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1 Introdução 

Embora seja recente na teoria dos Conjuntos, a Teoria dos Conjuntos Fuzzy, 
vem se desenvolvendo e cada vez mais está ganhando espaço.  De maneira ampla, 
essa teoria é usada como ferramenta para a formulação de modelos nos vários cam- 
pos das ciências.  Antes de mais nada, é valido a ressalve de que a principal ideia 
da  lógica  fuzzy  ́e  de  inserir  uma  forma  diferenciada  a  certos  termos  lingúısticos 
matemáticos,  tais  como  ”aproximadamente”,  ”em  torno  de”,  dentre  outros.   Em 
outras palavras, a lógica fuzzy procura analisar o ”grau de incerteza” de determi- 
nados eventos do meio em que vivemos através da teoria dos Conjuntos Fuzzy. 

Em continuidade e complemento, de um modo geral, os termos linguistícos 
matemáticos supracitados compõem, em um problema concreto, números que são 
idealizações de informações imprecisas, envolvendo valores numéricos.  Por exem- 
plo,  quando  se  mede  a  estatura  de  um  indiv́ıduo,  o  que  se  obtém  é  um  valor 
numérico carregado de imprecisões. 

De fato, tais imprecisões podem ter sido causadas pelos instrumentos de medi- 
das, pelos indiv́ıduos que estão tomando as medidas, pelo indiv́ıduo que está sendo 
medido etc. Finalmente, opta-se por um ”valor preciso”, onde assim irá abranger a 
real definição de um número fuzzy trabalhando-se com operações aritméticas e em 
sua  maioria,  estudando  exemplos  e  análises  de  situações  reais  e  cotidianas  numa 
perspectiva diferenciada. 

 

2 Metodologia 

No decorrer do projeto, a aluna estudou os conjuntos Fuzzy como 
modelador de incerteza, subconjuntos Fuzzy, operações com esses subconjuntos, o 
Conceito de Alfa-Nı́vel, o Prinćıpio de extensão e números Fuzzy. 

Numa análise individual e bastante  somatória,  estudou  um  exemplo  em  que se  
trabalha  o  percurso  numa  viagem  realizada  de  Teresina  ̀a  Agua Branca.  Tendo 
em vista que na Br, saída de Teresina possui um longo congestionamento, 
durante a análise e estudo da resolução do problema, foram levados em 
consideração aspectos como trânsito, horário e afins, aspectos estes que variam 
conforme seja a referência adotada em questão. 



  

 

3 Resultados 

No decorrer do projeto, a aluna estudou os conjuntos Fuzzy como 
modelador de incerteza, subconjuntos Fuzzy, operações com esses subconjuntos, o 
Conceito de Alfa-Nı́vel, o Prinćıpio de extensão e números Fuzzy. 

Numa  análise  individual  e  bastante  somatória,  estudou  um  exemplo  em  que 
se  trabalha  o  percurso  numa  viagem  realizada  de  Teresina a Água Branca. Tendo em 
vista que na Br, saída de Teresina possui um longo congestionamento, durante a 
análise e estudo da resolução do problema, foram levados em consideração aspectos 
como trânsito, horário e afins, aspectos estes que variam conforme seja a referência 
adotada em questão. 

 
 

4 Discussão 

Sabe-se que o conhecimento  matemático  é  constrúıdo  de  forma  cumulativa. 
Compreender a importância daquilo que se estuda em questão e, sobretudo, 
aplicá-lo em exemplos cotidianos, promove um interesse maior por quem  
examina. 

Dessa forma, foi abordado e trabalhado em questão um problema extráıdo do 
livro  ”Tópicos  de  Lógica  Fuzzy  e  Biomatemática”  (Barros,  L.C.),  cuja  resolução 
baseia-se em teoremas e proposições acerca da lógica Fuzzy, e de forma espećıfica, 
números Fuzzy e operações aritméticas.  Observe o exemplo que segue: 

 

 
Considere que uma viagem de ônibus de Teresina a Água Branca está 

sujeita às seguintes considerações: 

A distância é de aproximadamente 100 km; 

A velocidade não deve exceder a 120 km/h; 

O trânsito é geralmente intenso e a velocidade é também reduzida nos pedágios; 

O ônibus sai quase sempre atrasado mas nunca ocorreu com mais de meia hora. 

Pergunta: Qual o tempo total (T) gasto numa viagem de Teresina à Água 

Branca? Solução: Vamos à abordagem fuzzy desta situação: 

 
Como o dado da distância (D) do trajeto é aproximado podemos considerá-lo 

um número fuzzy em torno de 100 km.  Pode ser, por exemplo, o número triangular 
D = (90; 100; 110) cuja função de pertinência é 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  incerteza  da  velocidade  (V )  do  ônibus  pode  ser  também  modelada  por 
um  número  triangulo  fuzzy.    Levando-se  em  conta  que:   nunca  ultrapassa  120 
Km/h e que têm algumas velocidades no percurso bem baixas, podemos supor que 
V  = (30; 100; 120),  

O fato  do  onibus  partir  quase  sempre  atrasado  indica  que  devemos  ter  também 
um  tempo  extra  (T1)  de  espera  que  não  excede  meia hora.  Este  tempo  pode  ser 
modelado por um número fuzzy do tipo triangulo T1  = (0; 0; 0; ; 5), cujos α-ńıveis 
são 

 

 
 

 

Da f́ısica, o tempo gasto na estrada (T2) é obtido pelo número fuzzy T2  =  D . 

Temos que os α-ńıveis de T2  são: 
 
 

. 
 
 

Portanto, o tempo total gasto (T ) é dada pelo número fuzzy T = T1 + T2  cujos 
α-ńıveis são: 

 



  

 

Esta  ́e  a  solução  fuzzy  do  problema  que  contempla  toda  resposta  do  tempo 
gasto, compreendida entre                 , representada pelo suporte do conjunto. 
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5 Conclusão 
 

No decorrer do projeto,  a  principal  ideia  extráıda  de  modo  amplo é  que  uma 
das  tarefas  da  matemática  traduz-se  em  modelar  fenômenos  reais.  De fato,  uma 
forma bem simples e prática relaciona-se no estudo dos conjuntos Fuzzy. 

Através de tais conjuntos, é posśıvel armazenar dados não precisos em computa- 
dores, gerar respostas baseadas em informações vagas ou amb́ıguas, em processos 
análogos ao do racioćınio humano. 

Em adição, é notório destacar que o cálculo exato e o cálculo aproximado são 
atividades que mobilizam áreas diferentes do cérebro.  O primeiro contato ao iniciar 
os estudos em lógica Fuzzy remete-nos ao estudo de função, visto no Ensino Médio. 
Cada vez que você descobre algo novo ou até mesmo, relembra algum conteúdo já 
visto, observa-se quão grandioso é o ramo matemático. 

De modo geral e sucinto, os conjuntos Fuzzy podem ser operados como os 
conjuntos clássicos, na qual se podem promover uniões, interseções, entre outros. 
O  caso de  estudo  em  questão e  aqui  abordado  nos permite  entender,  de maneira 
breve, a análise de situações imprecisas, cujo universo de solução apresenta vários 
determinantes. 
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