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Resumo: Guindastes são elementos importantes em 

ramos da indústria onde o transporte de cargas se faz 

necessário, por exemplo, em terminais portuários. A 

eficiência do processo é determinada pela velocidade e 

pela segurança em que o transporte da carga é feito, 

sendo assim, o deslocamento deve ser realizado no 

menor tempo possível, respeitando as restrições 

impostas. O projeto tem como objetivo formular e 

estudar o problema de controle ótimo de um guindaste 

3D. O trabalho ainda encontra-se em fase de 

desenvolvimento. 

1. Introdução 
          O controle ótimo da trajetória de um guindaste é 

um problema de malha aberta. Nesse tipo de problema 

determina-se o sinal relativo à variável manipulada que 

implica na minimização, por exemplo, do tempo de 

manobra, respeitando as condições físicas do sistema. 

As restrições normalmente são devidas às limitações do 

atuador, aos estados inicial e final da trajetória e ao 

ângulo máximo de oscilação permitido.  

     Nos últimos anos, muitos pesquisadores têm usado 

diferentes métodos no estudo da otimização e controle 

da trajetória de guindastes. Puglia (2011) obteve o sinal 

de controle e a trajetória ótima de tempo discreto para 

um problema de tempo mínimo e mínimo esforço de um 

carro-pêndulo de um grau de liberdade, que pode ser 

considerado um modelo simplificado de um guindaste 

2D [1]. Para resolver o problema foi utilizada a 

Programação Linear.  

 

 
   Figura 1-Esquema representativo de um guindaste 2D. 

Fonte: Puglia (2011) 

 

     O problema de controle ótimo de um guindaste 3D é 

análogo ao de um guindaste 2D, mas com uma dinâmica 

mais complexa, pois, diferente do carro-pêndulo, a 

trajetória de um guindaste 3D envolve  rotação e 

elevação.  

 

 
Figura 2- Esquema representativo de um guindaste 3D. 

 

2. Metodologia 
Como o modelo é não linear, não é possível aplicar o 

método proposto por Puglia (2011). Deve-se então 

utilizar a Programação Não Linear, transformando o 

problema de controle ótimo num problema de 

otimização não linear onde a dinâmica da planta é 

incluída como restrição do problema, sendo que os 

estados não podem ser escritos como combinação linear 

do controle. Em casos como esse, pode-se usar 

Colocação Direta [2], onde tanto o controle como os 

estados são variáveis do projeto. Será então criado um 

modelo para o guindaste, onde serão admitidas algumas 

restrições. Proposto o modelo, será formulado o 

problema de controle ótimo de tempo mínimo do 

guindaste. O problema será resolvido usando o solver 

PROPT/Tomlab. 

 

3. Conclusões 
Com base nas pesquisas introdutórias espera-se 

obter a trajetória ótima do guindaste 3D. Espera-se 

também que o projeto seja usado para pesquisas 

posteriores. 
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