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Resumo:Este trabalho, descreve uma aplicação de lógica fuzzy para controle de temperatura em uma
Planta Industrial de uma grande empresa automobilística do Sul Fluminense. A lógica fuzzy é uma
técnica de Inteligência Artificial e tem sido reconhecida com mais uma ferramenta para engenharia
utilizada no controle industrial. São discutidos ao longo do trabalho a descrição do equipamento, que
consta de uma “casa de ar” em uma cabine robotizada, abordando seu funcionamento, características,
problemas e soluções. O trabalho se encerra concluindo que o sistema submetido ao controle fuzzy
responde perfeitamente ao processo no qual foi instalado, mantendo a variável temperatura dentro dos
valores de setpoint e tolerância.
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