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1. RESUMO 

Com a expansão de processos automatizados, a inteligência artificial vem 

sendo amplamente utilizada em diversos setores industriais e empresariais onde há 

presença de tecnologia. Neste cenário diversificado, a presença de informações 

incertas motivou o polonês Jan Lukasiewicz (1878-1956) a criar à lógica fuzzy em 

1920. Esta técnica também conhecida por lógica difusa, nebulosa ou multivalorada 

trabalha com uma grande variedade de informações vagas e incertas que podem ser 

divididas em graus de pertinência. Neste sentido, o trabalho tem como foco analisar 

os métodos de aplicação da lógica fuzzy em diferentes segmentos da Engenharia e 

estudar como a inferência fuzzy pode ser utilizada como controlador e classificador 

de dados. 

2. INTRODUÇÃO  

Tendo em vista a alta demanda de serviços e máquinas que os setores de 

engenharia elétrica, produção, civil e mecânica demonstram ter, as empresas 

ligadas a estes setores necessitam de constantes adequações, de maneira a evitar 

que falhas influenciem no setor financeiro de cada empresa [1] [4]. Algumas medidas 

vêm sendo implementadas, fazendo com que empresas lancem metas de redução 

de custos e falhas [1].    

Baseado neste ambiente proativo é sugerido uma nova abordagem utilizando 

lógica fuzzy que por meio de análise e apuração de dados, auxilie os profissionais 

da área a cometerem menos erros e obter mais controle dos serviços presentes no 

ambiente de trabalho.  

A lógica fuzzy está diretamente ligada ao processo estatístico, que é um 

processo lógico de análise e, como todo processo, deve ter uma abordagem, um 

cronograma e um resultado para a tomada de decisão [5] [6].   

A Estatística Descritiva está inclusa no processo estatístico e é uma 

ferramenta que aplica várias técnicas para descrever e sumarizar um conjunto de 

dados, assim é possível ordenar as variáveis colhidas na Amostragem ao longo do 

processo estatístico e dela extraírem os primeiros resultados [6].  

Deste modo, é possível dividir a Estatística Descritiva em quatro etapas 

nomeadas Amostragem, Descritiva, Probabilidades e Indutiva. A amostragem se 

refere á fase em que há coleta de dados, neste caso foram coletados dados de 

revisões bibliográficas; a descritiva se refere a etapa em que há descrição dos dados 



colhidos, onde é interpretados por meio de gráficos; a probabilidade se dá ao estudo 

da probabilidade do fenômeno ocorrer, neste trabalho se refere a quantas soluções 

eficientes pode-se obter com a aplicação da lógica fuzzy; finalizando a Estatística 

descritiva, encontra-se a fase da indutiva onde infere para a população as 

características e conclusões do estudo [6]. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar os métodos de aplicação da 

lógica fuzzy em diferentes segmentos da Engenharia como Engenharia de 

Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. Como 

objetivos específicos serão estudados a aplicação da lógica fuzzy para detectar 

dados, como um classificador, controlador, sua contribuição para soluções eficientes 

de problemas onde foi implantada. 

4. METODOLOGIA  

Este estudo está sendo realizado por meio de Pesquisa Bibliográfica, fazendo 

o levantamento das informações através de estudo utilizando artigos científicos, 

livros, periódicos, etc. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Qualquer que seja o método, é fundamental a plena observância das rotinas 

em prática, a fim de se evitar problemas de controle, com consequências no 

inventário, que redundam em prejuízos para a empresa [5]. A partir desta 

perspectiva, a proposição de uma ferramenta que utilize a lógica fuzzy pode otimizar 

etapas para resolução do problema. 

A lógica fuzzy é uma forma de gerenciamento de incertezas, através da 

expressão de termos com um grau de certeza, num intervalo entre zero e um, onde 

a certeza absoluta é representado pelo valor um ou entre o sim e o não [2] [4]. Foi 

assim que esta técnica, criada em 1920 pelo polonês Jan Lukasiewicz (1878-1956), 

começou a ser inserida nos meios científicos pelo professor Lofti Asker Zadeh 

(1926) da Universidade da California em 1965, por apresentar caráter diferenciado 

dos sistemas lógicos tradicionais [3] [4]. Esta técnica também conhecida por lógica 

difusa, nebulosa ou multivalorada trabalha com uma grande variedade de 

informações vagas e incertas que podem ser divididas em graus de pertinência [4].  

A infraestrutura necessária para a aplicação da lógica fuzzy envolve a 

definição de um modelo composto por variáveis de entrada e de saída podendo ser 

numéricas ou linguísticas. Para converter as variáveis numéricas de entrada em 



variáveis linguísticas é necessário um processamento denominado fuzificação. De 

igual modo, para transformar um comando de controle fornecido como variável 

linguística em valores numéricos, é necessário outro processamento denominado 

defuzificação [3]. As variáveis podem ser classificadas em graus de pertinência e 

assim se estabelecer um conjunto de regras que irá compor o modelo criado com a 

aplicação da lógica fuzzy [3] [4].  

Esta técnica pode ser aplicada à sistemas de apoio á decisão como, por 

exemplo, o sistema metroviário da cidade de São Paulo e Sendai; é utilizada 

também como uma ferramenta de controle, como por exemplo os sistemas de ar 

condicionado, elevadores, máquinas de lavar roupa e injeção eletrônica. Além disso, 

pode ter a funcionalidade de classificador quando os dados são tabelados, nas 

áreas de produção e gerenciamento de estoque em empresas [2] [4].  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES                                           

Os resultados parciais obtidos até o momento indicam que mesmo a lógica 

fuzzy sendo aplicada em diversas áreas que possam ou não estarem ligadas, teve 

sua importância na melhoria dos processos. Esta técnica é utilizada por profissionais 

internos ou da área da Engenharia para viabilizar a classificação e controle de dados 

e assim, se obtiver sucesso pode ser aplicada como método de trabalho dentro das 

empresas com aplicação de baixo custo e matemática não complexa, assim 

vislumbra-se um mercado fértil para sua utilização onde as empresas podem ser 

beneficiadas com esta técnica visando menos prejuízos e eficiência nos postos de 

trabalho.   
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