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Resumo - Este trabalho trata do efeito pendular, problema que afeta toda e qualquer estrutura que tenha sua 

natureza física semelhante a um pêndulo, por exemplo, um guindaste. O tratamento para tal problema foi feito 

com a Lógica Fuzzy, que é um método computacional especialmente eficiente em processos que envolvem 

conceitos vagos e que demandam esforço computacional. 
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Abstract – This research is about the pendulum effect, a problem that affects any structure with a physical 

nature similar to a pendulum, for example, a crane. The previously mentioned problem was solved using Fuzzy 

Logic, which is a computational method that is very efficient when used in the processes that involve vague 

concepts and require a lot of computational resources. 
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INTRODUÇÃO 

A transferência de carga suspensa é uma atividade de grande impacto na economia 

mundial, uma vez que engloba, entre outras atividades, o processo de carregamento de navios 

com contêineres. Por isso, ter uma elevada e eficiente capacidade de embarque de cargas 

garante agilidade e barateia o processo, aumentando a competitividade dos produtos a serem 

transportados. Portanto, é necessário algum tipo de sistema de controle que ajuste a 

velocidade do dispositivo móvel constantemente para que as oscilações sejam mínimas e, 

ainda assim, o sistema seja rápido. Nesse contexto, este trabalho visa tratar do problema do 

efeito pendular em transferência de carga suspensa por meio de um controle baseado em 

Lógica. 

A Lógica Fuzzy é a ciência que se preocupa com os princípios formais do raciocínio 

aproximado. Dessa forma, ela é especialmente eficiente em tratar de fatores como 

ambiguidade, incerteza e informações vagas para resolver um problema, o que acaba se 

aproximando da forma como o cérebro humano atua. Portanto, em processos de que exigem 

grande esforço matemático/computacional para sua modelagem e que sejam imprecisos, a 

Lógica Nebulosa é fortemente recomendada. 

 

METODOLOGIA 

 A metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho foi: pesquisa bibliográfica 

sobre lógica fuzzy e suas aplicações no âmbito da movimentação de cargas suspensas, 

pesquisa bibliográfica do estado da arte, pesquisa bibliográfica da modelagem do pêndulo, 

modelagem do motor de corrente contínua, obtenção das funções de pertinência fuzzy, 

obtenção do banco de regras e simulação do sistema de controle fuzzy para diferentes 

parâmetros. 



 

 

 

RESULTADOS 

O sistema de controle fuzzy resultante foi desenvolvido no toolbox Fuzzy Logic do 

MATLAB. Suas entradas, erro de posição e ângulo, e sua saída, tensão do motor CC, são 

dotadas de cinco funções de pertinência. A deffuzyficação foi feita com a técnica centro de 

área (bisector no MATLAB). 

 

Tabela 1.  Banco de regras Fuzzy. 
 

 
 

Como é de se esperar de um sistema fuzzy, as regras foram montadas empiricamente, 

conforme a Tabela 1. Estas regras foram obtidas como sugerido em REZNIK, 1997, 

observando-se como a saída do sistema se comportava para diferentes entradas, criando e 

suprimindo várias regras, até que o comportamento se enquadrasse no esperado. 

Foram feitas várias simulações de desempenho do sistema de controle fuzzy com um 

modelo no Simulink. As Figuras 1 e 2 exemplificam o funcionamento do sistema a partir dos 

gráficos do erro da posição e do ângulo. Considerou-se a gravidade igual a 9,89 m/s², a massa 

do dispositivo móvel igual a 0,3 kg, da carga igual a 1,0 kg e comprimento do fio de 0,20 m. 

Nelas os parâmetros de configuração são: massa da carga igual a 0,30 kg e comprimento do 

cabo igual a 0,20 m. 

Em todas as simulações houve a preocupação de torná-las o mais próximo possível da 

atuação de um transportador de cargas suspensas, em que o comprimento do fio que sustenta a 

carga é constantemente variado, inclusive com a carga em movimento, e a massa a ser 

transportada varia de carga para carga. 

 

     
 

Figura 1. Erro de posição x Tempo. 



 

 

 

 
 

Figura 2. Erro de ângulo x Tempo. 
 

A Tabela 2 mostra alguns parâmetros mensuráveis de desempenho do sistema para as 

diferentes características simuladas. 

 

Tabela 2 – Desempenho do sistema para diferentes parâmetros. 
 

 
 

Como pôde ser observado, quanto maior o peso da carga em relação ao dispositivo 

móvel, mais difícil seu controle, maior a quantidade de oscilação e mais sujeito este está à 

instabilidade. Aumentar mais a massa da carga implicou em oscilações intermináveis e 

instabilidade do sistema. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Conclui-se que o sistema possui uma estabilidade razoável, conseguindo realizar o 

controle de maneira eficiente para cargas de 10 vezes a massa do dispositivo móvel para 

pequenos comprimentos de fio e mais de 10 vezes caso o comprimento do fio seja maior. 

Fica evidente também a necessidade de um trabalho futuro que teste o sistema de 

controle fuzzy em um sistema real, isto é, um protótipo de guindaste de ponte rolante em 

escala reduzida. 
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