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Resumo 
Muitos fenômenos em física apresentam     

comportamentos periódicos, como por exemplo, as      
órbitas de planetas e movimentos pendulares. Porém, a        
periodicidade pode ser totalmente perdida quando estão       
sobre ações de perturbações externas. Neste projeto       
analisamos o comportamento de um pêndulo quando       
seu pivô não é fixo, mas oscila periodicamente em         
função do tempo. Verificaremos como a amplitude de        
oscilação afetam a periodicidade do pêndulo. Em       
especial iremos analisar quando surgem as órbitas       
caóticas para tal sistema. 

Introdução  
O problema a ser analisado, parte do pêndulo        

simples sem perturbações. 
Ele consiste de uma massa presa a um fio(de         

massa desprezível), acoplada a um suporte, segundo o        
esquema (Fig.1 (a)):  

(a) (b)  
Figura 1. (a)Esquema de decomposição das forças do pêndulo simples          
com suporte fixo. (b)Esquema dos três casos sobrepostos, cada caso          
representa a utilização de apenas uma das setas. 
 

A partir desse modelo, fazendo a decomposição       
das forças e aplicando as tres leis de Newton e o           
conceito de equilíbrio estático, podemos estudar três       
situações. 

Porém, só analisamos uma delas: 
 
-Pêndulo com suporte oscilando na horizontal(Fig.1 (b) -        
Seta horizontal): 

 
● : termo associado com o coeficiente de       

amortecimento do pêndulo. 
● : frequência angular do pêndulo. 
● :termo de força que atua na horizontal       

sobre o pivô, onde e são termos         
associados à amplitude e a frequência angular,       
respectivamente, dessa oscilação horizontal. 
 

Material e Métodos 
Para a integração das equações de movimento       

do pêndulo perturbado, se foi utilizado do método de         
Runge-Kutta de quarta ordem, com o pêndulo sem        
perturbação sendo usado para testar a consistência dos        
resultados. 

Foram testados diferentes valores de amplitude      
de oscilação do pivô em um conjunto de condições         
iniciais para se verificar a regularidade dos casos        
periódicos e caóticos em relação às condições iniciais. 

Para se distinguir os casos periódicos dos casos        
caóticos foi calculado o expoente de Lyapunov em        
limites de tempo diferentes, para testar a consistência do         
resultado obtido. 

Resultados e Discussão 
Em relação ao valor da amplitude de oscilação,        

após tempo transiente foram observados três casos       
distintos: 

● | | < 1,2: a solução demonstra periodicidade,       
independente das condições iniciais. 

● 1,2 < | | < 4,9: inicialmente a solução        
demonstra inicialmente caos, mas após um      
período de tempo, o comportamento da solução       
se torna periódico. 

● | | < 4,9: inicialmente a solução demonstra um        
comportamento caótico, mas após um período      
de tempo, o comportamento oscila entre caótico       
e periódico. 

Conclusão ou Conclusões 
Se conclui a partir dos resultados, que o        

comportamento desse sistema, é em grande parte       
independente das condições iniciais. 
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