um vetor, pode ser decomposta 

nas três direções ortogonais x, y e z. Sendo assim, a equação da continuidade pode ser 

expressa como: 

 

q q q

t x y z

θ  ∂ ∂ ∂ ∂
= − + + ∂ ∂ ∂ ∂ 

     (2.3) 

 

Na qual θ representa a umidade volumétrica e q a densidade de fluxo. 

Richards (1931) combinou a equação de Buckingham-Darcy (Eq. 2.2) com a equação 

da continuidade (Eq. 2.3), gerando: 

 

( ) ( ) ( ) 
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ψ
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   (2.4) 

 

Que é a equação diferencial geral que rege o movimento da água em solos não 

saturados. Esta equação ficou conhecida como a equação de Richards. Considerando apenas 

uma dimensão, neste caso a direção vertical (z), a Eq. 2.4 reduz-se a: 

 

( )K
t z z

θ ψ
θ

∂ ∂ ∂ 
=  ∂ ∂ ∂ 

      (2.5) 

 

Até hoje, a equação de Richards é a expressão matemática mais utilizada para 

descrever o fenômeno do fluxo de água em uma região não saturada do solo. A Eq. 2.5 é uma 

equação diferencial parcial não linear que necessita para a sua resolução o conhecimento das 

relações de h(θ) e K(θ). Relações funcionais diversas são encontradas na literatura para essas 

funções, dentre elas a relação: 
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[ ]mn

rs
r

hα

θθ
θθ

+

−
+=

1
      (2.6) 

 

Onde a Eq. 2.6 representa a curva de retenção da água no solo estabelecida por van 

Genuchten (1980) com a hipótese de Burdine (1953) descrita como: 

 

n
m

2
1−=        (2.7) 

 

Na qual m e n são parâmetros de ajuste da equação de van Genuchten. Na Eq. 2.6 θr é 

a umidade residual do solo, θs é a umidade saturada, α é um fator de escala e h é o potencial 

matricial. A curva de retenção da água no solo representa a relação entre o potencial matricial 

e a umidade do solo.   

Uma das relações funcionais para a curva de condutividade hidráulica é descrita por 

Brooks; Corey (1964): 

 

( )
η

θ

θ
θ 








=

s

sKK       (2.8) 

 

Na qual Ks é a condutividade hidráulica saturada do solo e η é um parâmetro de forma. 

 

2.3 Aplicações de soluções numéricas 

 

Soluções analíticas da Eq. 2.5 são somente possíveis pela introdução de várias 

simplificações, como as descritas em Philip (1958). Por exemplo, algumas destas 

simplificações são: K é uma função analítica de θ, a matriz do solo é considerada homogênea 

e isotrópica e a gravidade não é considerada.  

Os métodos numéricos superam essas simplificações descritas acima. De acordo com 

Barros; Bassanezi (2001), os modelos numéricos têm como característica essencial a boa 

aproximação dos fenômenos que descrevem. Nestas soluções, obtidas a partir de modelos 

numéricos, os métodos mais amplamente utilizados são o das diferenças finitas e o dos 

elementos finitos. 
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Na realidade, qualquer método aproximado para a solução de equações diferenciais, 

em geral parciais, pode ser descrito pela chamada “Sentença Integral de Resíduos 

Ponderados”, onde o princípio básico é a distribuição ou ponderação dos erros das soluções 

aproximadas, de forma que o erro total no domínio do problema seja o menor possível. 

A idéia básica do método das diferenças finitas (MDF) consiste na discretização do 

domínio da função por pontos, cujo espaçamento que deve ser constante, é o intervalo 

espacial ∆x. Ao serem utilizadas aproximações pelo MDF em equações diferenciais, as 

mesmas ficam então discretizadas pelos chamados esquemas numéricos de diferenças finitas, 

os quais devem satisfazer a determinadas condições para que as soluções numéricas 

aproximadas de fato se aproximem das soluções analíticas ou reais. Essas condições dizem 

respeito aos conceitos denominados consistência, convergência e estabilidade. Na verdade, os 

critérios de estabilidade são mais freqüentemente aplicáveis aos problemas transientes, onde 

uma das variáveis independentes é o tempo (HIRSCH, 1988). 

A Eq. 2.5 é discretizada conforme o método do balanço local que consiste em 

considerar um balanço de água em um volume finito de solo sobre um pequeno intervalo de 

tempo, em torno de um nó j. Então, considerando algumas aproximações, a Eq. 2.5 quando 

discretizada torna-se: 
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Onde C é a capacidade capilar (conceito que expressa a facilidade com que um solo 

libere ou armazene água quando submetido a uma variação do potencial matricial), h é o 

potencial matricial e K a condutividade hidráulica. Os subscritos j, j+1, etc..., referem-se aos 

incrementos de profundidade (camadas) e os subscritos i, i+1, etc..., referem-se aos 

incrementos de tempo. A espessura da camada é representada por ∆z, enquanto ∆t representa 

o passo de tempo.  

Ao adotar a linearização dos coeficientes no tempo, linearização explícita simples: 

 

,i∀  ii
CC ≈+1 ; ii KK ≈+1  

 

E no espaço, pela ponderação geométrica da condutividade hidráulica: 
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,i∀  ( ) 2/1
1

2
1 ±±

≈ jjj
KKK  

 

A Eq. 2.9 fica assim: 
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Reagrupando os termos da Eq. 2.10, obtêm-se: 
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11
1                (2.11) 

 

Estes coeficientes são válidos para todo nó j tal que 2 < j < n-1 e n é o número de nós 

da malha. Para os nós situados nos limites do domínio (j = 1 e j = n), os coeficientes são 

calculados em função das condições reinantes nestes limites. Estas condições podem ser: 

i) de primeira espécie: A variável descritiva, h, é imposta nas fronteiras do domínio (condição 

de Dirichilet); 

ii) de segunda espécie: O fluxo é imposto nos limites do domínio (condição de Neumann). 

O sistema linear resultante da Eq. 2.11 pode ser colocado na forma matricial: 

 

[ ][ ] [ ]NXM =                 (2.12) 

 

Onde a matriz [M] dos coeficientes é quadrada (n x n) e tridiagonal, sendo a mesma 

representada assim: 
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E as matrizes [X] e [N] são, respectivamente, o vetor solução e o vetor dos valores 

conhecidos. Sendo representadas por: 
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Este sistema de equações lineares pode ser resolvido, por exemplo, com o algoritmo 

de Crout (BURDEN et al., 1981). 

O passo de tempo pode ser calculado a partir de um procedimento que limita a 

variação das variáveis a valores fixados *
hε , que são fornecidos nos dados de entrada (MILLY, 

1982): 
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Com i

hε  calculado através da seguinte equação:  
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Tais problemas são genericamente denominados “problemas de valor inicial”, embora 

também exijam a prescrição das condições de contorno. As condições iniciais, em conjunto 

com as condições de contorno, são necessárias para a garantia de unicidade das soluções, e, 

no enfoque do MDF, são condições em termos de valores discretos das variáveis dependentes 

e ou de suas derivadas. 
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2.4 Lógica Fuzzy 

 

Ao longo do tempo, muitos foram os estudiosos que se dedicaram ao estudo da lógica 

contemporânea, sucedendo os trabalhos dos filósofos gregos e daqueles que vieram depois. 

Barreto (2001) caracteriza a lógica contemporânea em dois pontos principais: a 

matematização da lógica e o reconhecimento das lógicas não-padrão, extensões da lógica 

onde se encontra a lógica fuzzy.  

As gerações das últimas décadas já nasceram com o conceito do “Liga/Desliga” bem 

definido e fundamentado. Ora, haja vista que a esmagadora maioria dos aparelhos eletro-

eletrônicos possui dois estados bastante distintos de funcionamento - ou estão ligados ou estão 

desligados. A lógica só admite dois valores de verdade – ou um ou outro, sem meio-termo. 

Estes estados de verdade recebem sua respectiva “nomenclatura” de acordo com o contexto 

em que estão inseridos, mas inevitavelmente decorrem das variações de Liga/Desliga, 

Verdadeiro/Falso, 0/1, Sim/Não... (CAMARGOS, 2002).  

A lógica fuzzy foi desenvolvida por Lotfi A. Zadeh (1965), engenheiro e cientista de 

sistemas. Esse artigo que foi publicado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, 

revolucionou o assunto com a criação de sistemas fuzzy.  

Os recursos tecnológicos disponíveis quando a lógica fuzzy foi desenvolvida eram 

incapazes de automatizar as atividades relacionadas a problemas que compreendessem 

situações ambíguas, não passíveis de processamento através da lógica booleana. Era preciso 

algo mais do que somente dois valores de verdade possíveis. A lógica desenvolvida por Zadeh 

combina lógica multivalorada, teoria probabilística, inteligência artificial e redes neurais para 

que possa representar o pensamento humano, ou seja, ligar a lingüística e a inteligência 

humana, pois muitos conceitos são melhores definidos por palavras do que pela matemática. 

As teorias mais conhecidas para tratar da imprecisão e da incerteza são, 

respectivamente, a teoria dos conjuntos e a teoria de probabilidades. Estas teorias, embora 

muito úteis, nem sempre conseguem captar a riqueza da informação fornecida por seres 

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

de probabilidades, na qual a probabilidade de um evento determina completamente a 

probabilidade do evento contrário, é mais adaptada para tratar de informações repetidas do 

que aquelas fornecidas por seres humanos. (SANDRI; CORREA, 1999).  A teoria dos 

conjuntos fuzzy foi desenvolvida para tratar do aspecto vago da informação.  

A lógica fuzzy objetiva fazer com que as decisões tomadas pela máquina se 

aproximem cada vez mais das decisões humanas, principalmente ao trabalhar com uma 
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grande variedade de informações vagas e incertas. Os conjuntos fuzzy são o caminho para 

aproximar o raciocínio humano à forma de interpretação da máquina. Nos conjuntos 

convencionais têm-se limites bruscos entre os elementos pertencentes ao conjunto e os 

elementos não pertencentes. Em um conjunto fuzzy a transição entre o membro e o não 

membro está numa faixa gradual, sendo associado um grau entre "0" (totalmente não 

membro) e "1" (totalmente membro) (CAMARGOS, 2002). 

A lógica fuzzy é uma das técnicas atuais bem sucedidas para o desenvolvimento de 

sistemas para controlar processos sofisticados (LEE, 1990; DRIANKOV et al., 1993; 

DUTTA, 1993; CASTRO, 1995). Com sua utilização, sistemas complexos podem ser 

implementados em controladores simples, de fácil manutenção e baixo custo. O uso de 

sistemas construídos desta maneira, chamados de sistemas fuzzy, é especialmente interessante 

quando o modelo matemático está sujeito a incertezas (KARR; GENTRY, 1993; CHIU; 

CHAND, 1994; WEIL et al., 1994; GUERRA; SANDRI, 1997). 

Na década de 80, a lógica fuzzy começa a despertar a atenção com a inauguração do 

sistema de operação automático para o Metrô de Sendai, no Japão. Modelando as 

características dos trens, o sistema foi instalado e ajustado para começar a operar em 15 de 

julho de 1987. O sistema fuzzy foi usado para controlar a velocidade, a aceleração e a 

frenagem sem a supervisão humana, ou seja, não havia maquinista para controlar estas 

variáveis durante o trajeto que o trem percorre entre duas estações. Este fato pode ser 

considerado como um marco inicial para o largo uso dos controladores baseados na lógica 

fuzzy que aconteceu no fim da década de 1980. Logo após a inauguração do metrô de Sendai, 

várias empresas especializadas em ferramentas de lógica fuzzy surgiram e outras grandes 

empresas também entraram no mercado com células voltadas a pesquisa e construção de 

controladores fuzzy.  

Na literatura encontra-se também a aplicação da teoria fuzzy para a pesquisa de 

processos que envolvem a resolução de equações diferenciais dependentes de parâmetros, 

aproximando as suas soluções, como os que requerem o conhecimento do movimento da água 

no solo (DOU et al., 1999).  

De acordo com Amendola et al. (2005), o que está por trás de toda essa versatilidade 

da utilização da teoria fuzzy é a possibilidade de modelar e manipular matematicamente 

informações vagas e imprecisas, naturais da linguagem humana e, portanto, as fornecidas 

pelos especialistas (não matemáticos) ao caracterizar os processos estudados. 
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2.4.1  Conjuntos fuzzy - Conceitos básicos 

 

Na teoria clássica dos conjuntos, um elemento pertence ou não a um determinado 

conjunto. Assim, pode-se definir a pertinência de um elemento particular x de um conjunto A 

em um determinado universo U através da função característica: 

 

}1,0{:)( →UxAµ                   




∉

∈
=

Axse

Axse
xA 0

1
)(µ  

                                                          

Zadeh (1965) propôs uma caracterização mais ampla, generalizando a função 

característica de modo que ela pudesse assumir um número infinito de valores no intervalo 

[0,1]. Um conjunto fuzzy A em um universo U é definido por uma função de pertinência 

µA(x): U → [0,1], e representado por um conjunto de pares ordenados: 

 

A = {(x, µA(x)) / x ∈ U}  

 

Onde a função de pertinência µA(x) indica o grau de compatibilidade entre x e o 

conceito expresso por A:  

 

• µA(x) = 1 indica que x é completamente compatível com A; 

• µA(x) = 0 indica que x é completamente incompatível com A; 

• 0 < µA(x) < 1 indica que x é parcialmente compatível com A, com grau µA(x). 

 

A diferença entre estes conceitos em relação à variável idade é ilustrada na figura 1a e 

na figura 1b, que descrevem respectivamente a representação do conceito “adolescente” 

através de um conjunto “crisp” (conjunto da teoria clássica visto como um conjunto fuzzy 

específico) e de um conjunto fuzzy. 

O conjunto “crisp” A não exprime completamente o conceito de “adolescente”, pois 

uma pessoa com 12 anos e 11 meses seria considerada completamente incompatível com este 

conceito. Na verdade, qualquer intervalo “crisp” que se tome para representar este conceito é 

arbitrário. Já o conjunto fuzzy B (Figura 1b) permite exprimir que qualquer pessoa com idade 

entre 13 e 17 anos é um adolescente, acima de 19 ou abaixo de 11 não é considerado um 
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adolescente, e nos intervalos [11; 13] e [17; 19] é considerado tanto mais adolescente quanto 

mais próxima de 13 e 17, respectivamente, é sua idade. 

 

 

Figura 1. a) Função característica do conjunto “crisp” adolescente. b) Função trapezoidal 

característica do conjunto fuzzy adolescente (SANDRI; CORREA, 1999).   

 

Conjuntos fuzzy podem ser definidos em universos discretos ou contínuos 

(cardinalidade). Se o universo U for discreto e finito, o conjunto fuzzy A é normalmente 

representado:  

 

• por um vetor contendo os graus de pertinência no conjunto A dos elementos 

correspondentes de U ; 

• por meio da seguinte notação (que não deve ser confundida com a soma algébrica): 

 

      ∑
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iiA xxA
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/)(µ                  (2.15) 

 

Se o universo U for contínuo, emprega-se muitas vezes a seguinte notação (onde o 

símbolo de integral deve ser interpretado da mesma forma que o da somatória no caso de um 

universo discreto): 

 

     ∫=
U

A xxA /)(µ                 (2.16) 

 

Pode-se obter a representação aproximada de um conjunto fuzzy A em U através de 

conjuntos “crisp” em U. Estes subconjuntos, denotados por Aα e denominados de cortes de 

nível ou cortes-α, são definidos como:  
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        { / ( ) }AA x U xα µ α= ∈ ≥               (2.17) 

 

Os casos extremos destes conjuntos são o suporte de A, denotado como Su(A), que 

agrupa elementos que são de alguma forma compatíveis com o conceito expresso por A, e o 

núcleo de A, denotado por Nu(A), que agrupa elementos de A que são completamente 

compatíveis com o conceito expresso por A. 

 

0
( ) { / ( ) 0} limASu A x U x Aα

α
µ

→
= ∈ > =               (2.18) 

 

1( ) { / ( ) 1}ANu A x U x Aµ= ∈ = =               (2.19) 

 

A altura de A representa o maior grau de compatibilidade dos elementos de U em 

relação ao conceito expresso por A: 

 

)(sup)( xAAl A
Ux

µ
∈

=                (2.20) 

 

Onde sup é o supremo da função. 

Um conjunto fuzzy A é dito normalizado se e somente se Al(A) = 1. A figura 2 ilustra 

a cardinalidade, a altura, o suporte, o núcleo, e o corte de nível 0,5 de um conjunto fuzzy A 

(GUERRA, 1998). 
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Figura 2. Cardinalidade, altura, suporte, núcleo e o corte de nível 0,5 do conjunto fuzzy A. 
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Um conjunto fuzzy A é dito ser convexo em U ⊆ ℜ  se e somente se, seus cortes-α são 

convexos, isto é, se e somente se , , [0,1],x y U λ∀ ∈ ∀ ∈  

                                        

   [ (1 ) ] min[ ( ), ( )]A A Ax y x yµ λ λ µ µ+ − ≥                          (2.21) 

 

2.4.2  Operações em conjuntos fuzzy 

 

A exemplo do que ocorre com conjuntos ordinários, há uma série de definições e 

operações envolvendo conjuntos fuzzy. Apresentam-se aqui as mais relevantes para uma 

abordagem inicial do assunto. 

 

• Um conjunto fuzzy A em U é vazio se e somente se sua função de pertinência é igual a 

zero sobre todo U:  

 

A = ∅  se e somente se ( ) 0A xµ =  x U∀ ∈  

 

• O complemento A' de um conjunto fuzzy A é normalmente dado por: 

 

'( ) 1 ( )A Ax xµ µ= −    x U∀ ∈  

 

• Dois conjuntos fuzzy A e B em U são iguais se suas funções de pertinência forem 

iguais sobre todo U: 

 

A B=  ( ) ( )A Bx xµ µ=   x U∀ ∈  

 

• Um conjunto fuzzy A é um subconjunto de B se sua função de pertinência for menor 

ou igual à de B sobre todo U:  

 

A B⊂    se   ( ) ( )A Bx xµ µ≤   x U∀ ∈  

 

• Sejam A e B conjuntos nebulosos definidos em U. Pode-se expressar a interseção 

destes conjuntos, como um outro conjunto C = A ∩ B. Da mesma forma, pode-se 
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expressar a união como um conjunto D = A ∪ B. Embora a união e a interseção 

possam ser descritas também por meio de outros operadores, Zadeh (1965) estendeu a 

descrição anterior com os operadores minimum (min) e maximum (max), 

representados por (∧) e (∨), respectivamente, para a representação de interseção e 

união fuzzy, de modo que: 

 

( ) ( ) ( )A B A Bx x xµ µ µ∩ = ∧    x U∀ ∈  

( ) ( ) ( )A B A Bx x xµ µ µ∪ = ∨    x U∀ ∈  

 

Na teoria dos conjuntos fuzzy, a interseção é implementada por uma família de 

operadores denominados de norma-t (norma triangular), e a união é implementada por uma 

família de operadores denominados de co-norma-t (co-norma triangular ou norma-s) 

(DUBOIS; PRADE, 1988). Com o objetivo de generalização, estes operadores de base 

axiomática foram definidos da seguinte forma: 

Uma norma-t é uma operação binária *: [0,1]2
→[0,1] tal que, , , , [0,1]x y z w∀ ∈ , as 

seguintes propriedades são satisfeitas:  

• Comutatividade: x ∗ y = y ∗ x 

• Associatividade: (x ∗ y) ∗ z = x ∗ ( y ∗ z)  

• Monotonicidade: se x ≤ y, w ≤ z, então x ∗ w ≤ y ∗ z 

• Condições de contorno: x ∗ 0 = 0   e   x ∗ 1 = x  

 

Uma co-norma-t ou norma-s, é uma operação binária ⊕ : [0,1]2 → [0,1], que satisfaz 

as seguintes propriedades: 

 

•  Comutatividade: x ⊕ y = y ⊕ x 

•  Associatividade: (x ⊕ y) ⊕ z = x ⊕( y ⊕ z) 

•  Monotonicidade: se x ≤ y, w ≤ z, então x ⊕ w ≤ y ⊕ z 

• Condições de contorno: x ⊕ 0 = x   e    x ⊕ 1 = 1 
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2.4.3  Propriedades dos conjuntos fuzzy 

 

Utilizando-se os operadores max e min para a descrição da união e interseção fuzzy, 

respectivamente, é fácil verificar que as seguintes propriedades algébricas de conjuntos 

ordinários também valem para conjuntos fuzzy: 

 

• Involução:            (A')' = A 

• Idempotência:     
A A A

A A A

∩ =


∪ =
 

• Comutatividade: 
A B B A

A B B A

∩ = ∩


∪ = ∪
 

• Associatividade: 
( ) ( )

( ) ( )

A B C A B C

A B C A B C

∩ ∩ = ∩ ∩


∪ ∪ = ∪ ∪
 

• Distributividade: 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

A B C A B A C

A B C A B A C

∩ ∪ = ∩ ∪ ∩


∪ ∩ = ∪ ∩ ∪
 

• Absorção:            
( )

( )

A A B A

A A B A

∩ ∪ =


∪ ∩ =
 

• Lei transitiva:        se A B⊂  e B C A C⊂ ⇒ ⊂  

• Leis de De Morgan: 
( ) ' ' '

( ) ' ' '

A B A B

A B A B

∩ = ∪


∪ = ∩
 

Observando que as funções de pertinência dos conjuntos vazio (∅) e universo (U) são 

definidas como sendo 0 e 1, respectivamente, verificam-se também as seguintes propriedades:  

 

A

A A

∩∅ = ∅


∪∅ =
      e        

A U A

A U U

∩ =


∪ =
 

 

As propriedades de conjuntos clássicos A ∩ A’ = ∅ e A ∪ A' = U não se verificam 

para conjuntos fuzzy quando os operadores max e min são utilizados:  

 

'

'

( ) ( ) (1 ( )) 0 '

( ) ( ) (1 ( )) 1 '
A A A A

A A A A

x x x A A

x x x A A U

µ µ µ

µ µ µ
∩

∪

= ∧ − ≠ ⇒ ∩ ≠ ∅

= ∨ − ≠ ⇒ ∪ ≠
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2.4.4  Variáveis lingüísticas 

 

Uma variável lingüística é uma variável cujos valores são nomes de conjuntos fuzzy. 

Por exemplo, a temperatura de um determinado processo pode ser uma variável lingüística 

assumindo valores baixa, média e alta. Estes valores são descritos por intermédio de 

conjuntos fuzzy, representados por funções de pertinência, conforme mostrado na figura 3. 

 

 

Figura 3. Funções de pertinência para a variável temperatura (TANSCHEIT, 2003).  

 

A principal função das variáveis lingüísticas é fornecer uma maneira sistemática para 

uma caracterização aproximada de fenômenos complexos ou mal definidos. Em essência, a 

utilização do tipo de descrição lingüística empregada por seres humanos, e não de variáveis 

quantificadas, permite o tratamento de sistemas que são muito complexos para serem 

analisados através de termos matemáticos convencionais (TANSCHEIT, 2003).  

Os valores de uma variável lingüística podem ser sentenças em uma linguagem 

especificada, construídas a partir de termos primários (alto, baixo, pequeno, médio, grande, 

zero), de conectivos lógicos (negação não, conectivos e e ou), de modificadores (muito, 

pouco, levemente, extremamente) e de delimitadores (como parênteses). 

Formalmente, uma variável lingüística é caracterizada por uma quíntupla (N, T(N), U, 

G, M), onde: 

 

• N: nome da variável 

• T(N): conjunto de termos de N, ou seja, o conjunto de nomes dos valores lingüísticos 

de N 

• U: universo de discurso 
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• G: regra sintática para gerar os valores de N como uma composição de termos de 

T(N), conectivos lógicos, modificadores e delimitadores 

• M: regra semântica, para associar a cada valor gerado por G um conjunto fuzzy em U. 

 

No caso da variável temperatura da figura 3, fica assim: 

 

• N: temperatura 

• T(N): {baixa, média, alta} 

• U: 0 a 100 ºC (por exemplo) 

• G: temperatura não baixa e não muito alta, por exemplo 

• M: associa o valor acima a um conjunto fuzzy cuja função de pertinência exprime o 

seu significado 

 

2.4.5  Funções de pertinência 

 

As funções de pertinência podem ter diferentes formas, dependendo do conceito que 

se deseja representar e do contexto em que serão utilizadas. Para exemplificar o quanto o 

contexto é relevante na definição de funções de pertinência e de sua distribuição ao longo de 

um dado universo, considere-se a variável lingüística estatura (de pessoas) constituída dos 

seguintes termos: T(estatura) = {baixa, média, alta}. A esses se faz corresponder conjuntos 

fuzzy A, B e C, respectivamente, definidos por suas funções de pertinência. Uma escolha 

possível de funções de pertinência seria: 

 

 

Figura 4. Funções de pertinência para a variável estatura (TANSCHEIT, 2003).  
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Na definição anterior, estaturas de até 1,5 metros apresentam grau de pertinência igual 

a 1 no conjunto A; o grau de pertinência neste conjunto decresce à medida que a estatura 

aumenta. Considera-se que uma estatura de 1,75 metros é "totalmente compatível" com o 

conjunto B, ao passo que estaturas acima de 1,8 metros (aproximadamente) apresentam grau 

de pertinência diferente de zero em C. Pessoas com estatura acima de 2 metros são 

"definitivamente" altas. Observe-se que, nesta definição das funções de pertinência, estaturas 

em torno de 1,75 metros têm grau de pertinência diferente de zero somente no conjunto B, o 

que poderia parecer inadequado para alguns observadores. Estes prefeririam que as funções de 

pertinência de A e B se interceptassem em 1,75 metros (com graus de pertinência nulos, a 

exemplo daquelas da Figura 3), por exemplo. Onde, de acordo com esta figura, quanto mais 

próximo dos 50 °C, menor o valor do grau de pertinência associado.  

Funções de pertinência podem ser definidas a partir da experiência e da perspectiva do 

usuário, mas é comum fazer uso de funções de pertinência padrão, como, por exemplo, as de 

forma triangular, trapezoidal e gaussiana. Em aplicações práticas, as formas escolhidas 

inicialmente podem sofrer ajustes em função dos resultados observados (TANSCHEIT, 

2003). 

 

2.4.6  Controladores fuzzy 

 

As técnicas de controle fuzzy originaram-se com as pesquisas e projetos de Mamdani; 

Assilian (1975) e ganharam espaço como área de estudo em diversas instituições de ensino, 

pesquisa e desenvolvimento do mundo, sendo até hoje uma importante aplicação da teoria dos 

conjuntos fuzzy. 

Ao contrário dos controladores convencionais em que o algoritmo de controle é 

descrito analiticamente por equações algébricas ou diferenciais, através de um modelo 

matemático, no controle fuzzy utilizam-se regras lógicas no algoritmo de controle, com a 

intenção de descrever numa rotina a experiência humana, intuição e heurística para controlar 

um processo (ZADEH, 1965). 

O processo em geral segue os seguintes passos: Especificam-se as variáveis de entrada 

e saída utilizadas; define-se o conjunto de regras; determina-se o método de defuzzificação e 

são realizados testes para a verificação do sistema, ajustando os detalhes conforme o 

propósito inicial. 

Os controladores fuzzy são robustos e de grande adaptabilidade, incorporando 

conhecimento que outros sistemas nem sempre conseguem acomodar (GUERRA, 1998). 
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Também são versáteis, principalmente quando o modelo físico é complexo e de difícil 

representação matemática. Além disso, mesmo em sistemas onde a incerteza se faz presente 

de maneira intrínseca, agregam uma robustez característica. 

Um controlador fuzzy é mostrado na figura 5, onde estão identificadas as funções de 

cada bloco.           

 

Figura 5. Estrutura de um Controlador Fuzzy (TANSCHEIT, 2003). 

 

Neste sistema de inferência fuzzy, consideram-se entradas não-fuzzy, ou precisas – 

resultantes de medições ou observações (conjuntos de dados, por exemplo), – que é o caso da 

grande maioria das aplicações práticas. Em virtude disto, é necessário efetuar um 

mapeamento destes dados precisos para os conjuntos fuzzy (de entrada) relevantes, o que é 

realizado no estágio de fuzzificação. Neste estágio ocorre também a ativação das regras 

relevantes para uma dada situação (TANSCHEIT, 2003). 

A interface de fuzzificação faz a identificação dos valores das variáveis de entrada, as 

quais caracterizam o estado do sistema (variáveis de estado), e as normaliza em um universo 

de discurso padronizado. Estes valores são então fuzzificados, com a transformação da 

entrada “crisp” em conjuntos fuzzy para que possam se tornar instâncias de variáveis 

lingüísticas (SANDRI; CORREA, 1999). 

No estágio de inferência ocorrem as operações com conjuntos fuzzy propriamente 

ditas. Os conjuntos fuzzy de entrada, relativos aos antecedentes das regras, e o de saída, 

referente ao conseqüente, podem ser definidos previamente ou, alternativamente, gerados 

automaticamente a partir dos dados. Um aspecto importante é a definição dos conjuntos fuzzy 

correspondentes às variáveis de entrada (antecedentes) e à(s) de saída (conseqüente(s)), pois o 
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desempenho do controlador fuzzy dependerá do número de conjuntos e de sua forma 

(TANSCHEIT, 2003).  

A base de conhecimento consiste de uma base de dados e uma base de regras, de 

maneira a caracterizar a estratégia de controle e as suas metas. As regras podem ser fornecidas 

por especialistas, em forma de sentenças lingüísticas, e se constituem em um aspecto 

fundamental no desempenho de um sistema de inferência fuzzy. A base de regras é formada 

por estruturas do tipo: 

 

Se <premissa> Então <conclusão>. 

 

Como por exemplo: 

 

Se Erro é Negativo Grande e ∆Erro é Positivo Pequeno 

Então Velocidade é Positiva Pequena. 

 

Em um dado controlador fuzzy, é importante que existam tantas regras quantas forem 

necessárias para mapear totalmente as combinações dos termos das variáveis, isto é, que a 

base seja completa, garantindo que exista sempre ao menos uma regra a ser disparada para 

qualquer entrada. As premissas são relacionadas pelos conectivos lógicos, dados pelo 

operador de conjunção (e) e o operador de disjunção (ou). Em geral, as regras têm a forma de 

um sistema de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO), mas que podem ser 

transformadas em vários sistemas com múltiplas entradas e uma saída (MISO). Por exemplo, 

a regra MIMO, 

 

Se x1 é A1 e . . . e xn é An Então y1 é C1 e . . . e ym é Cm 

 

é equivalente a m regras MISO: 

 

 Se x1 é A1 e . . . e xn é An Então yj é Cj . 

 

Em geral não se aceitam conectivos “ou” na conclusão (SANDRI; CORREA, 1999). 

Um controlador fuzzy só terá um bom desempenho se as regras que definem a 

estratégia de controle forem consistentes. Extrair regras de especialistas na forma de sentenças 

do tipo “SE ... ENTÃO” pode não ser uma tarefa fácil, por mais conhecedores que eles sejam 
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do problema em questão. Alternativamente ao uso de especialistas para a definição da base de 

regras, existem métodos de extração de regras de dados numéricos. Estes métodos são 

particularmente úteis em problemas de classificação e previsão de séries temporais. 

Os tipos de controladores fuzzy encontrados na literatura são os modelos clássicos, 

compreendendo o modelo de Mamdani e o de Larsen, e os modelos de interpolação, 

compreendendo o modelo de Takagi-Sugeno e o de Tsukamoto (LEE, 1990; DRIANKOV et 

al., 1993). Os modelos diferem quanto à forma de representação dos termos na premissa, 

quanto à representação das ações de controle e quanto aos operadores utilizados para 

implementação do sistema.  

Mamdani propôs, na década de 1970, um método de inferência fuzzy que foi por 

muitos anos um padrão para a utilização dos conceitos da lógica fuzzy em processamento de 

conhecimento. As regras de produção em modelo de Mamdani possuem relações fuzzy tanto 

em seus antecedentes como em seus conseqüentes. A regra semântica tradicionalmente 

utilizada para o processamento de inferências com o modelo de Mamdani é chamada de 

inferência máximo-mínimo. 

Para modelar matematicamente a base de regras, Mamdani; Assilian (1975) 

propuseram uma relação fuzzy binária M entre as entradas x e as saídas u, cuja função de 

pertinência está descrita como segue: em cada uma das regras da base de regras fuzzy, adota-

se o operador matemático mínimo para o conectivo lógico “e” e o operador máximo para o 

conectivo lógico “ou”. Sendo que as sentenças “SE ... ENTÃO ...” são modeladas pela 

aplicação do operador mínimo. 

Formalmente, a relação fuzzy M é o subconjunto fuzzy Ux∈  cuja função de 

pertinência é dada por:  

 

)]}(),([{),( 1 u
B

x
A

mínimomáximoux
jj

njM ϕϕϕ ≤≤=                         (2.22) 

 

Na qual n é o número de regras que compõem a base de regras, e ϕAj (x) e ϕBj (u) são 

os graus com que x e u pertencem aos conjuntos fuzzy Aj e Bj, respectivamente. 

Desta forma, de maneira genérica, para um conjunto de n regras, o modelo de 

Mamdani é representado assim: 

 

  Rj: SE x1 é A1j e x2 é A2j e ... e xk é Akj ENTÃO u é Bj            (2.23) 

j = 1, 2, ..., n 
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Onde Rj é a j-ésima regra, x1, x2, ..., xk são as variáveis de entrada, A1j, A2j, ..., Akj são 

os conjuntos fuzzy correspondentes às variáveis de entrada, u é a variável de saída e Bj é o 

conjunto fuzzy correspondente à variável de saída. 

Para uma visualização da metodologia, o leitor pode acompanhar graficamente o 

método de Mamdani segundo o esquema das figuras 6 e 7 que seguem. 

 

 

 

Figura 6. Representação esquemática do método de Mamdani (AMENDOLA et al., 2005). 

 

 

Figura 7. Representação da saída final do método de Mamdani (AMENDOLA et al., 2005). 

 

Pode ser visto através do exemplo anterior que a saída do controlador fuzzy, dada pelo 

método de inferência de Mamdani, é um conjunto fuzzy mesmo para o caso de uma entrada 

crisp. Este fato é que sugere a defuzzificação do conjunto fuzzy de saída para se obter um 

valor crisp que o represente (AMENDOLA et al., 2005). 

As regras podem ser fornecidas por especialistas, em forma de sentenças lingüísticas, 

e se constituem em um aspecto fundamental no desempenho de um sistema de inferência 

fuzzy. 
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Uma vez obtido o conjunto fuzzy de saída através do processo de inferência, no 

estágio de defuzzificação é efetuada uma interpretação dessa informação. Isto se faz 

necessário, pois, em aplicações práticas, geralmente são requeridas saídas precisas. No caso 

de um sistema de controle, por exemplo, em que o controle é efetuado por um sistema de 

inferência fuzzy (ou controlador fuzzy), este deve fornecer à planta dados ou sinais precisos, 

já que a "apresentação" de um conjunto fuzzy à entrada da planta não teria significado algum. 

 Existem vários métodos de defuzzificação na literatura, onde dois dos mais 

empregados são o centro de gravidade e a média dos máximos. Neste, a saída precisa é obtida 

tomando-se a média entre os dois elementos extremos no universo que correspondem aos 

maiores valores da função de pertinência do conseqüente. Com o centro de gravidade, a saída 

é o valor no universo que divide a área sob a curva da função de pertinência em duas partes 

iguais (TANSCHEIT, 2003).  

O método do centro de gravidade é semelhante à média aritmética para uma 

distribuição de dados, com a diferença que os pesos são valores )( iB uϕ  que indicam o grau de 

compatibilidade do valor ui com o conceito modelado pelo conjunto fuzzy de saída B. A 

defuzzificação de B para um domínio discreto é dada por: 

 

∑

∑

=

==
n

i

iB

n

i

iBi

u

uu

BD

0

0
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)(
)(

ϕ

ϕ

                (2.24) 

 

E para um domínio contínuo: 

 

∫

∫
=

R

iB

R

iBi

duu

duuu

BD
)(

)(

)(
ϕ

ϕ

                (2.25) 

 

Segundo Sandri; Correa (1999), a seleção do método de defuzzificação está 

relacionada diretamente com as características do processo controlado e o comportamento de 

controle necessário. 
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2.5 Aplicações da lógica fuzzy em ciências do solo 

 

Muitos modelos utilizados para estudar o solo são interdisciplinares, requerendo 

modelos matemáticos que são construídos nas ciências mais exatas e ligados então, com as 

devidas conexões, aos modelos baseados em regras subjetivas usadas nas ciências menos 

exatas. Freqüentemente, esses modelos são complexos e difíceis de interpretar e não refletem 

com precisão o solo ou os processos intrínsecos do solo do mundo real (WATERSTONE, 

1994). Tais modelos conceituais não descrevem realisticamente fenômenos físicos, pois os 

modelos são baseados em uma aproximação estritamente binária implicando que uma 

entidade qualquer pertença a uma classe ou não (McBRATNEY; ODEH, 1997). 

A modelagem de processos físicos do solo requer geralmente um grande número de 

variáveis e parâmetros. Devido à complexidade destes processos e ao sistema do solo, é muito 

trabalhoso estimar muitas destas variáveis e parâmetros (BÁRDOSSY; DUCKSTEIN, 1995).  

A teoria dos conjuntos fuzzy possui um grande potencial nas ciências do solo. Muitos 

conceitos do solo ou sistemas podem ser modelados, simulados e replicados com a ajuda de 

sistemas fuzzy (McBRATNEY; ODEH, 1997). São alguns exemplos de aplicações da teoria 

fuzzy na ciência do solo: 

 

• Avaliação do solo. A teoria dos conjuntos fuzzy e a lógica fuzzy são ferramentas 

apropriadas para a avaliação do solo por levar em conta os termos vagos usados em 

descrever as variáveis preliminares da paisagem usadas normalmente para a avaliação 

do solo, e a incerteza associada com os erros de medida.  

• Modelagem e simulação de processos físicos do solo. Muitos destes processos do 

solo são complexos e requerem muitos parâmetros. Muitos destes parâmetros são 

determinados somente em algumas posições. Devido à complexidade destes processos 

e ao sistema do solo, é muito difícil estimar estes parâmetros em posições não 

amostradas de poucas posições medidas. Os modelos baseados em regras fuzzy são 

capazes de otimizar os modelos convencionais, conseqüentemente reduzindo o 

número dos parâmetros.  

• Índices da qualidade do solo. A qualidade do solo é um termo novo que requer a 

definição e a quantificação apropriadas. Ela poderia ser quantificada pela derivação de 

um índice das variáveis múltiplas do solo. A aproximação por conjuntos fuzzy poderia 

fornecer para a aglomeração de um conjunto de parâmetros cruciais do solo um único 

índice de qualidade do solo importante para o gerenciamento do meio ambiente. 
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Outras áreas de aplicação dos conjuntos fuzzy para estudos do solo incluem a 

modelagem de processos físicos do solo e a geoestatística fuzzy (BÁRDOSSY et al., 1990).   

Ruhoff et al. (2005) apresentaram um estudo de caso no Rio Grande do Sul (Bacia do 

Arroio Grande), em que os problemas mais comuns salientados foram a erosão e a 

sedimentação do solo, perda de cobertura natural e reflorestamentos inadequados. O processo 

de zoneamento ambiental foi avaliado através de inferência fuzzy. Os autores elaboraram uma 

proposta que contemplasse a proteção dos recursos naturais, principalmente da água, dos 

solos e das florestas. Segundo os autores, a inferência fuzzy apresentou uma grade de valores 

relativos, que superou tecnicamente o processo de intersecção de conjuntos espaciais, como 

operações booleanas de mesma ordem de grandeza. A grande vantagem residiu na 

possibilidade de avaliar o espaço geográfico continuamente, e não através de limites rígidos, 

como em conjuntos de dados estáticos. Tal processo criou uma superfície de decisão, que 

representou uma variação da grandeza avaliada, como a vulnerabilidade ambiental, 

oferecendo uma flexibilidade muito maior sobre problemas espaciais.  

Barreto Neto; Souza Filho (2007) realizaram uma modelagem do escoamento 

superficial em uma bacia de drenagem (bacia hidrológica do Rio Quilombo, localizada no 

vale do Ribeira, porção sul do Estado de São Paulo) através da implementação da lógica fuzzy 

ao Modelo Hidrológico SCS (MHSCS) desenvolvido pelo Serviço de Conservação do Solo 

dos Estados Unidos (United States Soil Conservation Service - SCS) tendo como função a 

modelagem do escoamento superficial da água. O MHSCS leva em consideração o grupo 

hidrológico do solo, o tipo de cobertura do solo, a condição hidrológica e a umidade 

antecedente, utilizando o Programa de Modelagem Ambiental (PMA) PCRaster 

(WESSELING et al., 1996). Os autores concluíram que o uso da teoria da lógica fuzzy foi 

mais adequado para a modelagem do escoamento superficial, possibilitando uma análise mais 

completa nas bordas entre geo-objetos, diferente da lógica booleana, que considera tais bordas 

como abruptas e bem definidas (0 ou 1). A forma como o MHSCS foi desenvolvido não 

contempla a modelagem do escoamento superficial em zonas difusas. A incorporação de um 

sistema de inferência fuzzy ao MHSCS, que leva em consideração as zonas de transição entre 

unidades de mapas, permitiu uma interpretação dos dados de forma mais condizente com a 

realidade dos fenômenos naturais. As técnicas fuzzy reduzem as perdas de informações por 

sua capacidade de obtenção de graus de pertinência para cada classe de geo-objetos. Esta 

abordagem permitiu que o escoamento superficial simulado apresentasse resultados mais 

próximos dos valores medidos em campo do que os simulados pelo modelo booleano. 
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O recente interesse sobre a qualidade do solo e da água que estão sendo afetados por 

atividades agrícolas e industriais tem atraído a atenção sobre a importância de modelar os 

processos que envolvem o solo para melhor monitorar os sistemas solo e água. Um dos mais 

importantes processos físicos do solo é o movimento da água através da zona não saturada, 

especialmente através das camadas próximas à superfície.  

Bárdossy; Disse (1993) avaliaram o desenvolvimento de dois modelos baseados em 

regras fuzzy para descrever o processo de infiltração da água no solo. No primeiro, a base de 

regras fuzzy foi obtida a partir da equação de Green-Ampt (1911); no segundo modelo, a base 

de regras foi construída a partir da simulação numérica da equação de Richards (1931) para o 

fluxo vertical. De acordo com os autores, quando comparado com os dados experimentais, o 

modelo baseado nas regras fuzzy apresentou os melhores resultados.    

Bárdossy et al. (1995) construíram um modelo baseado em regras fuzzy para descrever 

a dinâmica tridimensional da água no solo. A base de regras utilizada foi construída a partir da 

simulação numérica da equação de Richards para a dinâmica vertical e horizontal da água no 

solo. Os resultados apresentados pelos os autores indicaram que o modelo apresentou bons 

resultados, revelando que este tipo de modelo apresenta um grande potencial para a predição 

da dinâmica da água no solo. 

Em outro trabalho, Bárdossy (1996) construiu um modelo baseado em regras fuzzy 

para descrever a dinâmica vertical da água no solo a partir da simulação numérica da equação 

de Richards. O autor avaliou o desenvolvimento do modelo baseado em regras fuzzy com o 

modelo de Green e Ampt na predição de dados experimentais do deslocamento vertical da 

água no solo. Os melhores resultados foram encontrados com o modelo baseado em regras 

fuzzy.  

Ao analisar os trabalhos anteriormente descritos, fica evidente o potencial do uso da 

lógica fuzzy como uma forma de simplificação e flexibilização dos modelos convencionais 

utilizados para descrever a dinâmica da água e dos solutos no solo. Bárdossy (1996) afirmou 

que a utilização de um modelo baseado em regras fuzzy no estudo da dinâmica da água e dos 

solutos no solo não deve ser encarada como uma forma de substituição dos modelos físicos já 

existentes, mas sim, como um passo seguinte para a simplificação. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Estudo da dinâmica da água no solo utilizando conjuntos fuzzy 

 

Modelos baseados em regras fuzzy foram propostos inicialmente por Mamdani; 

Assilian (1975). Esses modelos buscam através de um conjunto de regras fuzzy (base de 

regras) absorver e reproduzir o conhecimento acerca de um determinado processo. Pode-se 

construir a base de regras a partir do conhecimento de especialistas e ou a partir de resultados 

experimentais ou, em alguns casos, a partir de conjuntos de dados teóricos.  

A figura 5 mostra de maneira esquemática a configuração de um modelo baseado em 

regras fuzzy.  

Neste capítulo será mostrado como foi construído o modelo fuzzy baseado em regras 

utilizado para descrever a dinâmica da água no solo em uma região não saturada. São duas as 

principais diferenças entre este trabalho e os trabalhos de Bárdossy; Disse (1993), Bárdossy et 

al. (1995) e Bárdossy (1996): A primeira, é que o método de inferência adotado neste trabalho 

foi o de Mamdani; a segunda, é que os casos aqui simulados e estudados são os de 

redistribuições de água no solo. Nos trabalhos dos autores citados anteriormente, o método de 

inferência adotado foi o de Takagi-Sugeno e os casos estudados foram os de infiltrações da 

água no solo. 

 

3.2 Modelo fuzzy baseado na equação de Richards 

 

A partir da análise dos dados gerados pela solução numérica, foram desenvolvidos 

dois sistemas fuzzy distintos baseados em regras, cada qual com sua base de regras e funções 

de pertinência ajustadas às condições de simulação de cada caso estudado neste trabalho.  

Como nos trabalhos de Bárdossy; Disse (1993), Bárdossy et al. (1995), Bárdossy 

(1996) e Vernieuwe et al. (2007), neste trabalho a construção dos modelos baseados em regras 

fuzzy foram feitos com base nos dados teóricos, denominados conjunto de treinamento, 

obtidos a partir da simulação numérica da equação de Richards (Eq. 2.5) que descreve a 

dinâmica vertical da água em um meio poroso não saturado.  

Cada um dos modelos possui duas entradas iguais e correspondentes ao grau de 

saturação (θ/θs) entre dois pontos do perfil de um determinado solo homogêneo. A saída de 

cada sistema é dada pelo fluxo entre as camadas adjacentes deste mesmo solo. A partir dos 

valores de fluxo aferidos pelo sistema fuzzy, são recalculados os índices de umidade 
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volumétrica ao longo do tempo. Os resultados desta modelagem são comparados com os 

resultados obtidos através das soluções numéricas. 

A seguir, a seqüência de passos demonstra de maneira mais detalhada como foi 

realizada a aplicação do modelo baseado em regras fuzzy para a equação de Richards: 

 

1. O grau de saturação é determinado pela razão entre a umidade volumétrica (θ) e a 

umidade a saturação (θs): 

 

sθ

θ
=Θ       (3.1) 

 

2. Os valores do grau de saturação das camadas adjacentes Θj e Θj+1 são fornecidos 

como entradas para o sistema fuzzy. 

3. A saída do sistema fuzzy, que é o valor defuzzificado, representa o fluxo Qj,j+1 entre 

as camadas adjacentes e é obtido por meio do método do centro de gravidade de 

defuzzificação: 
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      (3.2) 

 

4. O fluxo é então convertido em valores de umidade volumétrica correspondentes da 

camada. 

5. Os passos de 1-4 são repetidos para cada passo de tempo. 

 

A figura 8 ilustra como o modelo fuzzy trabalha e a maneira pela qual as regras fuzzy 

são combinadas para calcular o fluxo entre duas camadas adjacentes e verticais do solo. 
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Figura 8. Combinação das regras fuzzy para calcular o fluxo vertical entre duas camadas do 

solo (BÁRDOSSY et al., 1995). 

 

De acordo com a figura 8, o valor defuzzificado, que é justamente o fluxo entre as 

duas camadas de solo, é calculado pela combinação de todas as regras. O cálculo é realizado 

para todas as camadas do domínio de fluxo, em cada passo de tempo. Os novos valores de 

umidade volumétrica em cada camada são calculados pela aplicação da equação da 

continuidade (Eq. 2.3). 

 

3.3 Casos estudados 

 

Neste trabalho, a equação de Richards (Eq. 2.5) foi resolvida numericamente sob duas 

condições distintas, aplicadas a três solos diferentes e relacionadas no texto como Caso 1 e 

Caso 2. Para obter a solução numérica da Eq. 2.5, foram aplicadas as funções hídricas e as 

discretizações apresentadas no capítulo 2 deste trabalho, nas seções 2.2 e 2.3, 

respectivamente. As características hidrodinâmicas de cada um destes solos e as condições de 

simulação serão descritas a seguir.  
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3.3.1 Caso 1 

 

O Caso 1 estudado neste trabalho foi o da redistribuição da água em um perfil de solo 

simulado numericamente utilizando o método das diferenças finitas (MDF). A simulação foi 

feita da seguinte forma: Solo com perfil homogêneo e espessura de 100 cm; condição de 

fronteira superior sendo de fluxo nulo q(z = 0, t) = 0; condição de fronteira inferior com 

potencial mátrico de h(z = 100, t) = 0 cm H2O; condição inicial com potencial mátrico h(z, t = 

0) = -1 cm H2O e tempo de simulação de 24 horas. 

Os solos estudados apresentam as seguintes características hidrodinâmicas: Silte de 

Columbia (θr = 0; θs = 0,401 cm3.cm-3; α = 0,0277; n = 2,283; η = 10,29 e Ks = 0,21 cm.h-1), 

segundo Nielsen et al. (1962). 

Solo Franco Arenoso (θr = 0; θs = 0,301 cm3.cm-3; α = 0,0196; n = 2,64962; η = 

11,1154 e Ks = 3,0946 cm.h-1), segundo Robalinho (2000). Este solo pertence ao município de 

Tuparetama - PE, que se encontra inserido na zona fisiográfica do sertão pernambucano, na 

micro-região do Pajeú. 

A partir dos resultados obtidos por meio da solução numérica, partiu-se para modelar a 

mesma situação utilizando sistemas fuzzy. 

 

3.3.2 Caso 2 

 

O Caso 2 estudado neste trabalho foi o da redistribuição da água em um perfil de solo 

simulado numericamente utilizando o método das diferenças finitas (MDF). A simulação foi 

feita da seguinte forma: Solo com perfil homogêneo e espessura de 100 cm; condição de 

fronteira superior sendo de fluxo nulo q(z = 0, t) = 0; condição de fronteira inferior com fluxo 

q(z = 100, t) = K(θ); condição inicial com potencial mátrico h(z, t = 0) = -1 cm H2O e tempo 

de simulação de 24 horas. 

Os solos estudados apresentam as seguintes características hidrodinâmicas: Silte de 

Columbia (θr = 0; θs = 0,401 cm3.cm-3; α = 0,0277; n = 2,283; η = 10,29 e Ks = 0,21 cm.h-1), 

segundo Nielsen et al. (1962). 

Areia de Grenoble (θr = 0; θs = 0,312 cm3.cm-3; α = 0,061; n = 2,7926; η = 4,55 e Ks = 

15,37 cm.h-1), segundo Fuentes et al. (1992). 

 



 44 

De maneira análoga ao Caso 1, a partir dos resultados obtidos através da solução 

numérica, partiu-se para modelar a mesma situação utilizando sistemas fuzzy. 

 

3.4 Determinação das Bases de Regras 

 

Neste trabalho foram desenvolvidos dois sistemas fuzzy distintos baseados em regras, 

cada qual com sua base de regras própria e adaptada as condições de simulação de cada caso 

estudado neste trabalho. Ambas as bases de regras são compostas por 49 regras.  

Cada uma das bases de regras será utilizada para descrever a dinâmica vertical da água 

no solo em cada um dos casos, sendo em cada caso estudado a mesma base de regras aplicada 

a dois solos homogêneos e com características hidrodinâmicas diferentes.  

Do mesmo modo que em Bárdossy; Disse (1993), Bárdossy et al. (1995), Bárdossy 

(1996) e Dou et al. (1999), a principal preposição feita para a criação das regras que 

descrevem a dinâmica da água no solo, é que o movimento vertical da água no solo em um 

determinado instante e em um determinado ponto ao longo do seu perfil depende, quase que 

exclusivamente, da umidade da região imediatamente próxima a esse ponto. 

De uma forma geral, as regras fuzzy que constituíram cada uma das bases de regras 

para descrever a dinâmica da água no solo utilizada apresentaram a seguinte configuração: 

 

“SE a umidade em um ponto (P1) é alta E a umidade em um ponto adjacente abaixo de (P1), 

(P2), é alta, ENTÃO a densidade de fluxo entre os dois pontos é alta”. 

 

Assim sendo, as regras estabelecidas para o sistema de inferência fuzzy adaptado para 

as condições de simulação do Caso 1 foram as seguintes: 

 

1. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa 

Então o fluxo é Muito Muito Baixo  

2. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o 

fluxo é Muito Muito Baixo 

3. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o 

fluxo é Muito Muito Baixo 

4. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a Umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 
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5. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 

6. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 

7. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alto 

Então o fluxo é Muito Muito Baixo 

8. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o fluxo é 

Muito Baixo 

9. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é Baixo 

10. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa Então o 

fluxo é Muito Muito Baixo 

11. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o fluxo é 

Muito Baixo 

12. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é Muito 

Baixo 

13. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta Então o 

fluxo é Muito Baixo 

14. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é Muito 

Baixo 

15. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é Baixo 

16. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é Médio 

17. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o fluxo é Baixo  

18. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o fluxo é Baixo 

19. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 

20. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta Então o fluxo é 

Médio  

21. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é Médio 

22. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é Médio  

23. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta Então o fluxo é 

Ligeiramente Alto  

24. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é Médio 

25. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o fluxo é 

Ligeiramente Alto 
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26. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 

27. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o fluxo é Muito 

Baixo 

28. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é Ligeiramente 

Alto  

29. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta 

Então o fluxo é Ligeiramente Alto 

30. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o 

fluxo é Alto 

31. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é 

Alto  

32. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é 

Ligeiramente Alto 

33. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa 

Então o fluxo é Muito Muito Baixo  

34. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o 

fluxo é Muito Baixo  

35. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é 

Médio 

36. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é Alto 

37. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o fluxo é Muito 

Alto 

38. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta Então o fluxo é 

Alto 

39. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 

40. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o fluxo é Muito 

Baixo 

41. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é Médio 

42. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é Ligeiramente 

Alto 

43. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o fluxo é 

Muito Alto 
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44. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é Muito 

Alto 

45. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta Então o 

fluxo é Alto 

46. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa Então o 

fluxo é Muito Muito Baixo 

47. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o fluxo é 

Muito Baixo 

48. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é Baixo 

49. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é 

Ligeiramente Alto 

 

A seguir estão relacionadas as regras estabelecidas para o sistema de inferência fuzzy 

adaptado para as condições de simulação do Caso 2. Elas são as seguintes: 

 

1. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa 

Então o fluxo é Muito Muito Baixo  

2. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o 

fluxo é Muito Muito Baixo 

3. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o 

fluxo é Muito Muito Baixo 

4. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a Umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 

5. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 

6. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 

7. Se a umidade em (P1) é Muito Muito Baixa E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alto 

Então o fluxo é Muito Muito Baixo 

8. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o fluxo é 

Muito Baixo 

9. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é Baixo 

10. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa Então o 

fluxo é Muito Muito Baixo 
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11. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o fluxo é 

Baixo 

12. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é Baixo 

13. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta Então o 

fluxo é Baixo 

14. Se a umidade em (P1) é Muito Baixa E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é Baixo 

15. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é Baixo 

16. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é Médio 

17. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o fluxo é Baixo  

18. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o fluxo é Médio 

19. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 

20. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta Então o fluxo é 

Médio  

21. Se a umidade em (P1) é Baixa E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é Médio 

22. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é Médio  

23. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta Então o fluxo é 

Ligeiramente Alto  

24. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é Médio 

25. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o fluxo é 

Ligeiramente Alto 

26. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 

27. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o fluxo é Baixo 

28. Se a umidade em (P1) é Média E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é Ligeiramente 

Alto  

29. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta 

Então o fluxo é Ligeiramente Alto 

30. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o 

fluxo é Alto 

31. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é 

Alto  

32. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é 

Ligeiramente Alto 
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33. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa 

Então o fluxo é Muito Muito Baixo  

34. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o 

fluxo é Baixo  

35. Se a umidade em (P1) é Ligeiramente Alta E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é 

Médio 

36. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é Alto 

37. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o fluxo é Muito 

Alto 

38. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta Então o fluxo é 

Alto 

39. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa Então o fluxo é 

Muito Muito Baixo 

40. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o fluxo é Baixo 

41. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é Médio 

42. Se a umidade em (P1) é Alta E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é Ligeiramente 

Alto 

43. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Muito Alta Então o fluxo é 

Muito Alto 

44. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Alta Então o fluxo é Muito 

Alto 

45. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Ligeiramente Alta Então o 

fluxo é Alto 

46. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Muito Muito Baixa Então o 

fluxo é Muito Muito Baixo 

47. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Muito Baixa Então o fluxo é 

Baixo 

48. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Baixa Então o fluxo é Médio 

49. Se a umidade em (P1) é Muito Alta E a umidade em (P2) é Média Então o fluxo é 

Ligeiramente Alto 

 

Estabelecida a estrutura de cada uma das bases de regras, foi utilizado o Fuzzy Logic 

Toolbox do programa computacional MATLAB® (MATHWORKS, 2006) para construir os 

dois sistemas de inferência fuzzy, a partir dos quais foi possível integrar as informações a 
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respeito da dinâmica do fluxo e da umidade volumétrica oriundas da solução numérica dos 

Casos 1 e 2.  

A figura 9 apresenta um resumo dos dois sistemas fuzzy desenvolvidos para este 

trabalho: Ambos com duas entradas e cada uma delas composta por sete funções de 

pertinência triangulares, a base do conhecimento formada por 49 regras inferidas pelo método 

de Mamdani e uma saída também composta por sete funções de pertinência triangulares.  

Umidade(P1) (7)

Umidade(P2) (7)

Fluxo (7)

(mamdani)

49 regras

 

Figura 9. Resumo do sistema de inferência fuzzy para os Casos 1 e 2. 

 

3.5 Entradas dos Sistemas de Inferência - (Umidades P1 e P2) 

 

Inicialmente, normalizou-se a variável de entrada, ou seja, fez-se a relação entre a 

umidade inicial θ0 e a umidade saturada θs, obtendo-se assim, uma variável denominada grau 

de saturação, que assume valores entre 0 e 1. O domínio desta variável foi dividido em sete 

subintervalos, os quais serviram de suporte para sete conjuntos fuzzy. Em ambos os sistemas 

fuzzy desenvolvidos neste trabalho, as entradas Umidade P1 e Umidade P2 são absolutamente 

iguais. Com o auxílio das figuras 10 e 11 é possível compreender de maneira mais clara, 

como as entradas de cada sistema fuzzy são iguais. 

Para o Caso 1, as variáveis de entrada são representadas pelo gráfico das funções de 

pertinência como mostrado na figura a seguir: 

 



 51 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Grau de saturação

G
ra

u
 d

e
 p

e
rt

in
ê
n

c
ia

MMB MB AB M LA MA

 

Figura 10. Conjuntos fuzzy associados às variáveis de entrada “grau de saturação” para o 

Caso 1. 

 

Na figura 10, os conjuntos fuzzy “MMB, MB, B, M, LA, A e MA” estão associados à 

umidade muito muito baixa, muito baixa, baixa, média, ligeiramente alta, alta e muito alta, 

respectivamente. 

Para o Caso 2, os conjuntos fuzzy associados as variáveis de entrada são mostrados na 

figura a seguir: 
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Figura 11. Conjuntos fuzzy associados às variáveis de entrada “grau de saturação” para o 

Caso 2.  



 52 

3.6 Saída dos Sistemas de Inferência - (Fluxo) 

 

Considerando os resultados do conjunto de treinamento, estabeleceu-se o domínio da 

variável de saída, densidade de fluxo. Dentro deste domínio, estabeleceram-se sete conjuntos 

fuzzy: densidade de fluxo muito muito baixa (MMB), muito baixa (MB), baixa (B), média 

(M), ligeiramente alta (LA), alta (A) e muito alta (MA). 

As figuras 12 e 13 ilustram os gráficos das variáveis de saída de densidade de fluxo 

para o Silte de Columbia e o solo Franco Arenoso, respectivamente. Ambos os gráficos 

correspondem ao Caso 1. 
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Figura 12. Conjuntos fuzzy associados às variáveis de saída “densidade de fluxo” para o Silte 

de Columbia – Caso 1. 
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Figura 13. Conjuntos fuzzy associados às variáveis de saída “densidade de fluxo” para o solo 

Franco arenoso – Caso 1. 

 

Como pode ser observado nas figuras 12 e 13, a distribuição das funções de 

pertinência é a mesma. O que as diferencia é o domínio de fluxo. 

Da mesma forma, as figuras 14 e 15 ilustram os gráficos das variáveis de saída 

densidade de fluxo para o Silte de Columbia e a Areia de Grenoble, respectivamente. Ambos 

os gráficos correspondem ao Caso 2. 
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Figura 14. Conjuntos fuzzy associados às variáveis de saída “densidade de fluxo” para o Silte 

de Columbia – Caso 2. 
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Figura 15. Conjuntos fuzzy associados às variáveis de saída “densidade de fluxo” para a Areia 

de Grenoble – Caso 2. 

 

Seguindo o mesmo procedimento adotado no Caso 1, também pode ser observado nas 

figuras 14 e 15 que a distribuição das funções de pertinência é a mesma. Do mesmo modo, o 

que as diferencia é o domínio de fluxo. 

 

3.7 Procedimento de Inferência 

 

Em ambos os sistemas fuzzy, na etapa de inferência, utilizou-se o método de 

inferência de Mamdani, uma vez que, segundo Dou et al. (1999), este método se destaca por 

sua eficiência e simplicidade. Inicialmente, o método de inferência de Mamdani combina os 

graus de pertinência associados aos valores de entrada através do operador mínimo (min) e 

agrega as regras através do operador máximo (max).  

O método de Mamdani fornece um único conjunto fuzzy como resposta, denominado 

topologia fuzzy (BARROS; BASSANEZI, 2001). O método de defuzzificação utilizado nos 

dois sistemas foi o do centro de gravidade (MCG). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Superfícies de Controle 

   

As figuras 16 e 17 representam as superfícies de controle para o Silte de Columbia e o 

solo Franco Arenoso, respectivamente, obtidas para o Caso 1. A variação do fluxo como 

função das umidades nos pontos P1 e P2, foi gerada a partir da base de regras fornecida ao 

sistema de inferência.  

A aparência da superfície de controle também está diretamente ligada com os ajustes 

realizados nas funções de pertinência, tanto de entrada quanto de saída do sistema fuzzy. 

Desta forma, de acordo com os valores de umidade (que são representados pelos valores do 

grau de saturação), tem-se como resultado a inferência de um valor que representa a 

densidade de fluxo.  
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Figura 16. Superfície de controle – Densidade de fluxo como função das umidades nos pontos 

P1 e P2 para o Silte de Columbia (Caso 1). 
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Figura 17. Superfície de controle – Densidade de fluxo como função das umidades nos pontos 

P1 e P2 para o solo Franco Arenoso (Caso 1). 

 

As figuras 18 e 19 representam, respectivamente, as superfícies de controle para o 

Silte de Columbia e a Areia de Grenoble obtidas para o Caso 2. Também neste caso a 

variação do fluxo como função das umidades nos pontos P1 e P2, foi gerada a partir da base 

de regras fornecida ao sistema de inferência.  

E da mesma forma, como já dito, a aparência da superfície de controle está 

diretamente ligada com os ajustes realizados nas funções de pertinência, tanto de entrada 

quanto de saída do sistema fuzzy. Portanto, de acordo com os valores de umidade (que são 

representados pelos valores do grau de saturação), tem-se como resultado a inferência de um 

valor que representa a densidade de fluxo. 

 

 

 



 57 

0
0.2

0.4
0.6

0.8
1

0

0.2

0.4

0.6

0.8
1

0.05

0.1

0.15

Umidade(P1)Umidade(P2)

F
lu

x
o

 

Figura 18. Superfície de controle – Densidade de fluxo como função das umidades nos pontos 

P1 e P2 para o Silte de Columbia (Caso 2). 
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Figura 19. Superfície de controle – Densidade de fluxo como função das umidades nos pontos 

P1 e P2 para a Areia de Grenoble (Caso 2). 
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4.2 Comparação entre a solução numérica e a modelagem fuzzy – Caso 1 

 

As figuras 20, 21 e 22 comparam os resultados obtidos através da simulação numérica 

e pelo modelo baseado em regras fuzzy para o Caso 1, aplicado ao Silte de Columbia. Elas 

ilustram a evolução do perfil de umidade para 2, 12 e 24 horas de simulação.  
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Figura 20. Caso 1 - Perfil de umidade para o Silte de Columbia no tempo t = 2h. 
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Figura 21. Caso 1 - Perfil de umidade para o Silte de Columbia no tempo t = 12h. 
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Figura 22. Caso 1 - Perfil de umidade para o Silte de Columbia no tempo t = 24h. 

 

É possível observar a concordância entre os resultados estimados através do método 

numérico e os obtidos através do processo de inferência fuzzy. O erro calculado entre a saída 

numérica e a saída fuzzy foi de 0,29%, 1,09% e 2,54% para os tempos de 2, 12 e 24 horas, 

respectivamente. A figura a seguir mostra uma comparação entre as evoluções da umidade 

volumétrica do solo obtidas através da solução numérica e pelo modelo fuzzy para as 

profundidades de 10, 50 e 90 cm. 
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Figura 23. Caso 1 - Evoluções da umidade volumétrica obtidas pelo modelo numérico e pelo 

modelo fuzzy para o Silte de Columbia. 
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De acordo com a figura 23, ao longo das 24 horas os valores da evolução da umidade 

volumétrica simulados pelo modelo fuzzy superestimaram ligeiramente aqueles simulados 

pelo modelo numérico para a profundidade de 10 cm. Já para as profundidades de 50 e 90 cm, 

os valores das evoluções da umidade volumétrica simulados por ambos os modelos 

concordam muito bem. 

As condições de simulação do Caso 1 e a mesma base de regras fuzzy construída para 

o Silte de Columbia também foram aplicadas a um solo Franco Arenoso. As figuras 24, 25 e 

26 ilustram os resultados obtidos. 
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Figura 24. Caso 1 - Perfil de umidade para o Franco Arenoso no tempo t = 2h. 
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Figura 25. Caso 1 - Perfil de umidade para o Franco Arenoso no tempo t = 3h. 
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Figura 26. Caso 1 - Perfil de umidade para o Franco Arenoso no tempo t = 4h. 

 

Os resultados demonstram que utilizando a mesma base de regras fuzzy desenvolvida 

para o Silte de Columbia, a evolução do perfil de umidade para o solo Franco Arenoso não 

apresentou o mesmo comportamento. Ficou claro que mesmo os dois solos sendo colocados 

sob as mesmas condições de simulação e utilizando a mesma base de regras fuzzy, os 

resultados divergiram rapidamente. 

Nas primeiras horas de simulação é possível observar nas figuras 24, 25 e 26, como a 

aproximação fuzzy rapidamente passa a não concordar com os resultados estimados através 

da solução numérica. Este fato também fica constatado através do erro calculado entre as duas 

soluções. O mesmo foi de 1,70%, 4,32% e de 7,71% para os tempos de 2, 3 e 4 horas, 

respectivamente.  

A figura 27 ilustra a comparação entre as evoluções da umidade volumétrica obtidas 

por meio da simulação numérica e pela modelagem fuzzy para as profundidades de 10, 50 e 

90 cm. 
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Figura 27. Caso 1 - Evoluções da umidade volumétrica obtidas pelo modelo numérico e pelo 

modelo fuzzy para o Franco Arenoso. 

 

De acordo com a figura 27, ao longo das 24 horas simuladas, o modelo fuzzy forneceu 

valores da umidade volumétrica que superestimaram aos encontrados pelo modelo numérico 

para a profundidade de 10 cm. Para a profundidade de 50 cm, as evoluções de umidade 

volumétrica coincidiram a partir das 12 horas de simulação para ambos os modelos. Já para a 

profundidade de 90 cm, ambos os modelos apresentaram valores das evoluções da umidade 

volumétrica idênticos para todo o tempo simulado. 

Entretanto, como pode ser observado nas figuras 25 e 26, existiram outras 

profundidades onde os valores das evoluções de umidade volumétrica simulados pelo modelo 

fuzzy subestimaram ou superestimaram os valores obtidos através do modelo numérico. Fato 

que justifica a maneira como o erro calculado entre as duas aproximações cresce rapidamente 

em poucas horas simuladas. 

Isto denota que são necessários ajustes na base de regras ou nas funções de pertinência 

do modelo fuzzy que foi utilizado para o Silte de Columbia, e que foi aplicado, em seguida, 

ao Franco Arenoso para modelar a evolução dos seus perfis de umidade ao longo do tempo. 

Feito isto, é esperado que resultados melhores sejam obtidos.  
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4.3 Comparação entre a solução numérica e a modelagem fuzzy – Caso 2 

  

Da mesma forma que no caso estudado na seção anterior, sob as condições de 

simulação do Caso 2, foram geradas as saídas estimadas pela aproximação numérica e pela 

modelagem baseada em regras fuzzy. As figuras 28, 29 e 30 representam as evoluções dos 

perfis de umidade estimados pela simulação e pelas bases de regras fuzzy para 2, 12 e 24 

horas para o Silte de Columbia. 
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Figura 28. Caso 2 - Perfil de umidade para o Silte de Columbia no tempo t = 2h. 
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Figura 29. Caso 2 - Perfil de umidade para o Silte de Columbia no tempo t = 12h.  
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Figura 30. Caso 2 - Perfil de umidade para o Silte de Columbia no tempo t = 24h.  

 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, é possível constatar a boa 

concordância existente entre a saída fornecida pela aproximação numérica e pelo modelo 

baseado em regras fuzzy. Para os tempos de simulação de 12 e 24 horas é possível observar a 

superestimação para os perfis de umidade fornecidos pela saída fuzzy, como pode ser 

observado nas figuras 29 e 30, respectivamente.  

Este fato é também constatado pelos erros calculados entre as duas aproximações, que 

foram de 0,35%, 2,33% e 3,56% para os tempos de simulação de 2, 12 e 24 horas, 

respectivamente. 

A figura 31 ilustra a comparação entre as evoluções da umidade volumétrica obtidas 

por meio da simulação numérica e pela modelagem fuzzy para as profundidades de 10, 50 e 

90 cm. 
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Figura 31. Caso 2 - Evoluções da umidade volumétrica obtidas pelo modelo numérico e pelo 

modelo fuzzy para o Silte de Columbia. 

 

De acordo com a figura 31, ao longo das 24 horas simuladas, o modelo fuzzy forneceu 

valores das evoluções da umidade volumétrica bem próximos aos encontrados pelo modelo 

numérico para as profundidades de 10, 50 e 90 cm. É possível observar também, que apesar 

de próximos, os valores das evoluções da umidade volumétrica de uma maneira geral, 

superestimam ligeiramente aqueles simulados pela solução numérica. 

As mesmas condições de simulação do Caso 2 foram aplicadas a Areia de Grenoble. 

Também foi utilizada a mesma base de regras fuzzy construída para o Silte de Columbia para 

analisar quais seriam os resultados obtidos quando empregadas a um solo com características 

do solo e hidrodinâmicas completamente diferentes. 

As figuras 32, 33 e 34 mostram os resultados obtidos para a evolução do perfil de 

umidade para a Areia de Grenoble, estimados pela solução numérica e pelo modelo baseado 

em regras fuzzy para os tempos de simulação de 2, 3 e 4 horas. 
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Figura 32. Caso 2 - Perfil de umidade para a Areia de Grenoble no tempo t = 2h. 
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Figura 33. Caso 2 - Perfil de umidade para a Areia de Grenoble no tempo t = 3h. 
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Figura 34. Caso 2 - Perfil de umidade para a Areia de Grenoble no tempo t = 4h. 

 

Como observado nas figuras 32, 33 e 34, houve uma boa concordância entre os 

resultados obtidos pelas duas aproximações. Mas, o cálculo do erro mostrou que o mesmo 

cresce rapidamente em poucas horas simuladas. Os erros foram de 3,48%, 5,63% e 7,75% 

para os tempos de simulação de 2, 3 e 4 horas, respectivamente.  
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Figura 35. Caso 2 - Evoluções da umidade volumétrica obtidas pelo modelo numérico e pelo 

modelo fuzzy para a Areia de Grenoble. 

 

De acordo com a figura 35, ao longo das 24 horas simuladas, o modelo fuzzy forneceu 

valores das evoluções de umidade volumétrica que, de uma maneira geral e dependendo da 
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profundidade observada, superestimaram ou subestimaram os resultados encontrados pelo 

modelo numérico. Como observado na figura 35, fica bem claro o motivo pelo qual o erro 

cresce rapidamente em tão poucas horas simuladas. 

De maneira análoga ao que aconteceu no Caso 1, são necessários ajustes na base de 

regras ou nas funções de pertinência do modelo fuzzy que foi utilizado para o Silte de 

Columbia, e que foi aplicado, em seguida, a Areia de Grenoble para modelar a evolução dos 

seus perfis de umidade ao longo do tempo.  

Neste caso, também ficou bastante evidente que mesmo os dois solos sendo colocados 

sob as mesmas condições de simulação e utilizando a mesma base de regras fuzzy, os 

resultados logo divergiram. Portanto, com os devidos ajustes são esperados resultados mais 

precisos. 

Na literatura encontram-se trabalhos que também apresentaram boas aproximações 

utilizando modelos baseados em regras fuzzy. Bárdossy; Disse (1993), Bárdossy et al. (1995), 

Bárdossy (1996) e Vernieuwe et al. (2007) obtiveram resultados satisfatórios em simulações 

semelhantes às realizadas neste trabalho. No entanto, todos esses autores citados construíram 

sistemas fuzzy utilizando como método de inferência o de Takagi-Sugeno.  

Bárdossy; Disse (1993) e Bárdossy (1996) compararam o perfil de umidade obtido 

através de uma simulação numérica utilizando o método dos elementos finitos com o obtido 

através de um modelo fuzzy baseado em regras. As simulações realizadas por esses autores 

foram para um determinado passo de tempo e profundidades de 0,45 m e 0,4 m, 

respectivamente. No trabalho de Bárdossy et al. (1995) foram comparados os perfis de 

umidade obtidos através de uma simulação semi-analítica com os obtidos através de um 

modelo fuzzy baseado em regras. Os autores realizaram simulações para perfis de solo com 

profundidades de 0,5 m e 1,0 m para tempos de 1 a 4 horas e de 30 a 120 minutos, 

respectivamente. Em contrapartida, Vernieuwe et al. (2007) utilizaram em suas simulações 

para obter os perfis de umidade através do modelo baseado em regras fuzzy vários algoritmos 

de clusterização para refinar os resultados e verificar, qual dentre eles, fornecia a melhor 

aproximação para as suas simulações quando comparadas aos resultados obtidos por meio de 

um modelo numérico. Todos os perfis de umidade apresentados em seu trabalho 

correspondiam a um determinado passo de tempo e apresentavam 0,4 m de profundidade.  

Vale ressaltar que os casos estudados neste trabalho foram para a redistribuição da 

água no solo com tempos de simulação de até 24 horas, enquanto que nos trabalhos de 

Bárdossy, citados anteriormente, as simulações foram feitas para fenômenos de infiltração e 

os tempos de simulação variavam entre 1 e 4 horas.  
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No trabalho de Souza et al. (2005), os autores apresentam os resultados experimentais 

e os simulados por um modelo baseado em regras fuzzy para um perfil de umidade, onde se 

pode observar que, de uma maneira geral, os resultados obtidos através do modelo fuzzy 

subestimaram a umidade do solo. De acordo com os autores, o resultado indicou que se 

devem fazer um número maior de simulações numéricas da dinâmica da água sob diferentes 

condições iniciais de umidade para melhorar o conjunto de treinamento. Por outro lado, se 

verificou também que os resultados obtidos através do modelo fuzzy tiveram um 

comportamento semelhante ao observado nos dados experimentais. 

Ao comparar este trabalho com o de Souza et al. (2005), a semelhança entre eles diz 

respeito apenas ao modo como o sistema fuzzy foi construído e ao método de inferência 

adotado, que foi o de Mamdani. Os autores do referido trabalho utilizaram uma coluna de solo 

de 0,7 metros e não simularam a evolução dos perfis de umidade ao longo do tempo.    

De acordo com Bárdossy et al. (1995), modelos baseados em regras fuzzy não devem 

ser pensados como uma maneira de substituir modelos de equações diferenciais parciais 

baseados em soluções numéricas, mas sim usados no sentido de simplificá-los. 

Algumas vantagens associadas aos modelos fuzzy apresentados neste trabalho foram 

confirmadas. A sua simplicidade, reduzido custo computacional, versatilidade e flexibilidade 

permitem que sejam adaptados a novos padrões, por meio da modificação dos parâmetros que 

definem o sistema de inferência fuzzy (FIS), ou seja, as formas das funções de pertinência e 

seus parâmetros, regras e seus pesos e métodos de implicação, agregação e defuzzificação. 

Este fato ratifica a possibilidade de que é perfeitamente possível modelar outros casos a partir 

do uso da lógica fuzzy, adotando a mesma metodologia proposta e aplicada neste trabalho. 

O uso da teoria dos conjuntos fuzzy é de interesse e utilidade para a continuidade de 

pesquisas desta natureza, pois permite a flutuação dos parâmetros com resultados que 

concordam com as regras estabelecidas por especialistas. É de interesse que em trabalhos 

futuros possam ser feitas modelagens utilizando sistemas fuzzy para outros tipos de solos em 

condições diversas e adotando também outros modelos de inferência, como por exemplo, o de 

Takagi-Sugeno, já que esta ferramenta mostra-se eficaz e apresenta resultados bem 

satisfatórios.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Foram de fundamental importância para atingir os resultados aqui apresentados, os 

ajustes realizados nas bases de regras fuzzy, a maneira como as funções de pertinência foram 

adequadas e o emprego do método de defuzzificação escolhido, que neste trabalho foi o 

método do centro de gravidade.  

De acordo com os resultados obtidos, foi possível avaliar o processo de redistribuição 

da água no solo para o Silte de Columbia sob duas condições distintas de simulação, 

utilizando para isto dois modelos baseados em regras fuzzy. Cada um destes modelos estava 

devidamente ajustado para cada caso estudado neste trabalho. Os resultados da modelagem 

fuzzy quando comparada com a solução numérica foram extremamente satisfatórios. 

O primeiro modelo baseado em regras fuzzy desenvolvido para o Silte de Columbia e 

que estava ajustado para as condições de simulação do Caso 1, quando utilizado para modelar 

o Franco Arenoso, sob as mesmas condições de simulação, mostrou com base nos resultados 

apresentados que necessita de ajustes na base de regras ou nas funções de pertinência do 

modelo fuzzy, quando o mesmo é aplicado para outro tipo de solo. Justificando assim a 

instabilidade numérica dos resultados. 

O mesmo fato se deu para o segundo modelo baseado em regras fuzzy, que foi 

desenvolvido para o Silte de Columbia e que estava ajustado para as condições de simulação 

do Caso 2. Quando utilizado para modelar a Areia de Grenoble, também sob as mesmas 

condições de simulação, mostrou com base nos resultados apresentados que também necessita 

de ajustes na base de regras ou nas funções de pertinência do modelo fuzzy. 

A partir da análise dos resultados discutidos anteriormente, constata-se que modelos 

baseados em regras fuzzy oferecem uma alternativa para o cálculo da redistribuição da água e 

para a modelagem de diferentes processos hidrológicos. Eles também apresentam como 

vantagem o requerimento de poucos parâmetros, ao contrário dos modelos numéricos, e 

também são consideravelmente mais rápidos e robustos. 
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ANEXO A – Programa em linguagem Matlab utilizado para as simulações feitas utilizando o 

modelo fuzzy. 

 

clc   %Limpa a janela de comando 

close all 

clear   %Atualiza as variáveis 

 

US=zeros(38,10); %Alocando espaço 

US(1,:)=[0.9825 0.9925 0.9950 0.9975 0.9975 1 1 1 1 1]; %Umidade de entrada normalizada 

 

r=size(US); %Comando que quantifica a matriz 

n=r(2);  %Vetor com o mesmo tamanho de US (corresponde a quantidade de colunas) 

 

UI=zeros(r(1),r(2)-1); VU=zeros(r(1),r(2)-1);VQ=zeros(r(1),r(2)-1); %Alocando espaço 

F=zeros(r(1),r(2)); UN=zeros(r(1),r(2)-1);UNs=zeros(r(1),r(2)); %Alocando espaço 

Fnn=zeros(r(1),r(2)); UNn=zeros(r(1),r(2));                                %Alocando espaço 

 

fis = readfis('defesa(C1S2)c2'); %Sistema Fuzzy adotado 

 

uc = [0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 

0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 

0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401; 0.401];      

%Última coluna de UNs para todos os passos de tempo 

 

UNs(:,10) = uc; 

 

Fluxo = [0.19099; 0.17953; 0.16969; 0.16082; 0.15265; 0.14505; 0.13795; 0.1313; 0.12506; 

0.11918; 0.11366; 0.10846; 0.10356; 0.09895; 0.0946; 0.0905; 0.08662; 0.08297; 0.07952; 

0.07625; 0.07313; 0.07024; 0.06747; 0.06485; 0.02868; 0.01501; 0.00859; 0.00516; 0.0032; 

0.00201; 0.00128; 0.00082; 0.00053; 0.00034; 0.00022; 0.00014; 0.00009; 0.00006];     

%Fluxo em cm/h 

 

Fnn(:,10) = Fluxo; 
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T = [1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1]; %Intervalo de Tempo 

 

K=xlsread('D:\Usuarios\Afonso\Antonino\Aularh\POMc1s2.xls','K(teta)','a48:i85'); 

%Condutividade hidráulica em cm/h 

 

for w=1:r(1) 

 

    for i=1:n-1 

       US0=US(w,:); 

       F(w,i)=evalfis([US0(i) US0(i+1)],fis);  %Fluxo calculado pelo FIS 

    end 

 

    for i=1:n-1 

        j=w; 

        Fnn(w,i)=(K(j,i)./0.19).*F(w,i);   %Produto entre o Fluxo e a Condutividade 

    end 

 

    for i=1:n-1 

        VQ(w,i)=Fnn(w,i)-Fnn(w,i+1);  %Variação do Fluxo em cm/h 

    end 

 

    for i=1:n-1 

        VU(w,:)=(VQ(w,:).*(T(w)))/(10); %Variação de Umidade para cada passo de tempo 

    end 

 

    for i=1:n-1 

        US0=US(w,:); 

        UI(w,i)=0.401.*US0(i);  %Valores iniciais de umidade não-normalizados 

    end 

 

    UN(w,:)=(VU(w,:)+ UI(w,:)); %Umidade Nova 

    UNs(w,(1:r(2)-1)) = UN(w,:); %Adaptando a variável UN para Umidade Simulada(UNs) 
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    for i=1:n    %Ajustando para a faixa de valores desejada 

        if  UNs(w,i) >= 0.401 

            UNs(w,i)=0.401; 

        elseif UNs(w,i) <= 0.305 

            UNs(w,i)=0.305; 

        else 

            UNs(w,i)=UNs(w,i); 

        end 

    end 

 

    for i=1:n 

        UNn(w,i)= UNs(w,i)/0.401;  %Normalizando a Umidade simulada 

    end 

 

    US(w+1,:)=UNn(w,:);   %Atualizando as entradas 

 

end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

ANEXO B - Dados de umidade volumétrica, fluxo e condutividade hidráulica para o Silte de 

Columbia obtidos através da simulação numérica para o Caso 1. 

 

Tabela B1. Dados de umidade volumétrica. 

Umidade volumétrica (cm3.cm-3) 

Tempo (h)  10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 0,394 0,398 0,399 0,4 0,4 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 

2 0,388 0,394 0,397 0,399 0,4 0,4 0,401 0,401 0,401 0,401 

3 0,384 0,39 0,394 0,397 0,398 0,4 0,4 0,401 0,401 0,401 

4 0,38 0,387 0,392 0,395 0,397 0,399 0,4 0,401 0,401 0,401 

5 0,376 0,384 0,389 0,393 0,396 0,398 0,399 0,4 0,401 0,401 

6 0,373 0,381 0,387 0,391 0,395 0,397 0,399 0,4 0,401 0,401 

7 0,37 0,378 0,385 0,39 0,393 0,396 0,398 0,4 0,401 0,401 

8 0,367 0,376 0,383 0,388 0,392 0,395 0,398 0,4 0,401 0,401 

9 0,365 0,374 0,381 0,386 0,391 0,394 0,397 0,399 0,401 0,401 

10 0,363 0,372 0,379 0,384 0,389 0,393 0,397 0,399 0,401 0,401 

11 0,36 0,37 0,377 0,383 0,388 0,392 0,396 0,399 0,401 0,401 

12 0,359 0,368 0,375 0,381 0,387 0,392 0,396 0,399 0,401 0,401 

13 0,357 0,366 0,373 0,38 0,386 0,391 0,395 0,398 0,4 0,401 

14 0,355 0,364 0,372 0,378 0,384 0,39 0,395 0,398 0,4 0,401 

15 0,353 0,363 0,37 0,377 0,383 0,389 0,394 0,398 0,4 0,401 

16 0,352 0,361 0,369 0,376 0,382 0,388 0,393 0,398 0,4 0,401 

17 0,35 0,36 0,367 0,375 0,381 0,387 0,393 0,397 0,4 0,401 

18 0,349 0,358 0,366 0,373 0,38 0,387 0,392 0,397 0,4 0,401 

19 0,348 0,357 0,365 0,372 0,379 0,386 0,392 0,397 0,4 0,401 

20 0,347 0,356 0,364 0,371 0,378 0,385 0,391 0,397 0,4 0,401 

21 0,345 0,354 0,363 0,37 0,377 0,384 0,391 0,397 0,4 0,401 

22 0,344 0,353 0,361 0,369 0,376 0,384 0,391 0,396 0,4 0,401 

23 0,343 0,352 0,36 0,368 0,376 0,383 0,39 0,396 0,4 0,401 

24 0,342 0,351 0,359 0,367 0,375 0,382 0,39 0,396 0,4 0,401 
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Tabela B2. Dados de fluxo. 

Fluxo (cm.h-1) 

Tempo (h)  10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 0,07289 0,12259 0,15227 0,16974 0,17999 0,18585 0,189 0,19045 0,19093 0,19099 

2 0,05508 0,09945 0,13037 0,15091 0,16407 0,1721 0,1766 0,17873 0,17944 0,17953 

3 0,04508 0,08466 0,11478 0,13639 0,15112 0,16055 0,16602 0,16868 0,16958 0,16969 

4 0,03837 0,07393 0,10264 0,12442 0,13999 0,15036 0,15655 0,15963 0,16068 0,16082 

5 0,03346 0,06565 0,09278 0,11425 0,1302 0,14118 0,14791 0,15131 0,15249 0,15265 

6 0,02968 0,05903 0,08458 0,10547 0,12149 0,13282 0,13994 0,1436 0,14488 0,14505 

7 0,02667 0,05359 0,07762 0,09779 0,11368 0,12518 0,13255 0,13641 0,13778 0,13795 

8 0,0242 0,04903 0,07163 0,09102 0,10663 0,11817 0,12569 0,12969 0,13112 0,1313 

9 0,02214 0,04515 0,06643 0,08501 0,10025 0,11171 0,11931 0,12339 0,12486 0,12506 

10 0,02039 0,0418 0,06186 0,07964 0,09444 0,10575 0,11335 0,11748 0,11899 0,11918 

11 0,01889 0,03888 0,05782 0,07481 0,08914 0,10024 0,10779 0,11194 0,11346 0,11366 

12 0,01758 0,03631 0,05422 0,07045 0,0843 0,09514 0,1026 0,10673 0,10826 0,10846 

13 0,01642 0,03403 0,05099 0,0665 0,07985 0,09041 0,09774 0,10184 0,10336 0,10356 

14 0,0154 0,032 0,04808 0,0629 0,07576 0,08602 0,0932 0,09724 0,09875 0,09895 

15 0,01449 0,03017 0,04545 0,05961 0,07198 0,08193 0,08894 0,09291 0,0944 0,0946 

16 0,01368 0,02852 0,04305 0,05659 0,06849 0,07811 0,08494 0,08883 0,0903 0,0905 

17 0,01294 0,02703 0,04087 0,05382 0,06526 0,07455 0,08119 0,08499 0,08643 0,08662 

18 0,01227 0,02566 0,03886 0,05126 0,06225 0,07123 0,07767 0,08137 0,08278 0,08297 

19 0,01166 0,02441 0,03701 0,04889 0,05945 0,06811 0,07435 0,07796 0,07933 0,07952 

20 0,0111 0,02326 0,03531 0,04669 0,05684 0,0652 0,07123 0,07473 0,07607 0,07625 

21 0,01058 0,0222 0,03373 0,04464 0,0544 0,06246 0,06829 0,07169 0,07299 0,07316 

22 0,01011 0,02122 0,03226 0,04273 0,05212 0,05988 0,06552 0,06881 0,07007 0,07024 

23 0,00967 0,02031 0,0309 0,04095 0,04998 0,05746 0,0629 0,06608 0,06731 0,06747 

24 0,00926 0,01946 0,02962 0,03929 0,04797 0,05517 0,06043 0,06351 0,06469 0,06485 
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Tabela B3. Dados de condutividade hidráulica. 

K(θθθθ) (cm.h-1) 

Tempo 

(h) 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 0,175194 0,194384 0,199469 0,204673 0,204673 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

2 0,149604 0,175194 0,189417 0,199469 0,204673 0,204673 0,21 0,21 0,21 0,21 

3 0,134472 0,157732 0,175194 0,189417 0,194384 0,204673 0,204673 0,21 0,21 0,21 

4 0,120736 0,145683 0,166256 0,179824 0,189417 0,199469 0,204673 0,21 0,21 0,21 

5 0,10828 0,134472 0,153619 0,170672 0,184564 0,194384 0,199469 0,204673 0,21 0,21 

6 0,099712 0,124046 0,145683 0,161943 0,179824 0,189417 0,199469 0,204673 0,21 0,21 

7 0,091761 0,114355 0,138119 0,157732 0,170672 0,184564 0,194384 0,204673 0,21 0,21 

8 0,084387 0,10828 0,130912 0,149604 0,166256 0,179824 0,194384 0,204673 0,21 0,21 

9 0,079773 0,102497 0,124046 0,141856 0,161943 0,175194 0,189417 0,199469 0,21 0,21 

10 0,075388 0,096995 0,117506 0,134472 0,153619 0,170672 0,189417 0,199469 0,21 0,21 

11 0,069218 0,091761 0,11128 0,130912 0,149604 0,166256 0,184564 0,199469 0,21 0,21 

12 0,067264 0,086784 0,105353 0,124046 0,145683 0,166256 0,184564 0,199469 0,21 0,21 

13 0,063507 0,082051 0,099712 0,120736 0,141856 0,161943 0,179824 0,194384 0,204673 0,21 

14 0,05994 0,077553 0,096995 0,114355 0,134472 0,157732 0,179824 0,194384 0,204673 0,21 

15 0,056554 0,075388 0,091761 0,11128 0,130912 0,153619 0,175194 0,194384 0,204673 0,21 

16 0,054927 0,071222 0,089241 0,10828 0,127437 0,149604 0,170672 0,194384 0,204673 0,21 

17 0,051799 0,069218 0,084387 0,105353 0,124046 0,145683 0,170672 0,189417 0,204673 0,21 

18 0,050296 0,065361 0,082051 0,099712 0,120736 0,145683 0,166256 0,189417 0,204673 0,21 

19 0,048833 0,063507 0,079773 0,096995 0,117506 0,141856 0,166256 0,189417 0,204673 0,21 

20 0,047408 0,0617 0,077553 0,094346 0,114355 0,138119 0,161943 0,189417 0,204673 0,21 

21 0,044671 0,058225 0,075388 0,091761 0,11128 0,134472 0,161943 0,189417 0,204673 0,21 

22 0,043356 0,056554 0,071222 0,089241 0,10828 0,134472 0,161943 0,184564 0,204673 0,21 

23 0,042077 0,054927 0,069218 0,086784 0,10828 0,130912 0,157732 0,184564 0,204673 0,21 

24 0,040831 0,053343 0,067264 0,084387 0,105353 0,127437 0,157732 0,184564 0,204673 0,21 
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ANEXO C - Dados de umidade volumétrica e condutividade hidráulica para o Franco 

Arenoso obtidos através da simulação numérica para o Caso 1. 

 

Tabela C1. Dados de umidade volumétrica. 

Umidade volumétrica (cm3.cm-3) 

Tempo (h)  10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 0,2547 0,2679 0,2768 0,2831 0,2886 0,2928 0,2965 0,2992 0,3007 0,301 

2 0,228 0,2444 0,2567 0,2667 0,2757 0,2839 0,2914 0,2973 0,3003 0,301 

3 0,2098 0,2275 0,2413 0,2533 0,265 0,2764 0,2871 0,2954 0,3 0,301 

4 0,1971 0,2143 0,2292 0,2425 0,256 0,2698 0,2832 0,2941 0,2998 0,301 

5 0,1869 0,2041 0,2191 0,2338 0,2485 0,2648 0,2804 0,2928 0,2996 0,301 

6 0,1783 0,196 0,2108 0,2263 0,2426 0,2604 0,278 0,2918 0,2994 0,301 

7 0,1708 0,1889 0,2042 0,22 0,2376 0,2566 0,2758 0,291 0,2993 0,301 

8 0,1652 0,1826 0,1986 0,2146 0,2332 0,2535 0,274 0,2904 0,2992 0,301 

9 0,1606 0,177 0,1936 0,21 0,2295 0,2509 0,2725 0,2899 0,2991 0,301 

10 0,1566 0,1723 0,1892 0,2062 0,2264 0,2488 0,2713 0,2895 0,299 0,301 

11 0,1529 0,1682 0,1853 0,203 0,2237 0,247 0,2703 0,2892 0,299 0,301 

12 0,1496 0,1652 0,1818 0,2002 0,2213 0,2454 0,2695 0,2889 0,2989 0,301 

13 0,1465 0,1624 0,1786 0,1976 0,2192 0,2441 0,2688 0,2886 0,2989 0,301 

14 0,1436 0,1598 0,1758 0,1953 0,2174 0,2429 0,2682 0,2884 0,2988 0,301 

15 0,1409 0,1574 0,1732 0,1932 0,2158 0,2419 0,2676 0,2882 0,2988 0,301 

16 0,1384 0,1551 0,1709 0,1913 0,2143 0,241 0,2672 0,288 0,2988 0,301 

17 0,1361 0,153 0,1688 0,1896 0,213 0,2402 0,2668 0,2878 0,2987 0,301 

18 0,1338 0,151 0,1672 0,1881 0,2119 0,2395 0,2664 0,2876 0,2987 0,301 

19 0,1318 0,1492 0,1658 0,1867 0,2108 0,2389 0,2661 0,2875 0,2987 0,301 

20 0,13 0,1475 0,1644 0,1854 0,2099 0,2383 0,2658 0,2874 0,2987 0,301 

21 0,1287 0,1459 0,1631 0,1842 0,2091 0,2377 0,2655 0,2873 0,2987 0,301 

22 0,1275 0,1444 0,162 0,1831 0,2083 0,2372 0,2653 0,2872 0,2986 0,301 

23 0,1263 0,143 0,1609 0,1822 0,2076 0,2368 0,2651 0,2871 0,2986 0,301 

24 0,1253 0,1416 0,1599 0,1813 0,207 0,2364 0,2649 0,287 0,2986 0,301 
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Tabela C2. Dados de condutividade hidráulica. 

K(θθθθ) (cm.h-1) 

Tempo 

(h) 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 0,483416 0,847685 1,218988 1,565449 1,938761 2,276515 2,617519 2,895009 3,060489 3,0946 

2 0,141168 0,305525 0,527326 0,806423 1,166212 1,615329 2,158408 2,697101 3,01554 3,0946 

3 0,055994 0,137765 0,265109 0,454688 0,751093 1,19955 1,829653 2,511581 2,982223 3,0946 

4 0,027971 0,070891 0,14965 0,280138 0,511561 0,916959 1,571606 2,391421 2,960198 3,0946 

5 0,015495 0,041226 0,090682 0,186638 0,367585 0,744816 1,407272 2,276515 2,938322 3,0946 

6 0,009179 0,026284 0,059033 0,129899 0,281424 0,618247 1,279034 2,191571 2,916592 3,0946 

7 0,005693 0,017441 0,041451 0,09491 0,22327 0,525047 1,170922 2,125703 2,905782 3,0946 

8 0,00393 0,011963 0,03043 0,072002 0,181383 0,458694 1,088727 2,07749 2,895009 3,0946 

9 0,002871 0,008462 0,02292 0,05659 0,151841 0,409031 1,024282 2,038076 2,884272 3,0946 

10 0,002169 0,006274 0,017752 0,046195 0,130539 0,372548 0,975246 2,007035 2,873572 3,0946 

11 0,001663 0,004801 0,014083 0,038823 0,114241 0,343661 0,936026 1,984038 2,873572 3,0946 

12 0,001305 0,00393 0,011393 0,033269 0,101333 0,319711 0,90569 1,961281 2,862907 3,0946 

13 0,001034 0,00325 0,009352 0,02877 0,091143 0,301382 0,879882 1,938761 2,862907 3,0946 

14 0,000828 0,002716 0,007846 0,025259 0,083161 0,285317 0,858296 1,923879 2,852279 3,0946 

15 0,00067 0,002296 0,006648 0,022399 0,076606 0,272529 0,837193 1,909101 2,852279 3,0946 

16 0,000549 0,001949 0,00573 0,020069 0,070891 0,261468 0,823388 1,894426 2,852279 3,0946 

17 0,000456 0,001675 0,004994 0,018173 0,066255 0,251981 0,80979 1,879855 2,841686 3,0946 

18 0,000377 0,001447 0,004493 0,016637 0,062549 0,243938 0,796397 1,865385 2,841686 3,0946 

19 0,000319 0,001267 0,004092 0,015312 0,059033 0,23723 0,786485 1,858188 2,841686 3,0946 

20 0,000274 0,001115 0,003724 0,014168 0,056292 0,230691 0,776685 1,851016 2,841686 3,0946 

21 0,000245 0,000988 0,003409 0,013181 0,053952 0,224317 0,766996 1,84387 2,841686 3,0946 

22 0,000221 0,000881 0,003162 0,012332 0,051702 0,219127 0,760599 1,836749 2,831129 3,0946 

23 0,000199 0,00079 0,002932 0,011675 0,049803 0,215055 0,754249 1,829653 2,831129 3,0946 

24 0,000182 0,000708 0,002735 0,011049 0,048226 0,211051 0,747948 1,822581 2,831129 3,0946 
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ANEXO D - Dados de umidade volumétrica, fluxo e condutividade hidráulica para o Silte de 

Columbia obtidos através da simulação numérica para o Caso 2. 

 

Tabela D1. Dados de umidade volumétrica. 

Umidade volumétrica (cm3.cm-3) 

Tempo (h)  10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 0,394 0,398 0,399 0,4 0,4 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 

2 0,389 0,394 0,397 0,398 0,399 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

3 0,384 0,39 0,394 0,396 0,398 0,399 0,399 0,4 0,4 0,4 

4 0,38 0,387 0,391 0,394 0,396 0,398 0,398 0,399 0,399 0,399 

5 0,376 0,384 0,389 0,392 0,395 0,396 0,397 0,398 0,398 0,398 

6 0,373 0,381 0,386 0,39 0,393 0,395 0,396 0,397 0,397 0,397 

7 0,37 0,378 0,384 0,388 0,391 0,393 0,395 0,396 0,396 0,397 

8 0,367 0,375 0,381 0,386 0,389 0,392 0,393 0,395 0,395 0,396 

9 0,364 0,373 0,379 0,384 0,388 0,39 0,392 0,393 0,394 0,394 

10 0,362 0,371 0,377 0,382 0,386 0,389 0,391 0,392 0,393 0,393 

11 0,36 0,368 0,375 0,38 0,384 0,387 0,389 0,391 0,392 0,392 

12 0,358 0,366 0,373 0,378 0,382 0,386 0,388 0,39 0,391 0,391 

13 0,356 0,364 0,371 0,377 0,381 0,384 0,387 0,388 0,389 0,39 

14 0,354 0,363 0,369 0,375 0,379 0,383 0,385 0,387 0,388 0,389 

15 0,352 0,361 0,368 0,373 0,378 0,381 0,384 0,386 0,387 0,387 

16 0,351 0,359 0,366 0,372 0,376 0,38 0,383 0,385 0,386 0,386 

17 0,349 0,358 0,365 0,37 0,375 0,378 0,381 0,383 0,385 0,385 

18 0,348 0,356 0,363 0,369 0,373 0,377 0,38 0,382 0,383 0,384 

19 0,346 0,355 0,362 0,367 0,372 0,376 0,379 0,381 0,382 0,383 

20 0,345 0,353 0,36 0,366 0,371 0,374 0,377 0,38 0,381 0,382 

21 0,344 0,352 0,359 0,365 0,369 0,373 0,376 0,379 0,38 0,381 

22 0,342 0,351 0,358 0,363 0,368 0,372 0,375 0,377 0,379 0,379 

23 0,341 0,35 0,356 0,362 0,367 0,371 0,374 0,376 0,378 0,378 

24 0,34 0,348 0,355 0,361 0,366 0,37 0,373 0,375 0,377 0,377 
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Tabela D2. Dados de fluxo. 

Fluxo (cm.h-1) 

Tempo (h)  10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 0,07386 0,1242 0,15459 0,17308 0,18478 0,19256 0,19808 0,20227 0,20571 0,20882 

2 0,05591 0,10115 0,13319 0,15534 0,17076 0,18176 0,18994 0,19636 0,20174 0,20663 

3 0,04587 0,08642 0,11789 0,14147 0,15898 0,17212 0,18225 0,19039 0,19731 0,20363 

4 0,03915 0,07574 0,10593 0,12988 0,14857 0,16317 0,17477 0,18429 0,19249 0,20002 

5 0,03424 0,0675 0,09616 0,11992 0,1392 0,15477 0,16748 0,17811 0,18736 0,19591 

6 0,03046 0,06089 0,088 0,11123 0,13071 0,1469 0,16041 0,17191 0,18203 0,19143 

7 0,02745 0,05545 0,08104 0,10359 0,123 0,13952 0,15359 0,16575 0,17657 0,18667 

8 0,02498 0,05088 0,07505 0,09682 0,11597 0,13261 0,14705 0,1597 0,17107 0,18172 

9 0,02291 0,04699 0,06983 0,09078 0,10955 0,12616 0,1408 0,15379 0,16557 0,17667 

10 0,02116 0,04363 0,06524 0,08536 0,10369 0,12015 0,13485 0,14807 0,16014 0,17157 

11 0,01965 0,0407 0,06117 0,08048 0,09831 0,11454 0,12922 0,14254 0,15482 0,16648 

12 0,01834 0,03813 0,05755 0,07608 0,09338 0,10931 0,12388 0,13724 0,14963 0,16145 

13 0,01718 0,03584 0,05431 0,07208 0,08884 0,10444 0,11884 0,13216 0,1446 0,1565 

14 0,01616 0,0338 0,05138 0,06843 0,08466 0,0999 0,11409 0,12731 0,13973 0,15167 

15 0,01525 0,03197 0,04873 0,0651 0,0808 0,09566 0,10961 0,12269 0,13505 0,14696 

16 0,01443 0,03032 0,04632 0,06205 0,07724 0,09171 0,10539 0,1183 0,13056 0,14241 

17 0,0137 0,02882 0,04413 0,05925 0,07393 0,08801 0,10141 0,11412 0,12625 0,13801 

18 0,01303 0,02745 0,04211 0,05666 0,07086 0,08456 0,09766 0,11016 0,12214 0,13377 

19 0,01242 0,0262 0,04026 0,05427 0,06801 0,08133 0,09413 0,1064 0,1182 0,1297 

20 0,01186 0,02506 0,03855 0,05206 0,06535 0,0783 0,0908 0,10283 0,11444 0,12578 

21 0,01135 0,024 0,03698 0,05 0,06287 0,07545 0,08765 0,09944 0,11086 0,12203 

22 0,01088 0,02302 0,03551 0,04809 0,06055 0,07278 0,08469 0,09623 0,10744 0,11843 

23 0,01044 0,02212 0,03416 0,0463 0,05838 0,07027 0,08188 0,09318 0,10418 0,11498 

24 0,01004 0,02128 0,03289 0,04463 0,05635 0,06791 0,07923 0,09028 0,10107 0,11168 
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Tabela D3. Dados de condutividade hidráulica. 

K(θθθθ) (cm.h-1) 

Tempo 

(h) 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 0,175194 0,194384 0,199469 0,204673 0,204673 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

2 0,153619 0,175194 0,189417 0,194384 0,199469 0,204673 0,204673 0,204673 0,204673 0,204673 

3 0,134472 0,157732 0,175194 0,184564 0,194384 0,199469 0,199469 0,204673 0,204673 0,204673 

4 0,120736 0,145683 0,161943 0,175194 0,184564 0,194384 0,194384 0,199469 0,199469 0,199469 

5 0,10828 0,134472 0,153619 0,166256 0,179824 0,184564 0,189417 0,194384 0,194384 0,194384 

6 0,099712 0,124046 0,141856 0,157732 0,170672 0,179824 0,184564 0,189417 0,189417 0,189417 

7 0,091761 0,114355 0,134472 0,149604 0,161943 0,170672 0,179824 0,184564 0,184564 0,189417 

8 0,084387 0,105353 0,124046 0,141856 0,153619 0,166256 0,170672 0,179824 0,179824 0,184564 

9 0,077553 0,099712 0,117506 0,134472 0,149604 0,157732 0,166256 0,170672 0,175194 0,175194 

10 0,073278 0,094346 0,11128 0,127437 0,141856 0,153619 0,161943 0,166256 0,170672 0,170672 

11 0,069218 0,086784 0,105353 0,120736 0,134472 0,145683 0,153619 0,161943 0,166256 0,166256 

12 0,065361 0,082051 0,099712 0,114355 0,127437 0,141856 0,149604 0,157732 0,161943 0,161943 

13 0,0617 0,077553 0,094346 0,11128 0,124046 0,134472 0,145683 0,149604 0,153619 0,157732 

14 0,058225 0,075388 0,089241 0,105353 0,117506 0,130912 0,138119 0,145683 0,149604 0,153619 

15 0,054927 0,071222 0,086784 0,099712 0,114355 0,124046 0,134472 0,141856 0,145683 0,145683 

16 0,053343 0,067264 0,082051 0,096995 0,10828 0,120736 0,130912 0,138119 0,141856 0,141856 

17 0,050296 0,065361 0,079773 0,091761 0,105353 0,114355 0,124046 0,130912 0,138119 0,138119 

18 0,048833 0,0617 0,075388 0,089241 0,099712 0,11128 0,120736 0,127437 0,130912 0,134472 

19 0,046021 0,05994 0,073278 0,084387 0,096995 0,10828 0,117506 0,124046 0,127437 0,130912 

20 0,044671 0,056554 0,069218 0,082051 0,094346 0,102497 0,11128 0,120736 0,124046 0,127437 

21 0,043356 0,054927 0,067264 0,079773 0,089241 0,099712 0,10828 0,117506 0,120736 0,124046 

22 0,040831 0,053343 0,065361 0,075388 0,086784 0,096995 0,105353 0,11128 0,117506 0,117506 

23 0,039619 0,051799 0,0617 0,073278 0,084387 0,094346 0,102497 0,10828 0,114355 0,114355 

24 0,03844 0,048833 0,05994 0,071222 0,082051 0,091761 0,099712 0,105353 0,11128 0,11128 
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ANEXO E - Dados de umidade volumétrica, fluxo e condutividade hidráulica para a Areia de 

Grenoble obtidos através da simulação numérica para o Caso 2. 

 

Tabela E1. Dados de umidade volumétrica. 

Umidade volumétrica (cm3.cm-3) 

Tempo (h)  10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 0,163 0,179 0,193 0,204 0,214 0,223 0,231 0,238 0,243 0,246 

2 0,138 0,15 0,161 0,17 0,178 0,186 0,192 0,198 0,203 0,205 

3 0,125 0,136 0,145 0,153 0,16 0,167 0,172 0,178 0,182 0,183 

4 0,117 0,127 0,135 0,142 0,148 0,154 0,16 0,164 0,168 0,169 

5 0,111 0,12 0,127 0,134 0,14 0,145 0,15 0,154 0,158 0,159 

6 0,106 0,115 0,122 0,128 0,133 0,138 0,143 0,147 0,15 0,151 

7 0,103 0,11 0,117 0,123 0,128 0,133 0,137 0,141 0,144 0,145 

8 0,1 0,107 0,113 0,119 0,124 0,128 0,132 0,136 0,138 0,139 

9 0,097 0,104 0,11 0,115 0,12 0,124 0,128 0,131 0,134 0,135 

10 0,095 0,101 0,107 0,112 0,117 0,121 0,124 0,128 0,13 0,131 

11 0,092 0,099 0,104 0,109 0,114 0,118 0,121 0,124 0,127 0,128 

12 0,091 0,097 0,102 0,107 0,111 0,115 0,119 0,121 0,124 0,125 

13 0,089 0,095 0,1 0,105 0,109 0,113 0,116 0,119 0,121 0,122 

14 0,088 0,093 0,098 0,103 0,107 0,11 0,114 0,116 0,118 0,119 

15 0,086 0,092 0,097 0,101 0,105 0,108 0,112 0,114 0,116 0,117 

16 0,085 0,09 0,095 0,099 0,103 0,107 0,11 0,112 0,114 0,115 

17 0,084 0,089 0,094 0,098 0,102 0,105 0,108 0,11 0,112 0,113 

18 0,083 0,088 0,092 0,096 0,1 0,103 0,106 0,109 0,11 0,111 

19 0,082 0,087 0,091 0,095 0,099 0,102 0,105 0,107 0,109 0,11 

20 0,081 0,086 0,09 0,094 0,097 0,1 0,103 0,106 0,107 0,108 

21 0,08 0,085 0,089 0,093 0,096 0,099 0,102 0,104 0,106 0,107 

22 0,079 0,084 0,088 0,092 0,095 0,098 0,101 0,103 0,105 0,105 

23 0,078 0,083 0,087 0,091 0,094 0,097 0,099 0,102 0,103 0,104 

24 0,077 0,082 0,086 0,09 0,093 0,096 0,098 0,1 0,102 0,103 
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Tabela E2. Dados de fluxo. 

Fluxo (cm.h-1) 

Tempo (h)  10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 0,32852 0,74397 1,21037 1,71561 2,2514 2,81132 3,38974 3,98113 4,57963 5,17952 

2 0,14088 0,31754 0,51612 0,73225 0,96303 1,2064 1,4608 1,72497 1,99765 2,27664 

3 0,08507 0,1909 0,30959 0,43875 0,57675 0,72246 0,87505 1,03391 1,19842 1,36727 

4 0,05946 0,13298 0,21525 0,30472 0,40031 0,50128 0,6071 0,71737 0,83169 0,94912 

5 0,04505 0,10047 0,16237 0,22963 0,30149 0,37741 0,457 0,53999 0,62606 0,71449 

6 0,03591 0,07991 0,12898 0,18226 0,23916 0,29929 0,36234 0,42811 0,49633 0,56641 

7 0,02966 0,06587 0,10618 0,14993 0,19665 0,24602 0,2978 0,35181 0,40785 0,46539 

8 0,02513 0,05572 0,08973 0,12662 0,16601 0,20762 0,25128 0,29682 0,34407 0,39258 

9 0,02172 0,04808 0,07736 0,1091 0,14298 0,17878 0,21633 0,25551 0,29616 0,33788 

10 0,01906 0,04215 0,06775 0,0955 0,12511 0,1564 0,18923 0,22348 0,259 0,29545 

11 0,01694 0,03741 0,0601 0,08467 0,11089 0,1386 0,16766 0,19798 0,22943 0,26168 

12 0,01521 0,03356 0,05388 0,07587 0,09934 0,12413 0,15013 0,17727 0,2054 0,23425 

13 0,01378 0,03037 0,04873 0,06859 0,08978 0,11216 0,13564 0,16014 0,18553 0,21157 

14 0,01258 0,02769 0,0444 0,06248 0,08176 0,10212 0,12348 0,14577 0,16887 0,19254 

15 0,01155 0,02541 0,04073 0,05728 0,07494 0,09359 0,11315 0,13356 0,1547 0,17637 

16 0,01067 0,02345 0,03756 0,05282 0,06908 0,08625 0,10427 0,12306 0,14253 0,16248 

17 0,0099 0,02175 0,03482 0,04894 0,064 0,0799 0,09657 0,11397 0,13198 0,15044 

18 0,00923 0,02026 0,03242 0,04555 0,05955 0,07433 0,08984 0,10601 0,12275 0,1399 

19 0,00863 0,01894 0,0303 0,04256 0,05563 0,06943 0,0839 0,099 0,11462 0,13062 

20 0,00811 0,01777 0,02842 0,03991 0,05215 0,06508 0,07864 0,09277 0,10741 0,12239 

21 0,00764 0,01673 0,02674 0,03754 0,04905 0,0612 0,07394 0,08722 0,10097 0,11504 

22 0,00721 0,01579 0,02523 0,03542 0,04626 0,05772 0,06972 0,08224 0,0952 0,10845 

23 0,00683 0,01495 0,02387 0,0335 0,04375 0,05457 0,06592 0,07775 0,08999 0,10251 

24 0,00648 0,01418 0,02264 0,03176 0,04147 0,05173 0,06248 0,07368 0,08527 0,09712 
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Tabela E3. Dados de condutividade hidráulica. 

K(θθθθ) (cm.h-1) 

Tempo 

(h) 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 0,801169 1,226738 1,72805 2,223759 2,764733 3,334706 3,914758 4,48431 4,929229 5,21225 

2 0,375595 0,54889 0,757405 0,970092 1,195863 1,460678 1,687684 1,94132 2,17459 2,273791 

3 0,239448 0,351457 0,47043 0,600643 0,736235 0,894603 1,023116 1,195863 1,323108 1,35651 

4 0,177221 0,257382 0,339851 0,427743 0,51637 0,618714 0,736235 0,823778 0,919237 0,944398 

5 0,139473 0,198859 0,257382 0,328547 0,401008 0,47043 0,54889 0,618714 0,695281 0,715529 

6 0,113087 0,16385 0,214392 0,266732 0,317538 0,375595 0,441621 0,500685 0,54889 0,565738 

7 0,099238 0,133847 0,177221 0,222504 0,266732 0,317538 0,36337 0,414207 0,455848 0,47043 

8 0,08675 0,118023 0,151279 0,19143 0,230855 0,266732 0,306819 0,351457 0,375595 0,388139 

9 0,075523 0,103698 0,133847 0,16385 0,198859 0,230855 0,266732 0,296384 0,328547 0,339851 

10 0,068693 0,090768 0,118023 0,145282 0,177221 0,206511 0,230855 0,266732 0,286228 0,296384 

11 0,059362 0,082873 0,103698 0,128399 0,157466 0,184219 0,206511 0,230855 0,257382 0,266732 

12 0,056482 0,075523 0,09493 0,118023 0,139473 0,16385 0,19143 0,206511 0,230855 0,239448 

13 0,05105 0,068693 0,08675 0,108313 0,128399 0,151279 0,170433 0,19143 0,206511 0,214392 

14 0,048492 0,062355 0,079131 0,099238 0,118023 0,133847 0,157466 0,170433 0,184219 0,19143 

15 0,043676 0,059362 0,075523 0,090768 0,108313 0,123126 0,145282 0,157466 0,170433 0,177221 

16 0,041412 0,053712 0,068693 0,082873 0,099238 0,118023 0,133847 0,145282 0,157466 0,16385 

17 0,039241 0,05105 0,065464 0,079131 0,09493 0,108313 0,123126 0,133847 0,145282 0,151279 

18 0,03716 0,048492 0,059362 0,072045 0,08675 0,099238 0,113087 0,128399 0,133847 0,139473 

19 0,035166 0,046034 0,056482 0,068693 0,082873 0,09493 0,108313 0,118023 0,128399 0,133847 

20 0,033257 0,043676 0,053712 0,065464 0,075523 0,08675 0,099238 0,113087 0,118023 0,123126 

21 0,031429 0,041412 0,05105 0,062355 0,072045 0,082873 0,09493 0,103698 0,113087 0,118023 

22 0,029681 0,039241 0,048492 0,059362 0,068693 0,079131 0,090768 0,099238 0,108313 0,108313 

23 0,028009 0,03716 0,046034 0,056482 0,065464 0,075523 0,082873 0,09493 0,099238 0,103698 

24 0,026412 0,035166 0,043676 0,053712 0,062355 0,072045 0,079131 0,08675 0,09493 0,099238 
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