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RESUMO 

 

OLIVEIRA, M. M (2013). Estimativa do estado de carga de baterias em robôs móveis 

autônomos. 80p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

 

 

Cada vez mais robôs móveis autônomos estão sendo utilizados em diversas tarefas e em 

ambientes com elevado risco para atividades humanas que a paralisação de suas atividades 

podem gerar outros riscos, perdas e elevados custos. Assim, o estado de carga (SOC) de 

sistemas de baterias em robôs móveis autônomos é um parâmetro importante na prevenção de 

uma falha primária nessa aplicação, a ausência de energia. Este trabalho apresenta os métodos 

existentes na literatura para a determinação do estado de carga de baterias e as tecnologias de 

baterias disponíveis utilizadas em robôs móveis autônomos ou veículos autônomos guiados. A 

partir desses estudos foi desenvolvido um modelo de medida, baseado no modelo combinado 

e foram realizados testes de bancadas para levantamento dos parâmetros e características de 

três modelos de células de baterias: Lítio Polímero  (Li-PO), Níquel-Cádmio (NiCd) e Lítio-

Ferro-Polímero (LiFePO4). Com esses parâmetros, aplicou-se o método de estimativa de carga 

baseado na técnica do Filtro de Kalman Estendido (EKF). Através dos testes, analisou-se 

comparativamente a resposta do método proposto e a resposta do método OCV e a capacidade 

de carga real.  

 

 

Palavras-chaves: Estado de Carga de Bateria, SOC, AGV, Filtro de Kalman Estendido, EKF, 

Armazém Inteligente, Empilhadeira Robótica. 
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ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, M. M (2013). Battery state of charge estimation in autonomous mobile 

robots. 80p. M.Sc Dissertation (Master of Science) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

 

 

 Autonomous mobile robots have being increasingly used in various tasks, environments and 

activities of high risk to human that the stoppage of its activities may generate other risks, 

losses and high costs. Thus the state of charge (SOC) of battery systems in autonomous 

mobile robots, is an important parameter to prevent a primary failure in this application, the 

lack of energy. The paper presents the existing methods in the literature to determine the 

battery state of charge and battery commercial technologies available used in an autonomous 

mobile robot or autonomous guided vehicle, from these studies a measurement model based 

on combined model was developed and testing benches for three cells models on Lithium 

Polymer Battery (Li-PO), Nickel Cadmium (NiCd) and lithium-iron-Polymer (LiFePO4) 

batteries were performed for lifting the parameters and apply the battery state of charge 

method based on the Extended Kalman Filter (EKF) technique. The tests were analyzed in 

order to observe the comparatively response  of the proposed method, the OCV method and 

Real charge capacity. 

 

 

 

Keywords: Battery state of charge, SOC, Mobile robotic, AGV, Kalman Filter, Extended 

Kalman Filter, EKF, Intelligent Warehouse,  Robotic Forklift.  
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo é apresentada a motivação para o desenvolvimento deste trabalho. 

Também são apresentados os objetivos e a descrição da proposta, bem como as possíveis 

contribuições. Em seguida é descrita a organização dos capítulos desta dissertação. 

   

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, Robôs Móveis Autônomos tem se tornado cada vez mais comuns 

sendo utilizados em diversos ambientes alguns dos quais são perigosos para a atividade 

humana, como em aplicações industriais, inspeções de segurança, exploração subaquática e 

terrestre ou até mesmo em atividades que necessitam alta repetitividade, longos períodos de 

trabalho e atenção, características que conduzem ao aumento de falhas humanas, como em 

aplicações de armazenagem e estocagem, realizados por AGVs (Automated Guide Vehicles).  

Esses robôs são altamente dependentes de seu sistema de alimentação elétrica que em 

geral são baseados em sistemas de baterias. Para desempenhar essas atividades 

adequadamente, sem interrupção e sem falhas durante a execução das tarefas, os sistemas de 

baterias devem ser capazes de fornecer energia suficiente e adequada quando esses robôs 

solicitarem. 

Nesse contexto o SOC (State-Of-Charge) da bateria é um importante parâmetro que 

deve ser conhecido e usado para verificar a autonomia do sistema de bateria e para validar até 

quando esse sistema consegue fornecer energia adequada, nos níveis de potência solicitados 

pela carga instalada (no caso, o robô e suas atividades). 

 

1.2 OBJETIVO 
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O objetivo dessa dissertação é realizar um levantamento do estado da arte das 

tecnologias de baterias e dos métodos para a determinação do estado de carga (state-of-

charge) e a partir desse levantamento, verificar qual tecnologia de baterias e métodos de 

determinação do estado de carga é mais adequada para aplicação em um robô móvel 

autônomo. Com o intuído de desenvolver pesquisas na área de armazéns inteligentes, o 

LabRoM – Laboratório de Robótica Móvel da EESC – USP tem focado seus esforços no 

desenvolvimento de empilhadeiras robóticas (em escala reduzida), sistemas de navegação, de 

auto-localização, de roteamento, entre outros. Visto a importância de um sistema de bateria 

confiável, este trabalho apresenta um estudo dos métodos de estimativa de carga e a fontes de 

alimentação, baseado nas tecnologias de baterias adequadas para aplicação. 

 

 

Figura 1: Empilhadeira Robótica 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A estrutura da dissertação esta organizada em 8 capítulos, onde o presente capítulo  

apresenta a introdução e a motivação ao assunto. O Capítulo 2  apresenta o estado da arte dos 

métodos para a determinação do estado de carga de bateria e a evolução histórica das técnicas 

e a importância para sistemas robóticos. No Capítulo 3 são apresentadas as tecnologias de  

baterias comercialmente disponíveis e usadas em sistemas robóticos, conceitos gerais e 

fundamentos. 

O Capítulo 4 apresenta o estudo dos  métodos para a determinação do estado de carga 

de bateria mais utilizados atualmente. No Capítulo 5, é apresentado o desenvolvimento e 
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aplicação do método no sistema da empilhadeira robótica. No Capítulo 6, é apresentado o 

arranjo experimental para os testes realizados nas baterias para a medição dos parâmetros do 

modelo de medição. No Capítulo 7, são apresentados os resultados dos testes obtidos para 

testar o algoritmo e a análise comparativa entre o método OCV e a capacidade real. 

No Capítulo 8, são apresentadas as conclusões finais e as propostas para trabalhos 

futuros como continuidade nessa área de pesquisa. 
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Capítulo 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

A seguir apresenta-se uma revisão bibliográfica dos sistemas de estimativa e medição de 

estado de carga e a sua importância em sistemas robóticos autônomos. 

 

 

2.1.  HISTÓRIA DO INDICADOR DE ESTADO DE CARGA 

 

 

Com o surgimento das baterias recarregáveis houve a necessidade de desenvolver 

sistemas para monitorar a quantidade de carga na bateria. Em 1963, a Curtis Intruments 

desenvolveram os primeiros gauges (indicadores), para monitorar o nível do estado de carga, 

de veículos de tração movidos a sistemas de baterias, conhecido como medição do “nível de 

combustível”. O método utilizado por Curtis era baseado na predição da capacidade 

remanescente da bateria através da medição do nível de tensão nos terminais da bateria, após 

o período de tempo entre descargas [1]. 

 Desde então, vários sistemas para determinação do SOC, baseados na medição da 

tensão média foram desenvolvidos, como o Sears Battery Monitor, apresentado pela 

Motovator e o próprio Curtis Fuel Gauge.  Segundo Kauzlarich [2], o sistema Curtis Fuel 

Gauge mostrou mais sofisticado e preciso, sendo utilizado nas missões Apollo [3].  

Em 1975, a empresa Curtis, depositou uma patente, na qual, a corrente fornecida pela 

bateria era enviada para um módulo integrador, o qual registrava a depleção da corrente [4]. 

Durante a carga, a corrente era integrada no módulo integrador, mostrando continuamente o 

SOC e fornecendo informações para regulação da taxa de carga.   

Contribuições realizadas por Lerner [5], em 1970, na tentativa de desenvolver 

indicadores de SOC para baterias de níquel-cádimo, permitiu o invento de um sistema 

denominado Current-sharing. Neste método, a corrente fornecida pela bateria para um SOC 

conhecido (relacionado para uma determinada carga) é comparada com uma bateria que 
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possui um SOC desconhecido (relacionado para a mesma carga) com o resultado dessa 

comparação, pode ser deduzido o SOC desconhecido.  

Em 1974, York et al [6] apresentaram um indicador de SOC no qual o valor da tensão 

medida nos terminais da bateria é comparado em relação a níveis de estado de tensão 

armazenados no sistema de controle. Nesse sistema, o nível de tensão da bateria é comparado 

em um primeiro estado de referência ou nível de tensão de referência, o qual verifica se a 

tensão da bateria é maior que este primeiro nível. Num segundo estado, a comparação verifica 

se o nível de tensão nos terminais da bateria é menor que o primeiro estado, mas menor que o 

segundo estado de referência. E no terceiro estado, verifica se a tensão nos terminais da 

bateria é menor que o segundo estado, desligando as cargas conectadas às baterias.  

Durante esse processo de descarga, a amplitude e duração da redução do nível de tensão 

são monitoradas pelo circuito, denominado circuito threshold (circuito de limiar). Esse 

fornece uma saída quando a tensão nos terminais da bateria cai abaixo de um valor de nível de 

tensão de limiar. Como resposta a essa redução do nível de tensão, os números de pulsos são 

gerados pelo sistema e um contador é utilizado para contar esses pulsos e armazenar esses 

dados de contagem. Esse circuito gera um sinal proporcional ao tempo que a tensão nos 

terminais da bateria está abaixo do nível de tensão de limiar. Assim,  a saída dessa integração 

fornece uma indicação do SOC. A vantagem desse método é que o SOC é fornecido mesmo 

se houver uma desconexão e reconexão súbita da bateria.  

Esses métodos baseados na comparação entre a tensão medida na bateria e valores de 

tensão pré-estabelecidos são apresentados nas patentes americanas US Patents 6.529.840 [7] e 

5.185.566 [8]. Em [7] a aproximação do tempo acumulado de descarga da bateria é função da 

resistência interna da bateria recarregável. Assim o SOC é medido com relação à capacidade 

máxima da bateria recarregável, essa aplicação é utilizada em sistemas de telefonia móvel 

celular. Na patente em [8], os níveis de tensões da bateria são medidos durante a carga e 

descarga e comparados com valores pré-determinados, os quais, são modificados em função 

da temperatura. As curvas de carga e descarga armazenada são dividas em faixas definidas 

pelos níveis de tensões e pela variação do nível de tensão. Cada faixa da curva define um 

estado de carga (SOC) da bateria. Assim, para cada faixa da curva, o nível de tensão ou a 

variação de tensão haverá um SOC predeterminado.  

Em 1974, Brandwein et  al [9] desenvolveram um dispositivo para monitorar baterias de 

níquel-cadmio e fornecer indicação do SOC, que considerava além das medidas de tensão, as 

medidas de correntes fornecidas e recebidas pela bateria e a temperatura da bateria.  



20 

 

Em 1975, Christianson et al [10] desenvolveram um método no qual o SOC de uma 

bateria é indicado baseado na tensão de circuito aberto da bateria. Nesse modelo, a tensão de 

circuito aberto é diretamente proporcional ao SOC da bateria e calculado utilizando a 

equação:  

 

RIVOCV t .
 (1)

 

Onde: 

OCV – É a tensão em circuito aberto nos bornes da bateria 

Vt – É a tensão nos terminais da bateria 

I – Corrente que flui pela bateria, considerando I > 0 na descarga e I < 0 na carga. 

R – Resistência interna da bateria 

 

Observa-se OCV = Vt, quando I =0, mas após a interrupção da corrente é necessário 

esperar um tempo para que o processo eletroquímico ou relaxação interna da bateria 

finalizem.  

Em 1978, Eby et al [11] apresentaram um método, onde além da tensão de circuito 

aberto, utiliza-se a tensão durante a descarga para determinar o SOC de um banco de baterias 

chumbo-ácido estacionárias. Inicialmente a tensão de circuito aberto da bateria é armazenada 

em uma memória de dados, nesse caso, foi demonstrado que há uma correlação linear entre a 

tensão de circuito aberto e o nível de carga da bateria sob determinadas circunstâncias. A cada 

instante de tempo a taxa de descarga pode ser determinada comparando a função da tensão de 

descarga e a função de tensão de circuito aberto. 

As primeiras medidas de impedância de baterias foram realizadas em 1941 por 

Willihnganz [13]. Essa técnica consistiu em aplicar uma excitação à célula eletroquímica 

através de um sinal alternado de tensão de baixa amplitude, aproximadamente 5mV e avaliar a 

resposta das componentes resistivas, reativas das células e os parâmetros como módulo de 

impedância e ângulo de fase. Esse tipo de medida é feito utilizando excitações em várias 

faixas de frequências, permitindo avaliar os parâmetros característicos do processo 

eletroquímico associado à cinética das reações [12].  

Dowgiallo et al [14] e Zaugg [15] desenvolveram um método para indicação do SOC de 

uma bateria, baseado nas medidas de impedâncias. O ângulo de fase entre a tensão alternada 

aplicada nos terminais da bateria e a resposta em corrente da bateria, medida indiretamente 

através da queda de tensão elétrica através de um resistor sensor, conectado em série. O 
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método apresentado em [14] é utilizado para baterias níquel-cádmio e aplicado em 

equipamentos de transmissores, receptores, radio gravadores, câmeras, aviação, veículos 

elétricos, pequenas calculadores e computadores.  

Muramatsu [16], com objetivo de determinar o SOC, correlacionou a medida de 

impedância da bateria em diferentes frequências (chamado de espectroscopia de impedância) 

e a capacidade remanescente, nessa técnica, valores pré determinados baseados nas relações 

de impedâncias, corrente, tensões e temperaturas são armazenados em uma memória de dados 

em forma de tabelas e usadas para determinar o SOC da bateria.  

Em 1984, Peled [17] desenvolveu um método para a determinação do SOC em baterias 

de lítio-ion, baseado em adaptação de métodos anteriores que utilizavam como parâmetros de 

entrada as tabelas dos valores pré-determinados de tensão e temperatura. Nesse método era 

aplicado um pulso de corrente e um pequeno período de descanso, medindo assim a tensão em 

circuito aberto (OCV) da bateria em função da temperatura. Os valores medidos eram 

comparados com os valores correspondentes pré-determinados armazenados na memória, em 

forma de tabela. O resultado dessa comparação é a indicação do SOC.  

No sistema apresentado por Kopmann [18], a tensão nos terminais da bateria, a corrente 

e o tempo são medidos durante cada ciclo de carga e descarga. Estes valores são usados como 

dados de entrada para as tabelas armazenadas nas memórias do sistema de controle proposto. 

A curva característica da tensão nos terminais da bateria durante a carga e descarga é usada 

para minimizar o erro entre os valores medidos e o SOC atual da bateria. 

Em 1981, Finger [19] patenteou um método para determinar o SOC de baterias 

chumbo-ácido durante intervalo de tempo que não há fluxo de corrente pela bateria. 

Posteriormente, é aplicado um pulso de corrente e a tensão nos terminais da bateria é medida. 

A combinação dessas duas medidas (tensão na bateria e tempo) é usada para a determinação 

da tensão em circuito aberto. Esta função temporal preditiva da recuperação da tensão é 

independente do nível de tensão atual nos terminais da bateria.  

Em 1994, Bowen et. al [20] apresentaram um método para determinar o SOC das 

baterias de Níquel Metal Hidreto (NiMH) utilizado em notebooks. Esse método utiliza as 

medidas de temperatura, tensão e correntes de carga e descarga para determinar o SOC, 

usando tabelas de dados de medidas anteriores previamente armazenadas nas memórias dos 

sistemas de controle. Modificando essas tabelas de consultas e adequando ao tipo de bateria, 

essas técnicas podem ser empregadas em outras tecnologias de baterias. 

Em 1999, Tanjo et al [21] depositaram uma patente para a determinação do SOC em 

baterias de Lítio Ion, essa técnica é baseada nos valores de tensão em circuito aberto da 
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célula. O SOC é calculado em função da relação SOC-OCV armazenado na memória do 

sistema de controle. Essa relação é obtida definindo a quantidade de carga da bateria quando a 

tensão em circuito aberto da célula é de 3,9V como sendo SOC = 100% e definindo a 

quantidade de carga quando a tensão em circuito aberto da célula é 3,5V como SOC = 0%, o 

SOC pode ser corretamente calculado e mostrado mesmo com o envelhecimento da célula. 

Os métodos apresentados em [22]-[26] utilizam a técnica de contagem coulômbica ou 

integradores de correntes como base para a determinação do SOC.  

O método desenvolvido por Avlor [22], em 1992, aplicado para baterias chumbo-ácidas 

utiliza uma combinação do método OCV e medidas de integração de corrente. Nesse trabalho 

é possível contornar a deficiências de ambas as técnicas e fornecer uma indicação de SOC 

mais precisa. As medidas coulométrias são usadas em operações de curto período, onde o erro 

acumulado é desconsiderado. O erro que é acumulado na técnica de medida coulométrica ou 

contagem coulombica pode ser corrigido quando uma leitura OCV é considerada a cada 

período em que a bateria esteja em descanso. De forma a reduzir o período de descanso 

exigido para as medidas OCV, um método foi desenvolvido para predizer a tensão OCV antes 

da tensão da bateria esteja completamente estabilizada. Esse método é aplicado e restrito para 

as baterias chumbo-ácido. Essa restrição é devido a relação linear existente entre OCV e o 

peso específico (densidade do eletrólito) existente nas tecnologias das baterias chumbo-ácido. 

Esse método, conforme apresentado em [27] fornece uma precisão de 99% para a 

determinação do SOC, mas o custo é elevado para a realização. A aplicação descrita por 

Verbrugge M. W. et al [25], é para as baterias NiMH, mas pode ser utilizadas em qualquer 

tecnologia de baterias tal como chumbo ácido ou lítio polímero aplicados em veículos 

híbridos. Em adição à técnica de integração de corrente, os sistemas apresentados por 

Kikuoka et al [23] e por Seyfang [24] considera a temperatura, eficiência da carga da bateria, 

autodescarga e o envelhecimento das baterias. Em [24], a capacidade da bateria é monitorada 

e comparada com a capacidade inicial, dessa forma é obtido uma indicação do SOH, (do 

inglês state of health) da bateria. Ainda, considerando a técnica de integração de corrente, 

Richter et al [26] apresentaram um modelo matemático que simula o comportamento da 

bateria. Outras técnicas apresentadas em [28][30] para determinar o SOC e o SOH de baterias 

usam métodos adaptativos. Em 1997, Gerard et al [28] desenvolveram um método, aplicado a 

dispositivos portáteis, no quais as “variáveis de estado” da bateria são substuídas por uma 

rede neural, com o objetivo de proporcionar ao usuário uma estimativa precisa do tempo 

restante de trabalho, i.e., quanto tempo resta até a tensão da bateria atinja a tensão final 
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definida pelo dispositivo portátil. Nesse trabalho duas redes neurais artificiais foram usadas 

para modelar o sistema, um erro médio de 3% foi encontrado usando essa técnica.  

Em 1999, Salking et al [29] desenvolveram um método para determinar o SOC e SOH, 

baseado na modelagem da lógica fuzzy para dois sistemas de baterias Li-SO2 e NiMH. Esse 

método utiliza lógica matemática fuzzy para analisar os dados obtidos pela espectroscopia por 

impedância e/ou para as técnicas de integração de corrente (medida de carga). Usando o 

método acima para um conjunto limitado de dados, o erro máximo obtido entre o SOC 

medido e SOC do modelo preditivo para as células de bateria Li-SO2 foi de ±5%. 

Em 2000, Garche e Jossen [30] desenvolveram um método baseado no filtro de Kalman 

(KF) para trabalhar em conjunto com a estimativa dos parâmetros para determinação do SOC. 

Essa técnica é baseada em uma representação da bateria, através de um modelo numérico. A 

tensão da bateria é estimada usando os dados de corrente e temperatura e então o valor 

calculado é comparado com o valor medido da tensão da bateria. O conceito adaptativo desse 

método baseia-se na comparação dos valores estimados e medidos. 

No mesmo ano, Bergveld et al [31]-[32] desenvolveram um método para estimar o SOC 

de bateriais de lítio recarregáveis. O fundamento desse algoritmo está nas medidas de corrente 

durante a carga ou descarga juntamente com as medidas de tensão durante o estado de 

equilíbrio (estado no qual não há fluxo de corrente pela bateria e todas as condições internas a 

bateria completamente estabilizadas). Nos estados de carga e descarga a determinação do 

SOC é realizada calculando-se a carga fornecida ou retirada da bateria, através da integração 

de corrente. Assim, o valor é somado ou subtraído do SOC determinado anteriormente, ou 

seja, nos estados de carga e descarga a bateria é vista como um simples capacitor linear. 

No estado de descarga, além da integração de corrente, é considerado o efeito de 

sobrepotencial. Devido a esse efeito a tensão na bateria durante a descarga é menor que a 

força eletromotriz (FEM)1, que em equilíbrio é igual à tensão em circuito aberto (OCV) 

apresentado anteriormente. O valor do efeito de sobrepotencial depende da corrente de 

descarga, do SOC, da idade das células de baterias e da temperatura. Especialmente em baixa 

temperaturas e em baixo SOC, devido ao elevado sobrepotencial causado principalmente pela 

limitação imposta pela difusão das amostras envolvidas nas reações eletroquímicas, a carga 

remanescente da bateria não pode ser retirada, pois a tensão cai abaixo da tensão de corte 

definida pelos sistemas de controle dos dispositivos portátil em questão. Isto leva a uma 

aparente perda de capacidade, que para temperaturas baixas, em torno de 0oC, pode chegar a 

                                                 
1 FEM: Força eletromotriz é igual à soma dos potenciais de equilíbrio dos eletrodos da bateria. 
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5%. Assim, uma distinção deve ser feita entre a carga disponível na bateria e a carga que pode 

ser retirada da bateria sob certas condições. Como os sobrepotenciais são dependentes da 

temperatura, as medidas de temperatura também são necessárias no estado de descarga [32].  

No estado de equilíbrio, o SOC da bateria é determinado por meio de medidas de 

tensão, pois um pequeno fluxo de corrente flui nesse estado e a medida de tensão aproxima-se 

da força eletromotriz da bateria. O algoritmo utiliza a força eletromotriz armazenada versus a 

curva SOC para expressar o valor da tensão medida no valor do SOC, expresso em 

porcentagem da capacidade máxima. A força eletromotriz versus curva SOC mantém a 

característica, mesmo quando a bateria envelhece e a dependência da temperatura dessa curva 

é relativamente baixa [32][33]. 

O método da medida da força eletromotriz funciona como um sistema de calibração do 

SOC, pois para um determinado FEM medido, o mesmo SOC é encontrado independente do 

envelhecimento e temperatura da bateria. Esta calibração é importante, pois nos estados de 

carga e descarga, o SOC calculado pode eventualmente estar deslocado devido a erros de 

medida da corrente e à integração desses erros ao determinar a carga [32]. 

O Quadro 1 apresenta um resumo com os pontos importantes na história do 

desenvolvimento do SOC e do SOH. 

 

Ano Pesquisador/ Empresa Métodos 

1963 Curtis Instruments Medidas de tensão 

1970 Lerner  Comparação entre duas baterias (uma com Soc 

conhecido) 

1974 York et al Tensões limites 

1974 Brandwein et al Medidas de tensão, corrente e temperatura 

1975 Christianson et al OCV 

1975 Dowgiallo et al Medidas de impedância 

1975 Finger Carga 

1978 Eby et al OCV e tensão durante descarga 

1980 Kikuoka Histórico de medidas 

1981 Finger Transiente de relaxação da tensão após pulso de 

corrente 

1984 Peled Tabelas de OCV e temperatura 

1985 Muramatsu Espectroscopia de impedância 

1986 Kopmann Tabelas baseadas em medidas de tensão, corrente 

e temperatura 

1988 Seyfang Histórico de medidas e sistema adaptativo 
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1992 Aylor OCV medida e prevista e medidas de carga 

1997 Gerard et al Medidas de tensão e corrente, uso de redes neurais 

artificiais 

1999 Salking Medidas de carga, espectroscopia de impedância e 

lógica fuzzy 

2000 Garche e Jossen Medidas de tensão e corrente. Utilização de filtros 

Kalman 

2000 Bergveld et al Histórico, sobrepotencial, força eletromotriz. 

Quadro 1. Histórico do desenvolvimento dos métodos de indicação de carga de baterias SOC 

 

 

2.2. IMPORTÂNCIA DO ESTADO DE CARGA EM SISTEMAS ROBÓTICOS 

AUTÔNOMOS 

 

Atualmente, no mundo todo, armazéns inteligentes tem se tornado comuns e cada vez 

mais estão desenvolvendo e ganhando investimentos em sistemas automatizados, atendendo o 

consumidor em prazo, qualidade, redução de custos e com capacidade cada vez maior de 

competir nesse mercado globalizado. Armazéns inteligentes, especialmente aqueles que 

estocam comidas congeladas, peças eletrônicas, automotivas e bens de consumo possuem 

AGVs, trabalhando 24 horas por dia, movendo e posicionando as mercadorias, conforme as 

prioridades e rotas, atividades coordenadas pelos Sistema de Gerenciamento do Armazém e 

pelo sistema de rota. Nesse cenário, um importante aspecto é o sistema de gerenciamento de 

baterias desses AGVs. Como executar essas atividades segundo a quantidade de energia 

disponível? A próxima rota a ser executada, é possível ser realizada?  

Alguns trabalhos na literatura apresentam aspectos interessantes. McHaney [34] realiza 

um levantamento das tecnologias de baterias de AGV e ressalta o uso de baterias em 

armazéns inteligentes, simulando o aumentado da quantidade de AGVs necessários para 

execução das tarefas desejadas. EBBEN [35] projetou regras de controle baseadas nos tipos 

de baterias e na atividade de substituição das baterias, quando descarregadas. Em sua 

simulação, foi considerado um sistema de transporte autônomo, considerando grande número 

de AGVs, desempenho e custo desse sistema de baterias quando são carregadas ou 

substituídas ao final de sua capacidade de carga. 

Os sistemas AGVs necessitam de uma fonte de alimentação constante e com níveis de 

potência elétrica adequada para executar as atividades que a eles são designadas. Também é 

muito importante que as baterias forneçam energia suficente quando forem solicitadas. Assim 

o estado de carga, do inglês state-of-charge (SOC) é uma característica importante usada para 

avaliar a capacidade que a bateria possui de fornecer energia elétrica. O SOC considera a 
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razão entre a quantidade instantânea de carga disponível em relação a quantidade disponível 

quando a bateria está totalmente carregada [36]. Nesse contexto, o SOC indica indiretamente 

o alcance de operação de um AGV. Assim para gerenciar as tarefas do AGV é necessário 

controlar a operação da bateria e mantê-la em níveis de operação segura.  
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Capítulo 3 

TECNOLOGIA E TIPOLOGIA DE 

BATERIAS  

 

As baterias são associações série ou paralelo de elementos conhecidos como células, 

que permitem obter níveis de tensões e correntes desejados. 

As baterias estão classificadas em dois grupos, baterias primárias e baterias secundárias. 

 

3.1. BATERIAS PRIMÁRIAS 

 

As baterias consideradas como primárias, são baterias descartáveis e não podem ser 

recarregadas, conhecidas como pilhas, são baterias que no processo de descarga, a geração de 

energia elétrica através da reação química entre o eletrólito e os terminais dos eletrodos anodo 

e catodo é irreversível. Os tipos mais comum e comercialmente disponíveis são as baterias 

zinco-carbono e as alcalinas, (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Pilhas AAA, AA, C e bateria de 9V 

 

3.2. BATERIAS SECUNDÁRIAS 

 

As baterias secundárias são baterias que podem ser recarregadas, segundo uma 
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quantidade de ciclos de carga, durante esse processo, requisitos como corrente de carga, 

tensão elétrica e temperatura são parâmetros importantes a serem considerados e respeitados, 

pois garantirá a vida útil das baterias.  

Historicamente as baterias do tipo chumbo-ácido foram comumente usadas, devido às 

características de robustez mecânica, alta densidade de potência, fácil fabricação e custo 

relativamente baixo, no entanto a baixa densidade de energia e o baixo ciclo de vida tem 

reduzido o uso desses tipos de baterias em aplicações que exigem alta demanda energética.  

Na família das baterias de chumbo-ácido, existe uma subdivisão, segundo a tecnologia 

construtiva que são:  

 Baterias Ventiladas ou Eletrólito Livre; 

 Baterias Seladas; 

 Baterias VRLA; 

 Baterias AGM; 

 Baterias de Gel. 

 

 

3.2.1. BATERIAS VENTILADAS OU ELETRÓLITO LIVRE 

 

 

As baterias ventiladas ou eletrólito livre são baterias mais antigas e comumente mais 

utilizadas devido ao baixo custo e popularização. Nesse tipo de bateria o eletrólito é formado 

por uma solução aquosa de ácido sulfúrico, o qual está livre em todo o compartimento das 

células, envolvendo as placas de chumbo e os separadores de antimônio. Designadas pela 

literatura como bateria SLI (Starter-Lighting-Ignition), esses tipos de baterias possuem 

limitações relacionado à posição de trabalho, devido ao estado físico do eletrólito (aquoso), 

liberação de gases devido aos processos de carga (reação elétrico-químico) e descarga (reação 

químico-elétrico) e a necessidade de reposição periódica do eletrólito, devido à evaporação 

gasosa. Na Figura 3 é  apresentada uma bateria do tipo ventilada. 
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Figura 3: Bateria chumbo-ácido ventilada 

 

3.2.2. BATERIAS SELADAS  

 

As baterias seladas de chumbo ácido, conhecidas na literatura como SLA (Sealed-Lead-

Acid) constituem elementos similares as baterias SLI, mas apresentam melhoramentos no 

aspecto construtivo interno. 

Desse grupo de baterias seladas pode-se destacar: 

 

 

3.2.2.1. BATERIA VRLA 

 

 

A bateria VRLA (Valve-Regulated-Lead-Acid Battery) ou Baterias reguladas por 

válvulas, figura 4, possui o mesmo aspecto construtivo das baterias SLI. Mas ao invés de 

apenas submergir as placas no líquido eletrólito, foi inserido um separador absorvente, 

constituído por uma substância de aspecto gelatinoso a base de ácido silício, com a função de 

imobilizar o eletrólito. Esse avanço construtivo permitiu, operar a bateria em qualquer 

orientação física sem vazamento do líquido eletrólito, além de fornecer condições 

homogêneas para a difusão gasosa entre as placas, característica necessária para promover a 

reação de recombinação do oxigênio e hidrogênio que tem como resultado a formação de 

água, essa recombinação ocorre a uma pressão interna de 40 – 60 psi que é regulado por uma 

válvula de segurança. Em condições de altas taxas de carga (> C/3) e descarga [37] a geração 

de gases é tão rápida, que o processo de recombinação não é eficiente, havendo ainda a 

liberação desses gases das células. 
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Figura 4: Bateria VRLA 

 

 

3.2.2.2. BATERIA AGM 

 

 

A bateria AGM (Absorbed-Glass-Mat) ou Manta absorvedora de fibra de vidro. Nesse 

modelo de bateria, o eletrólito líquido é absorvido pela fina camada de manta de fibra de 

vidro, essa característica, retém o eletrólito, evitando vazamento. As baterias AGM possuem 

baixa resistência interna, comparadas com suas precursoras, sendo capaz de operar em altas 

taxas de correntes e oferecem maior vida útil, são mais leves, mais confiáveis e livres de 

manutenção. 

 

 

3.2.2.3. BATERIA DE GEL 

 

 

Baterias de Gel são construtivamente muito parecidas com as baterias AGM. Só que, 

nos modelos de baterias AGM o eletrólito é envolvido e absorvido por uma manta de fibra de 

vidro e nas baterias de Gel, este é formado por uma mistura de gel à base de sílica, além de 

possuir em separadores de cálcio entre as placas de chumbo.  

 

 

3.2.3. BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO  

 

 

As Baterias de Níquel Cádmio (NiCd) tornaram-se muito populares em meados de 

1980, devido às características de fornecimento de alta capacidade de corrente, robustez e 
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custo relativamente baixo. A tensão elétrica das células de NiCd é de 1,2V, o eletrodo 

positivo é formado por Hidróxido de Níquel (Ni(OH)2) enquanto que o eletrodo negativo é 

composto por Cádmio (Cd) e Hidróxido de Cádmio (Cd(OH)2), o eletrólito é formado por 

uma solução aquosa de Hidróxido de Potássio (KOH).  

Apesar de ter sido utilizada mais de uma década ter-se popularizado devido às 

características de portabilidade e capacidade energética, essa bateria apresenta desvantagens 

sendo a primeira o impacto ambiental, devido ao descarte inadequado do elemento Cádmio no 

final de sua vida útil no meio ambiente e o segundo é o efeito memória, efeito responsável 

pela diminuição efetiva de capacidade de carga devido aos ciclos parciais dos processos de 

carga/descarga.  Alguns estudiosos atribuem o efeito memória ao eletrodo negativo (Cádmio), 

onde observou o crescimento de cristais nesse eletrodo, diminuindo a área efetiva [38]. 

 

 

3.2.4. BATERIAS DE NÍQUEL METAL HIDRETO  

 

 

As primeiras baterias de Níquel Metal Hidreto (NiMH) foram introduzidas em meados 

de 1990.  Essas baterias fornecem o mesmo nível de tensão elétrica de operação comparado as 

baterias de NiCd, com vantagens em relação a essas últimas de não possuírem a toxidade do 

Cádmio e efeito memória, desde que carregadas em carregadores específicos. 

 Nas baterias de NiMH uma liga de Hidreto Metálico substitui o eletrodo que contém 

metais de Cádmio, eletrodo positivo e a solução do eletrólito é semelhante ao utilizados nas 

baterias de NiCd [39] . 

 

 

3.2.5. BATERIAS DE LÍTIO 

 

O lítio é um dos metais mais leve, que possui menor massa atômica e o mais 

eletronegativo, é altamente reativo com a água e alguns componentes comuns dos eletrólitos, 

tornando-o inseguro para o uso até década de 1960. Foi somente nos anos de 1970, com o 

desenvolvimento do eletrólito não aquoso é que foi possível viabilizar a construção de uma 

célula de bateria de lítio[37]. 

A construção da bateria de lítio é realizada intercalando o lítio ao terminal de anodo, 

terminal negativo, composto por um material a base de carbono-grafite, essa construção é 
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conhecida como eletrodo intercalado ou intercalação Iônica [32], o eletrólito mais comum é 

uma mistura de solventes orgânicos e sais de lítio (LiClO4, LiPF6) e o eletrodo positivo 

(terminal de catodo) atualmente conhecido, são os eletrodos  a base de:  manganês 

(LiMn2O4), cobalto (LiCoO2), Níquel (LiNiO2), Ferro (LiFePO4). 

A operação da bateria de lítio durante o processo de carga é baseada na transferência de 

íons de lítio do eletrodo positivo ao eletrodo negativo, há uma de intercalação do íon de lítio 

do catodo para o eletrólito e consequente intercalação do íon de lítio do eletrólito para o 

anodo, assim um elétron é liberado do catodo e migra para o anodo, através do circuito 

elétrico externo ao qual essa bateria está conectada. No processo de descarga, este processo 

ocorre inversamente os íons de lítio de – intercalam do anodo intercalando no catodo e um 

elétron segue pelo circuito externo, figura 5.  

 

Figura 5: Bateria de Lítio Ion – Processo eletroquímico 

 

As baterias de Lítio possuem tensão elétrica nominal de 3,6V, que poderá variar 

conforme o tipo e modelo de bateria. Esse alto nível de tensão elétrica oferece vantagem, pois 

com menor quantidade de células de baterias é possível atingir valores altos de tensão elétrica, 

reduzindo tamanho e peso do arranjo elétrico do sistema de baterias além de possuírem alta 

capacidade de armazenamento de energia, ser pouco ou não poluente e não possuírem efeito 

memória.  

 O quadro 2, mostra dados comparativos entre as baterias comercialmente mais 

utilizadas, dados compilado em [47], fabricantes e informações de mercado. 
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 Chumbo NiCd NiMh Li-Ion 
Li-Ion 

Polimero 

Densidade de Energia (Wh/kg) 30 - 50 45 – 80 60 - 120 110 – 160 100 – 130 

Resistência Interna (mΩ) < 100 100 - 200 200 - 300 150 – 250 200 – 300 

Ciclo de Vida 

(80% da capacidade inicial) 

200 - 300 1500 500 - 1000 500 – 1000 300 – 500 

Tolerância para sobrecarga Alta Moderada Baixa 
Muito 

Baixa 
Baixa 

Auto-Descarga Mensal (temperatura 

ambiente) 
5% 20% 30% 10% 10% 

Tensão da célula (V) 2 1,25 1,25 3,6 3,6 

Corrente de carga 

- Pico 

- Melhor desempenho 

 

5C 

0,2C 

 

20C 

1C 

 

5C 

0.5C 

 

>2C 

1C 

 

>2C 

1C 

Temperatura de operação (oC) 

(descarga) 
-20 a 60 -40 a 60 -20 a 60 -20 a 60 0 a 60 

Manutenção 
3 a 6 

meses 

30 a 60 

dias 

60 a 90 

dias 

Não é 

necessário 

Não é 

necessário 

Custo  

(considerando Pack 7,2V/2000mAh) 

$25 $ 50 $60 $100 $100 

Custo por ciclos $0,10 $0,04 $0,12 $0,14 $0,29 

Usada comercialmente desde 1970 1950 1990 1991 1999 

Quadro 2. Comparativo entre os modelos de baterias comercialmente mais utilizados 
 

 

 

3.3. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES RELACIONADAS À BATERIA 

 

A seguir algumas definições e termos relacionados a baterias normalmente usadas pelas 

indústrias [47]. 

 

Ampère-hora: Medida para carga elétrica, definida pelo produto da corrente elétrica (em 

Ampère) e o tempo (em horas).  

 

Célula: Unidade de elemento eletroquímico básico usado para gerar energia elétrica a 

partir da energia química armazenada ou armazenar energia elétrica na forma de energia 
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química. Uma célula consiste de dois eletrodos e um compartimento físico preenchido com 

eletrólito. 

 

Bateria: Duas ou mais células conectadas apropriadamente em arranjos série/paralelo 

para obter a tensão de operação e capacidade para uma determinada carga. O termo bateria 

também é usado frequentemente para uma designar uma célula. 

 

Taxa 1 C: Taxa relacionada a corrente de carga ou descarga em 1 Ampère para a 

capacidade em horas, e comum utilizar múltiplos maiores ou menores de taxa para expressar 

corrente elétricas maiores ou menores, i.e.  Taxa de 1C, uma bateria com capacidade de 

1100mAh, fornecerá 1100mA, taxa de C/2, mesma bateria fornecerá 550mA, taxa 2C, mesma 

bateria fornecerá 2200mA.  

 

Ciclo de vida: Número de ciclos que a célula ou bateria pode ser carregada ou 

descarregada sob condições especificas, até não poder mais fornecer os requisitos e 

desempenhos de capacidade em Ah. Normalmente os fabricantes especificam em 80% da 

capacidade inicial. 

 

Tensão de corte: Menor tensão de operação que uma célula é considerada esgotada. 

Frequentemente refere-se como tensão final de descarga ou tensão final [22]. 

 

Estado de Carga (State-of-Charge Soc):  Porcentagem de carga máxima possível que 

esta presente na bateria. 

 

Estado de Saúde (State-of-Health SoH):  Medida da condição geral de uma bateria e sua 

capacidade de fornecer o desempenho especificado comparado a uma bateria nova. Essa 

medida leva em consideração fatores como, aceitação de carga, resistência interna, tensão e 

taxa de alto descarga. 

 

 Tempo de execução remanescente (Remaining-run-time): Tempo estimado que a 

bateria pode fornecer carga a um dispositivo sob condições normais de descarga antes de 

parar o funcionamento. O tempo de execução remanescente pode ser deduzido a partir da 

capacidade remanescente de duas formas [47], se o consumo da carga for expresso em 

corrente, a capacidade remanescente em mAh é dividida pela corrente fornecida em mA, se o  
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consumo de carga for expresso em potência, a capacidade remanescente em mWh, expressa 

energia, nesse caso divide-se pela potência fornecida em mW. 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foi apresentado as tecnologias de baterias onde foi abordado aspectos 

construtivos, a evolução e desenvolvimento construtivo, os materiais e os tipos de baterias 

comumente utilizadas em aplicações que utilizam sistemas de baterias. 
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Capítulo 4 

MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO DO 

ESTADO DE CARGA (STATE OF 

CHARGE – SOC) DE BATERIAS 

 

 

A determinação do estado de carga, do inglês SOC (state-of-charge), em aplicações que 

utilizam baterias como fontes de alimentação elétrica é um importante parâmetro, que 

sistemas inteligentes devem possuir. Com a evolução da tecnologia construtiva das células de 

baterias e novos materiais sendo desenvolvidos com objetivo de aperfeiçoar, peso, volume e 

autonomia, muitas aplicações como robôs móveis autônomos estão aumentando. Assim as 

simples proteções, como somente a limitação do nível de tensão em estado de sobre carga e 

descarga profunda estão evoluindo para os chamados gerenciadores inteligentes de baterias 

[39]. Nesse contexto o SOC da bateria é um dos parâmetros utilizados nesses controladores 

melhorados, para garantir o aspecto funcional desses robôs e o quanto esses robôs continuarão 

operante. 

As principais técnicas utilizadas atualmente para a determinação do estado de carga tem 

sido: 

 

 Estimativa de tensão em circuito aberto (Open Circuit Voltage – OCV); 

 Contagem Colôumbica ou contagem Ampere-hora; 

 Medição das propriedades física do eletrólito; 

 Espectroscopia de Eletro-Impedância; 

 Redes Neurais Artificiais; 

 Estimativa de Estado usando Filtros probabilísticos. 

4.1. ESTIMATIVAS DE TENSÃO EM CIRCUITO ABERTO (OPEN CIRCUIT 

VOLTAGE – OCV) 
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A estimativa do estado de carga usando o método de tensão em circuito aberto é 

baseada na relação entre o estado de carga (SOC) e a máxima tensão da bateria, quando não 

há carga aplicada em seus terminais ou em condições de longo período de descanso , essa 

relação depende do eletrólito químico da bateria e dependente de outros parâmetros, como 

temperatura. Um dos fatores que limitam a precisão da estimativa é a histerese do perfil de 

tensão elétrica da bateria, durante os processos de carga e descarga [40], já que esse método é 

baseado somente no nível de tensão em circuito aberto para realizar a estimativa. 

Geralmente, a técnica de estimativa em circuito aberto OCV (Open Voltage Circuit) é 

realizada usando algum modelo de circuito equivalente da bateria, conforme é mostrado 

abaixo na Figura 6. 

 

Figura 6: Representação do modelo simples da bateria 

 

Onde: 

Vt é a tensão nos terminais da bateria; 

Ri é a resistência interna da bateria 

Vo é a tensão em circuito aberto 

 

Esse modelo mais simples relaciona a tensão de circuito aberto e o estado de carga 

(SOC), conforme mostrado na Equação 2. 

 

yk = OCV(SOCk) – Rik                                     (2) 

 

Onde: k é o intervalo de tempo; 

yk é a tensão nos terminais da bateria; 

 

A resistência interna da bateria é dependente dos processos de carga e descarga e 
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modelos mais complexos podem ser desenvolvidos e derivados desse simples modelo, o qual 

representarão com maior exatidão os efeitos de histerese e o efeito do período de descanso. 

(Resistência interna de difusão e Capacitância interna de difusão). O circuito completo é 

mostrado na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Representação do modelo da bateria melhorado 

 

Onde: 

Rdiff é a resistência de difusão através do eletrólito; 

Cdiff é a capacitância de difusão; 

R+ Resistência de descarga (quando sai corrente da bateria); 

R- Resistência de carga (quando entra corrente na bateria). 

 

Algumas aproximações são consideradas nesse modelo, pois Rdiff é muito menor que as 

resistências de carga e descarga e a capacitância de difusão Cdiff, para os eletrólitos das 

baterias de Lítio Ion, é quase insignificantes, assim a resistência de difusão Rdiff é incluída no 

termo das resistências de carga e descarga.  

Nesse modelo, a equação característica que relaciona o SOC e o nível de tensão em 

aberto é mostrado na Equação 3. 

 

yk = OCV(SOCk) – Rik + skM(SOCk)       (3) 

 

Onde: 

M(SOCk): É a histerese máxima ; 

sk : Dependente da direção da corrente e das condições durante a etapa de descanso: 

 

1, se  ik > ε 
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sk        =   -1, se  ik < ε 

sk-1, se  |ik| ≤ ε 

 Para valores de ε, suficientemente pequenos e positivos. 

 

M(SOCk) é numericamente igual à metade da diferença entre as curvas de carga e 

descarga, descontando o efeito da resistência.  

 

A resistência nesse caso pode ser uma constante, ou pode assumir um valor diferente 

para o processo de carga e descarga ou até mesmo ser função de parâmetros como a 

temperatura e do SOC. 

  Dependendo, alguns tipos de baterias, que apresentam uma curva OCV versus SOC 

muito linear e constante na região entre 10% e 90%  torna-se difícil a utilização dessa técnica, 

pois a variação da tensão é muito pequena e exige medidas de tensão precisas.  

 

 

4.2. CONTAGEM COULÔMBICA OU CONTAGEM AMPERE-HORA 

 

 

A técnica de contagem coulômbica ou contagem Ampere-hora é a técnica mais comum 

para a estimativa do estado de carga (SOC) de baterias e que está presente na maioria dos 

sistemas e aplicações.  

O princípio dessa técnica está baseado no balanceamento entre a quantidade de cargas 

elétricas transferidas para a bateria no processo de carga e a quantidade de cargas elétricas 

transferidas da bateria, no processo de descarga, considerando sempre que o número máximo 

de elétrons transferidos para a carga é igual a capacidade nominal em Ampere-hora.   

Assim, a formulação para o Estado de Carga (SOC) no tempo, a partir de um ponto 

inicial de estado de carga conhecido (SOCo), seria o valor da integração da corrente da bateria 

mais as perdas internas do eletrólito, sendo este um  indicador direto da estimativa do estado 

de carga no tempo, a Equação 4 mostra essa relação: 

 

dtII
C

SOCSOC perdabatt
n

o )(
1
 

      (4) 
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Onde:  

Cn é a capacidade nominal da bateria em Ah; 

Ibatt é a corrente na bateria  

Iperda é a corrente consumida devido a perdas internas no eletrólito; 

 

 

Na utilização dessa técnica, duas considerações devem ser observadas e que 

dependendo da aplicação, podem exigir altos investimentos ou não ser adequada para a 

aplicação. A primeira é quanto aos sensores de corrente: dependendo do tipo de sensor, este 

poderá inserir altos erros no processo de medida e consequentemente medidas incorretas de 

corrente. Normalmente são utilizados sensores de efeito Hall cuja medição é baseada no 

princípio do acoplamento das linhas de campo eletro-magnética em torno do condutor elétrico 

que liga a bateria a carga, correlacionando o fluxo magnético à corrente elétrica ou os 

sensores de corrente Shunt, técnica de medida baseado em um resistor elétrico, de baixa 

resistência, inserido em série com a bateria e a carga, e nesse resistor é realizada a medida de 

tensão elétrica segundo a primeira Lei de Ohm. Essa consideração  pode ser contornada com o 

investimento de sensores de medida de corrente mais precisos.  O segundo ponto é que nem 

toda corrente fornecida para a bateria é consumida pelo processo de carga, e nesse caso as 

perdas devem ser consideradas, nesse âmbito, há trabalhos na literatura que apresentam 

aproximações para a inserção dessas perdas [22][41] com objetivo de corrigir o valor do SOC. 

A contagem coulômbica é um dos métodos mais comuns, mais fáceis e confiáveis desde 

que o medidor de corrente seja preciso e que possua pontos suficientes para re-calibração, 

nesse caso uma das características da aplicação é possuir processo de re-carga completo sob 

condições controladas. 

 

4.3. MEDIÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICA DO ELETRÓLITO 

 

Esse método somente é possível em baterias com a tecnologia VRLA, onde o eletrólito 

participa da reação durante os processos de carga e descarga. Algumas aplicações possíveis 

dessa técnica seriam em baterias estacionárias com eletrólito líquido. Nesse caso, a densidade 

é medida direta ou indiretamente através da concentração iônica, condutividade, viscosidade, 

e ultrassom. Outras descrições são apresentadas em [12][16][41]. 

 

4.4. ESPECTROSCOPIA DE ELETRO-IMPEDÂNCIA OU IMPEDÂNCIA AC 
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O método de espectroscopia de eletro-impedância é uma técnica de medição que tem o 

objetivo de investigar  a resposta do processo eletroquímico de baterias através da aplicação 

de sinais de pequena amplitude. Há trabalhos na literatura desenvolvidos para todas as 

tecnologias de baterias e não só para a determinação do SOC, mas também para a 

determinação do SOH [42]. 

A principal desvantagem desse método para a estimativa do SOC é a sensibilidade 

térmica, que em aplicações práticas só podem realizados na faixa de alta frequência, onde o 

efeito térmico é pequeno e o aparato técnico exige altos investimentos, outro fator, é que há 

uma grande influência do envelhecimento das células de baterias. 

 

4.5.  REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

A utilização de redes neurais artificiais na determinação do SOC é possível em todos 

os tipos de tecnologias de baterias e aplicações, pois a rede neural estabelece e relaciona 

dados de entrada e saída na estrutura de nós formando uma rede, para isso ocorrer 

adequadamente há a necessidade de realizar o treinamento dessa rede em relação ao SOC. 

Desvantagem desse método é que pode ocorrer um erro alto dependendo do treinamento da 

rede, além de exigir alta capacidade de memória e processamento para a realização desse 

treinamento. 

 

4.6. ESTIMATIVAS DO ESTADO DE CARGA USANDO FILTROS 

PROBABILÍSTICOS 

 

4.6.1. FILTRO DE KALMAN  

 

O filtro de Kalman é usado para estimar o estado do sistema, segundo uma medida 

desse sistema e um modelo do processo desse sistema. O estado de um sistema é definido 

como variáveis que são indiretamente medidas e que fornecem completa representação das 

condições internas do sistema [43]. Resumidamente é um filtro recursivo baseado nos 

mínimos quadrados que utiliza um sistema ou modelo de processo, um modelo de medida e 

uma série de ruído de medição para formular uma crença sobre o estado do sistema naquele 

momento.  

Considerando um Sistema Linear Variante no Tempo, como mostra a Figura 8, tem-se 
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que:  

 

 

Figura 8: Sistema linear variante no tempo 

 

O sistema é descrito pelo modelo de estado para sistemas discretos no tempo. 

Assim:  

 

kkkkkk wuBxAx 1         (5)
 

 

kkkkkk vuDxCy 
         (6)

 

 

Onde:  

kx  é o vetor de estado; 

ky é o vetor de medida; 

ku é a entrada de controle; 

 

A Equação (5) é conhecida como o modelo de processo ou equação de estado do 

sistema e a Equação (6) é conhecida como o modelo de medida. O modelo de processo é 

ajustado para capturar a dinâmica do sistema. Todo controle e estabilidade são determinados 

pelo modelo de processo. 

No modelo de processo, kw é o ruído branco do processo e é considerado como sendo 

Gaussiano e tendo média nula com covariância kQ , Equação (7).  

Dk

xkBase

wk v k

y k

xk-1
uk

Tempo

Ak

Bk Ck
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),0(~ kk Qw
          (7)

 

 Semelhantemente, kv  é o ruído de medição, geralmente é o ruído dos sensores de 

medida é também é considerado como sendo Gaussiano e médio zero com covariância kR

como mostra a Equação (8). 

),0(~ kk Rv
           (8) 

Com as equações fornecidas e os dados de medição, o objetivo do filtro de Kalman é 

estimar o estado realizando a medição indireta do sistema. No caso da bateria, essa estimativa 

pode ser o estado de carga (state of charge) ou o estado de saúde (state of health) da bateria.  

O filtro de Kalman, sendo um filtro recursivo, minimizará o erro médio quadrático entre 

os dois modelos, e assumindo uma distribuição gaussiana de qualquer ruído, nesse caso o 

filtro de Kalman é considerado ideal. 

O filtro de Kalman possui dois estágios, o estágio de predição e o estágio de 

atualização. O modelo de processo é usado para predizer uma crença do estado sistema e o 

modelo de medição é usado para atualizar essa crença. 

Durante o estágio de predição, uma estimativa do estado, baseado no modelo de 

processo é calculado e é fornecido como a entrada de controle do sistema por fim a predição 

da covariância é calculada.  

Na Equação 9, 
kx , denota a crença ou predição do estado, estágio esse, antes da 

realização da medição ou atualização, depois de atualizar a medição, o estado de crença é 

denotado como 
kx . 

Logo, baseado no estágio de Predição, tem-se a Equação (9): 

 

1111 .. 
  kkkkk uBxAx         (9)

 

 

A predição da covariância do modelo de estado é dado pela Equação (10): 

 

k
T
kkkk wAQAQ  


111 ..          (10) 

 

No estágio de atualização, ao realizar a medida, o Ganho de Kalman é calculado, 

Equação (11): 
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1)..(.   k
T
kkk

T
kkk vCQCCQL         (11) 

 

Atualização do estado de estimativa da medição, Equação (12)  

 

).( kkkkkkkk uDxCyLxx  

        (12)
 

 

Atualização da medição da covariância, Equação (13) 

 

T
kk

T
kkkkkk LvCQCLQQ )...(  

        (13)
 

 

 

4.6.2. FILTRO DE KALMAN ESTENDIDO  

 

O filtro de Kalman descreve uma solução ideal para sistemas lineares. Mas, em geral, 

sistemas a bateria são sistemas não lineares, onde a aplicação do filtro de Kalman Estendido 

(Extended Kalman Filter - EKF) deve ser considerada. O Filtro de Kalman Estendido utiliza o 

mesmo princípio do filtro de Kalman, no entanto, esse lineariza o sistema a cada período 

permitindo uma solução de um sistema linear variante no tempo.   

Considerando o sistema não linear:  

 

kkkk wuxfx  ),(1  
         (14)

 

kkkk vuxgy  ),(
         (15)

 

 

Onde: 

A cada período o ),( kk uxf  e ),( kk uxg são linearizados usando a primeira ordem da 

expansão por série de Taylor em torno do ponto 



 1

~

kk xx
 
para o modelo de processo, 

Equação (14) e 



~

xxk para o modelo de medição, Equação (15). 
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Substituindo as Equações (16) e (17) nas Equações (14) e (15), e definindo Ak e Ck, 

Equações (18) e (19) como :  

 

1

~
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kk xx
k
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x
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         (18)
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O processo linearizado e o modelo de medição torna-se, Equações (20) e (21): 

 

kkkkkkkk wxAuxfxAx 

~^~^

1 ),(
       (20)

 

 

kkkkkkkk vxCuxgxCy 
~^~^

),(
       (21)

 

 

Para explicar o processo de interação do Filtro de Kalman Estendido, deve-se substituir 

o termo kB do filtro de Kalman pelos termos kkkk xAuxf
~^~

),(   do modelo de processo e 

substituir kD  pelos termos kkkk xCuxg
~^~

),(   do modelo de medição. O processo final é quase 

que o mesmo Filtro de Kalman e torna-se:  

 

Estágio de Predição: 

Estimativa do estado, Equação (22). 
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),( 11

~~









 kkk uxfx
         (22)

 

 

Estimativa da covariância, Equação (23). 

11

^

11

^

.. 
  k

T

kkkk wAQAQ
        (23) 

 

Atualização do Estágio: 

Cálculo do Ganho de Kalman, Equação (24). 

 

1
^^^

]...[.   k

T

kkk

T

kkk vCQCCQL
       (24)

 

 

Atualização do estado de estimativa de medição, Equação (25). 

)],(.[
~~~

kkkkkk uxgyLxx




        (25)

 

 

Atualização do erro de medição da covariância, Equação (26). 

 kkkk QCLIQ ).(
^

        (26)
 

 

 

4.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foram apresentados os métodos existentes na literatura para a 

determinação do estado de carga de baterias, considerando características e aplicações mais 

adequadas para cada método, vantagens e desvantagens. Foi também realizado a derivação do 

filtro de Kalman e o filtro de Kalman Extendido para a utilização nesse trabalho. 
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Capítulo 5 

DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE 

ESTADO  

 

5.1.  FILTRO DE KALMAN ESTENDIDO APLICADO AO ESTADO DE CARGA DA 

BATERIA – (STATE OF CHARGE – SOC) 

 

 O Filtro de Kalman Estendido é projetado especialmente para atuar em processos de 

medidas ruidosas, o que o torna ideal para estimativa do SOC em testes de bancadas em 

baterias ou em sistemas embarcados.  

Nesse trabalho o SOC será o vetor de estado representado por zk e será dado pelo 

modelo de processo, conforme a Equação 27:  

 

k

n

kk i
C

ti
zz .

.
1 







 



         (27)

 

 

Onde: 

zk: É o SOC em qualquer instante de tempo; 

Cn: Capacidade nominal da bateria em ampère por segundo; 

ηi: É a eficiência Coulômbica da bateria para carga e descarga; 

ik: É a corrente elétrica de carga e descarga da bateria. 

 

Considera-se que eficiência coulômbica seja ηi = 1 para o processo de descarga e    ηi  ≤ 

1 para o processo de carga. A eficiência coulômbica da bateria relaciona a quantidade de 

carga elétrica que flui para a bateria durante o processo de carga, comparado com a 

quantidade usada efetivamente no processo de descarga. As perdas reduzem a eficiência 

coulômbica e estão presentes devido a reações secundárias como eletrólise do eletrólito, das 

placas dos eletrodos ou outras reações eletroquímicas que ocorrem internamente na bateria. 

Assim a eficiência coulômbica total da célula de bateria ou aceitação de carga é a medida de 
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quanta energia útil está disponível durante o processo de descarga comparado com a 

quantidade de energia usado para carregar as células de baterias e pode ser expresso como a 

razão entre a energia de descarga e a energia de carga. Este modelo dinâmico da bateria 

servirá como base para o modelo do Filtro de Kalman Estendido.  

A Equação (27), basicamente inclui o SOC como vetor de estado do modelo da célula 

de bateria e ik como sendo o parâmetro de entrada. 

 

5.1.1 MODELO COMBINADO  

 

O modelo de medição utilizado neste trabalho para a predição da tensão nos terminais 

da bateria é baseado no modelo combinado adaptado de PLETT [44] e está apresentado 

abaixo a Equação (28). 

 

)1ln()ln(y 432
1

k kkk
k

ko zKzKzK
z

K
RiK 

    (28)
 

 

Onde: 

yk: é a tensão nos terminais da bateria; 

R: é a resistência elétrica interna da bateria; 

K1, K2, K3 e K4: São constantes arbitrárias para ajustes do modelo aos dados de 

aquisição, são representações físicas da resistência de polarização e perdas internas. 

Os termos desconhecidos do modelo combinado podem ser estimados utilizando o 

método de estimativa dos mínimos quadrados, aplicados aos dados de carga e descarga 

realizados nos testes de bancadas com as células de baterias. 

Assim, com o conjunto de dados {yk, ik, zk} adquiridos nos testes de carga e descarga 

com as células de baterias é formado o vetor Y, dado por: 

 

T

nyy ],...,[y  Y 21
        (29)

 

 

E a matriz de tensão, dado por:  

 

T
nhh ],...,[h  H 21

          (30) 
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É calculada através da Equação (31): 

 

)]1ln(),ln(,,
1

,,,1[hT
j jjj

j
jj zzz

z
ii  

      (31) 

 

Onde: 

  

𝑖𝑗
+ é igual 𝑖𝑗, se 𝑖𝑗>0 

𝑖𝑗
− é igual 𝑖𝑗, se 𝑖𝑗<0 

caso contrário: 𝑖𝑗
+ e 𝑖𝑗

− são zero. 

 

Sabe-se que Y = HΘ, 

 

Onde:  

],,,,,[ 4321,

T KKKKRRKo


       (32)

 

 

Que são os vetores dos parâmetros desconhecidos Equação (32). 

Logo, usando os resultados do método dos mínimos quadrados e as matrizes conhecidas 

Y e H, pode-se resolver Θ, através da Equação (33):  

 

YHHH TT 1)( 
         (33)

 

 

Assim os parâmetros desconhecidos, chamados de parâmetros do modelo combinado são 

determinados. 

 

 

5.2. DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO EKF APLICADO AO SOC 

 

O algoritmo EKF é dividido em dois passos, predição e correção e pode ser escrito pelas 

equações 34 a 40, adaptado de [45]. 
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Dado o vetor inicial (𝜇𝑡−1) e um vetor de controle (𝜇𝑡 ), a partir da equação de entrada, 

Equação (34), o algoritmo prediz o valor médio das variáveis do vetor de estado ( t ) usando 

a função g(.,.), apresentada na Equação (35). 

 

Entrada: 

tt

t

t s,,,
1

1  


    
       (34) 

 

Passo de predição: 

),( 1



 ttt g           

 
(35) 

Para o modelo de medição, que está baseado no modelo combinado, o vetor de estado 

tem somente o SOC como variável de estado, logo (𝜇𝑡 = 𝑧𝑘). A Equação (36) calcula a 

matriz de covariância preditiva       (


t ) usando a entrada da matriz de covariância ( 1t
), 

a matriz Jacobiana ( tG  ) de g(.,.), e a matriz de ruído do processo ( tR ). 

tt

T

ttt RGG   



1
          

(36)
 

O passo de correção calcula o ganho de Kalman na Equação (37) usando a matriz 

Jacobiano ( tH ) de h(.) e a matriz de medição de ruído ( tQ ). O novo estado do vetor ( t ) e a 

nova matriz de covariância       (t
) são calculadas nas Equações (38) e (39). 

Passo de correção: 

 
 

 1)( t

T

ttt

T

ttt QHHHK                                                           
(37) 

 

))((


 ttttt hsK          
(38)

    




 ttt t HKI )(          
(39) 

 A diferença ( )(


 tt hs  ), chamada de inovação, corresponde à diferença entre o vetor 

de medição ( ts ) e a medição preditiva h(.). No modelo combinado, ts  ,é a tensão lida nos 
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terminais da célula de bateria e h(.) é igual ao ky ,apresentado no modelo de medição, 

Equação (28). Na Equação (40), o algoritmo retorna o vetor de estado e a matriz de 

covariância. 

 

Retorno: 

tt ,           
(40) 

Estes valores são as saídas que serão utilizadas na próxima interação do algoritmo como 

os novos valores de entrada. 

A figura 9 representa a operação do filtro EKF, considerando os parâmetros de entrada, o 

processo de predição, correção (atualização) e os parâmetros de saída para a nova interação. 

 

 

Figura 9: Diagrama de funcionamento do filtro do EKF 

 

 

5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foi mostrado o desenvolvimento do método EKF aplicado ao SOC, foi 

apresentado o vetor de estado considerado para determinação do SOC e o modelo de medição, 

baseado e adaptado do modelo combinado para a aplicação no filtro EKF para a determinação 

do estado de carga dos modelos de baterias estudados. 
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Capítulo 6 

ARRANJO EXPERIMENTAL 

 

A fim de conhecer a dinâmica das baterias e adquirir os parâmetros para o modelo 

proposto no capítulo 5, foi construída uma bancada de testes conforme mostra o diagrama de 

blocos da figura 10.  

 

 

Figura 10: Diagrama de blocos do teste de bancada 

 

O sistema de aquisição de dados, gerenciado pelo programa em LabView, controla a 

atuação dos blocos Cargas Programadas e Carregador de Bateria, para que ocorram o 

descarregamento da bateria (retirada de carga da bateria) ou o carregamento da bateria 

(entrega de carga para a bateria) lendo os parâmetros de tempo, tensão e corrente, além de 

controlar a taxa de amostragem e gravar os dados em memória. Para este teste foram usados 3 

canais de digitais e dois canais de entrada analógico. 
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Figura 11: Foto da bancada de teste 

 

O sensor de corrente é um sensor cuja topologia é do tipo shunt (ou medidor de corrente 

em referência ao terra ) e o sensor de tensão é um medidor de tensão direta. Estas medidas de 

sinais foram realizadas por um circuito amplificador diferencial de baixo ruído. A taxa de 

amostragem pode ser ajustada em 10 a 100 Hz, a figura 10 mostra foto da bancada de teste.  

A seguir são apresentados os detalhes de cada bloco do sistema utilizado para adquirir 

os parâmetros da bateria. 

 

6.1.  COMPUTADOR/ LABVIEW 

 

O LabVIEW, do acrônimo “Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench”  é 

um ambiente de desenvolvimento baseado em linguagem gráfica, conhecido como linguagem 

G, destinado principalmente para aquisição de sinais, apresentação de dados e análise de 

medidas. O ambiente de programação é composto pelo painel frontal, que contém a interface 

homem-máquina com o sistema de aquisição e pelo diagrama de blocos, no qual o código 

gráfico é escrito, conforme o de fluxos de dados, o que oferece vantagens para a aquisição de 

dados e facilidade de programação e manipulação.  

As características e requisitos mínimos do computador utilizado no teste são apresentados 

abaixo: 

 Sistema Operacional Windows  XP SP3  

 1 GB de RAM  
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 2 GB de espaço livre em disco  

 Processador Pentium 4  

 

6.2. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

O sistema de aquisição de dados utilizado no teste de banca é uma placa de aquisição de 

dados da AGILENT, modelo U2356A, que oferece recursos multifuncionais em um único 

módulo e alto desempenho para solução de aquisição de dados. Possui taxas de amostragem 

de 500kSa/s, figura 12.  

 

 

 

 

Figura 12: Placa de aquisição U2346A, fabricante AGILENT 

 

A seguir o quadro 3 apresenta algumas especificações relevantes da placa de aquisição 

U2356A. 

Entrada Analógica 

Resolução 16 bits, sem perda de sinal 

Número de canais 64 selecionáveis por software 

Taxa de amostragem máxima 500kSa/s 

Faixa de tensão de entrada 

bipolar programável 

±10V, ±5V, ±2,5V, ±1,5V 

Faixa de tensão de entrada 

unipolar programável 

0 a 10V, 0 a 5V, 0 a 2,5V e 0 a 1,5V 

Erro Offset ± 1mV @ 23oC e ±10V 

Erro Ganho ± 2mV @ 23oC e ±10V 

Largura de Banda em -3dB 1,3MHz 

Ruído do sistema 1mVrms 

  

Saída Analógica 

Resolução 12 bits 

Número de canais  2 
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Taxa de atualização máxima 1MSa/s 

Faixa de tensão de saída 0 a 10V, ±10V, 0 a AO_EXT_REF, 

±AO_EXT_REF 

Erro Offset ± 1mV @ 23oC e ±10V 

Erro Ganho ± 2mV @ 23oC e ±10V 

Largura de Banda em -3dB 1,3MHz 

Ruído do sistema 1mVrms 

Saída Digital 

Número de saída  24 saídas programáveis – Entrada e Saída 

Tipo de sinal  TTL 

Faixa de tensão de entrada -0,5V a + 5,5V 

Tensão de entrada  VoL = 0,45V max, IoL = 8mA max 

VoH = 2,4V max, IoH = 400µA max 

Tensão de saída VIL = 0,7V max, IIL = 10µA max 

VIH = 2,0V max, IIH = 10µA max 

Erro Offset ± 1mV @ 23oC  

Erro Ganho ± 4mV @ 23oC 

Slew rate 19V/ µS 

Tempo de subida 0,9 µs 

Tempo de descida 0,9 µs 

Quadro 3. Especificações técnicas da placa de aquisição de dados U2356A 

 

A placa de aquisição U2356A opera juntamente com um bloco de terminais U2901A ou 

U2902A, opcional para a realização das conexões com os circuitos da bancada de teste,  

figura 13. 

 

 

 

Figura 13: Bloco terminal de ligações U2901A e U2902A 

 

6.3. CARGAS PROGRAMADAS 

 

O arranjo para do bloco cargas programadas é mostrado no esquema elétrico da figura 

14. Esse circuito é composto por três canais que irão realizar o chaveamento liga-desliga das 
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cargas através de relês. Os relês fornecem a isolação entre a etapa de potência e etapa de 

sinais que são fornecidos pela placa de aquisição nas saídas digitais DIO_501 (bit 1), 

DIO_501 (bit 2) e DIO_501 (bit 3). 

 

 

Figura 14: Esquema elétrico do bloco carga programadas. 

As cargas R1, R2, R3, são os elementos utilizados para realizar o consumo de corrente 

da célula de bateria BT1 sob-teste, no processo de descarga.  

 

6.4. SENSORES DE CORRENTE E TENSÃO 

 

O sensor de corrente utilizado no teste é baseado na topologia de um resistor de 

referência shunt, ligado em série com a bateria. Esse sinal é enviado ao circuito amplificador 

de tensão, que condicionará o sinal de aquisição na faixa da tensão de entrada analógica da 

placa de aquisição. O sensor de tensão é baseado na medição direta da tensão sob os terminais 

da bateria, configurado  como amplificador de tensão diferencial, também é ajustado para 

condicionar o sinal de aquisição na faixa da entrada de tensão do respectivo canal de entrada 

analógico. 

Os pontos de sinais adquiridos pelos sensores de corrente e tensão são mostrados na 

Figura 15, os sinais são adquiridos entre os pontos  AIH 101_Sensor de Tensão e AIH 
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102_Sensor de Corrente para medição do sinal de tensão da bateria e AIH 102_Sensor de 

Corrente e AI_GND para medição do sinal de corrente da bateria. 

 

 

Figura 15: Esquema elétrico do bloco sensores corrente e tensão 

 

 

6.5. CARREGADOR DE BATERIAS 

 

É o circuito responsável por realizar o processo de carga das baterias conforme a curva 

característica tensão-corrente de cada tipo de bateria. Nesse trabalho três modelos de baterias 

foram testadas, das quais duas possuem basicamente a mesma curva tensão corrente, que são 

as baterias Lítio Polímero, modelo LP803448 e a bateria Lítio Ferro Polímero LiFePO4 o 

outro modelo de  bateria testado foi a de Níquel Cádmio, modelo HTR9018 encapsulada em 

um Pack.  

 

 

6.6. BATERIAS 

 

As baterias utilizadas nos testes foram: 

 Baterias de Lítio Polímero (LiPO), modelo de célula LP803448, fabricante EEMB 

Battery, figura 16, quadro 4. 
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Figura 16: Bateria Lítio Polímero (LiPO) 

 

Item Especificações 

Capacidade máxima 
1250mAh 

Tensão nominal 
3,7V  

Tensão de carga  
4,2V 

Tensão final 
2,5V 

Corrente de carga padrão 625mA (0,5C) 

Corrente de descarga padrão 0,2C – 0,3C 

Carga rápida 1,0C 

Descarga rápida 1,0C 

Impedância interna 80 – 150 mΩ 

Peso 
25g 

Quadro 4. Especificações bateria LiPO 

 

 Bateria de níquel cádmio (NiCd), modelo de célula KR-1200AAE, fabricante Sanyo, 

figura 17, quadro 5. 

 

 

Figura 17: Bateria Níquel Cádmio (NiCd) 
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Item Especificações 

Capacidade máxima 
1200mAh 

Tensão nominal 
1,2V  

Tensão de carga  
1,25V 

Corrente de carga padrão 120 mA (14 a 16h) 

Corrente de descarga padrão 
0,1C – 0,5C 

 

Carga rápida 1800 mA (1h)  

Descarga rápida 4,0 – 8,0C 

Impedância interna 12mΩ 

Peso 
31g 

Quadro 5. Especificações bateria NiCd 

 

 

 Bateria de Lítio Ferro Polímero (LiFePO4), modelo de célula LFP18650T, fabricante 

AA Portable Power Corp., figura 18, quadro 6. 

 

 

 

Figura 18: Bateria Lítio Ferro Polímero (LiFePO4) 
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Item Especificações 

Capacidade máxima 
1250mAh 

Tensão nominal 
3,0 – 3,3V  

Tensão de carga  
3,5 – 3,8V 

Tensão final 
2,5V 

Corrente de carga padrão 0,5C 

Corrente de descarga padrão 
0,2C – 0,3C 

 

Carga rápida 1,0C 

Descarga rápida 1,0C 

Impedância interna ≤80mΩ 

Peso 
36g 

Quadro 6. Especificações bateria LiFePO4 

  

6.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo descreveu o arranjo experimental da bancada de testes desenvolvido para a 

realização dos testes nos modelos de baterias especificados. Foi apresentada a descrição de 

cada bloco e a solução de circuito empregado para o arranjo proposto.  
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Capítulo 7 

RESULTADOS 

 

 

7.1 RESULTADO PARA A CÉLULA DE BATERIA LIPO 

 

O primeiro teste realizado foi com a bateria de lítio polímero, modelo de célula 

LP803448. Nesse teste, a bateria foi descarregada através de um resistor de carga (R_Load) 

de 2,2 Ω/ 20W, simulando um perfil de descarga de 1,91 C,  considerado moderado conforme 

[44]. A bateria foi carregada completamente, após carregada, aguardou um período de 2 horas 

para estabilização dos processos internos eletroquímico, conforme recomendação de norma 

1725-2006  -  IEEE Standard for Rechargeable Batteries for Cellular Telephones e realizado 

o teste de descarga. No teste de descarga foram aplicados pulsos de corrente durante 

aproximadamente 1 minuto seguindo por um período de descanso (sem aplicação de pulsos de 

corrente) de aproximadamente 5 minutos. Nesse teste, a taxa de amostragem foi ajustada em 

100Hz. O perfil de descarga por pulsos versus descanso foi aplicado para verificar o 

comportamento e efeito dos parâmetros internos da bateria. Esses ciclos foram aplicados para 

descarregar a bateria. A qual retorna ao estado de descanso com o nível de capacidade de 

carga menor. Os resultados do teste de descarga, curvas de tensão e corrente são apresentados 

nas figuras 19 e 20.  
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Figura 19: Curva de tensão de descarga bateria LiPO  

 

Figura 20: Curva de corrente de descarga bateria LiPO  

 

As  figuras 21 e 22 mostram os dados das medições de tensão e corrente referente ao 

processo de carga da bateria LiPO. 
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Figura 21: Curva de tensão de carga bateria LiPO  

 

 

Figura 22: Curva de corrente de carga bateria LiPO  

 

Com o conjunto de dados adquiridos, aplicou-se o procedimento apresentado no 

capitulo 5 para a determinação dos parâmetros do modelo combinado, os parâmetros são 

mostrados no quadro 7.  



64 

 

Ko R+ R- K1 K2 K3 K4 

3,608 0,2703 0,3282 0 0,3312 0,0049 -0,0305 

Quadro 7: Parâmetros do modelo combinado para célula de bateria LiPO. 

 

7.2.  RESULTADO PARA A CÉLULA DE BATERIA NICD 

 

O segundo teste realizado foi utilizando a bateria de níquel cádmio, modelo de célula 

KR-1220AAE. Nesse teste a bateria foi descarregada através de um resistor de carga R_Load 

de 4,7 Ω/ 20W, simulando um perfil de descarga de 1,09C, foi considerado o mesmo 

procedimento conforme descrito em 7.1. Após procedimento de carga completa e taxa de 

amostragem. No teste de descarga foi aplicados pulsos de corrente de aproximadamente 1 

minuto de duração, seguido por um período de descanso, também de 1 minuto, figuras 23 e 

24.  

 

Figura 23: Curva de tensão de descarga bateria NiCd  
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Figura 24: Curva de corrente de descarga bateria NiCd  

 

Os dados de aquisição referentes ao processo de carga da bateria de NiCd são 

apresentados nas figuras 25 e 26. 

 

 

Figura 25: Curva de tensão de carga bateria NiCd  
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Figura 26: Curva de corrente de carga da bateria NiCd  

 

Com o conjunto de dados adquiridos para a célula de bateria NiCd, aplicou-se o 

procedimento apresentado no capitulo 5 para a determinação dos parâmetros do modelo 

combinado, os parâmetros são mostrados no quadro 8.  

 

Ko R+ R- K1 K2 K3 K4 

1,3942 1,3416 1,2141 0,0006 -0,8834 0,5573 -0,1022 

Quadro 8: Parâmetros do modelo combinado para célula de bateria NiCd 

 

7.3. RESULTADO PARA A CÉLULA DE BATERIA LIFEPO4 

 

O terceiro teste realizado foi utilizando a bateria de Lítio Ferro Polímero, modelo de 

célula LFP18650T. Nesse teste a bateria foi descarregada através de um resistor de carga 

R_Load de 1,6Ω/ 100W, simulando um perfil de descarga de 2,19C. Foi considerada  uma  

taxa de amostragem de 10Hz. No teste de descarga foram aplicados pulsos de corrente de 
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aproximadamente 6 minutos de duração, seguidos por um período de descanso de 3 minutos, 

figuras 27 e 28. 

 

Figura 27: Curva de tensão de descarga bateria LiFePO4 

 

 

Figura 28: Curva de corrente de descarga da bateria LiFePO4 
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Os dados de aquisição referente ao processo de carga da bateria de LiFePO4  são 

apresentados nas figuras 29 e 30. 

 

Figura 29: Curva de tensão de carga da bateria LiFePO4 

 

Figura 30: Curva de corrente de carga da bateria LiFePO4 
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Com o conjunto de dados adquiridos para a célula de bateria LiFePO4, aplicou-se o 

procedimento apresentado no capitulo 5 para a determinação dos parâmetros do modelo 

combinado, os parâmetros são mostrados no quadro 9.  

Ko R+ R- K1 K2 K3 K4 

3,4263 0,2611  0,2917 0,0000 -0,5289 0,3643 -0,1156 

Quadro 9: Parâmetros do modelo combinado para célula de bateria LiFePO4 

  

7.4  TESTE REALIZADO PARA A ESTIMATIVA DO ESTADO DE CARGA 

USANDO MÉTODO EKF 

 

A partir dos parâmetros adquiridos, foram realizados testes para verificar o 

funcionamento da estimativa do estado de carga usando o método EKF, esse teste foi 

realizado usando o sistema proposto, conforme mostra a figura 31. 

 

 

 

Figura 31: Sistema proposto para estimativa Soc-EKF 

 

O sistema de aquisição lê e sincroniza o processo de descarregamento da bateria e ao 

mesmo tempo, o sistema de aquisição recebe os parâmetros de tensão e corrente e os fornece 

ao EKF, a fim de obter a estimativa do SOC. Como o objetivo foi somente avaliar e testar o 

desempenho do sistema de estimativa, aplicando o método desenvolvido no capitulo 5, o 
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bloco sistema de roteamento, somente fornecerá os logs de acionamentos das cargas e não 

receberá informação de realimentação do valor do SOC para realizar as tomadas decisões a 

respeito das execuções das tarefas. 

A carga considerada nos testes são os elementos de circuitos da Mini empilhadeira 

robótica do LabRom, constituído pelos controladores, motores, sensores e o sistema de 

alimentação desses circuitos, formado por reguladores e conversores de tensão, quadro 10.  

 

Componente Descrição 

Tensão 

[V] 

Corrente elétrica total      

[A]  

1 Laser Hokuyo URG-04LX 5 0,5 

8 Sonares LV MaSonar Ez-01 2,5 – 5 0,020 

1 motor – Garfo 
RE-Max 17/4,5  

    pn. 216010 
12 

0,414 

2 motores – Rodas 
RE-Max 29 

pn.226802 
12 

2,16 

1 Controlador EPOS 24/1 9-24 0,15 

2 Controladores EPOS 24/5 11-24 0,3 

Quadro 10: Elementos de circuito da Mini empilhadeira robótica 

 

7.5  RESULTADO DA ESTIMATIVA SOC PARA AS CÉLULAS DE BATERIA 

LIPO 

 

 

O resultado da estimativa do SOC usando o método EKF é mostrado na figura 32, pode-

se observar que o método proposto mostrou eficiente resposta em relação à estimativa do 

estado de carga comparando o SOC EKF, SOC OCV e o percentual de SOC Real.  

O SOC OCV apresenta valores de SOC irreais para essa característica de aplicação, 

devendo ser ajustado ou combinado com outras técnicas conforme relata [41], já a capacidade 

real, ainda que a tensão nos terminais da bateria esteja revelando uma tendência de 

diminuição da capacidade de carga, o valor SOC mostrado está sempre em torno de 80% da 

capacidade e na região final o SOC cai abruptamente finalizando a aplicação, já o SOC EKF, 

permite estimar com relativa precisão o SOC para aplicação. 
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 Figura 32: Comparação estimativa do SOC EKF, OCV e Real - celula LiPO 

 

7.6  RESULTADO DA ESTIMATIVA SOC PARA A CÉLULA DE BATERIA NICD 

 

O resultado da estimativa do SOC usando o método EKF é mostrado na figura 33, 

observa-se que o SOC EKF apresentou melhor desempenho na estimativa de carga 

comparado com o percentual de SOC Real, estimando um término de carga anterior ao SOC 

Real, já o comportamento do SOC OCV, mostrou novamente inadequado para aplicação. 
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Figura 33: Comparação da estimativa do SOC EKF, OCV e Real - celula NiCd 

 

 

Figura 34: Comparação da estimativa do SOC EKF e  Real - celula NiCd 

Analisando o resultado dos parâmetros do modelo combinado, quadro 8 e a 

especificação da célula, quadro 5, pode-se notar que a resistência interna da célula avaliada, 

apresentou um valor de resistência interna elevada, em torno de 1,3416Ω (para descarga) e 

1,2141 Ω (para carga), elevado tempo de prateleira, sem devida manutenção de carga o que 

indica possível envelhecimento da célula, defeito na célula ou problema durante o processo de 

carga, revelando um estado de carga bem menor, que o previsto no inicio do teste, conforme 

figura 34.  
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7.7  RESULTADO DA ESTIMATIVA SOC PARA O PACK DE BATERIA LIFEPO4 

 

Esse teste foi realizado considerando o Pack de baterias de LiFePO4, esse Pack constitui 

quatro células conectadas em série e sete ramos desse arranjo série, conectados em paralelo, 

atingindo uma tensão nominal de 13,2V e capacidade de corrente de 8Ah. Novamente, pode-

se observar pela figura 35 que o SOC estimado utilizando o método EKF, revela um 

desempenho superior em termos da resposta a estimativa de carga, o SOC OCV apresenta 

valores que se empregado deverá ser ajustado, combinando outras técnicas [41]. 

 

Figura 35: Comparação da estimativa do SOC EKF, OCV e Real - celula LiFePO4 

 

7.8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos testes realizados pôde-se comprovar comparativamente que o modelo de 

medida desenvolvido e a aplicação do método EKF para estimativa do estado de carga é capaz 

de estimar com relativa precisão o estado de carga de baterias quando comparado com o  

método OCV e  a capacidade Real.  Esse método se mostra adequado para as aplicações em 

robôs móveis autônomos, devido à facilidade da aplicação, baixo custo e por possuir 

características dinâmicas. 
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Capítulo 8 

CONCLUSÕES 

 

 

Apesar dos métodos de determinação do estado de carga ter surgido e desenvolvido a 

partir de 1963, ainda hoje é um assunto importante e presente na literatura. Observa-se vários 

desenvolvimentos e aplicações nas áreas de robótica móvel, veículos elétricos híbridos e 

sistemas armazenadores de energia (back-up), utilizados em estação base de telefonia, que de 

alguma forma utilizam algum tipo de método para determinar o estado de carga para seus 

sistemas.  

Nesse trabalho houve a necessidade de montar uma bancada de testes para realizar a 

caracterização das baterias e medir os parâmetros das células em avaliação. O modelo 

desenvolvido foi baseado no modelo combinado, aplicado como modelo de medição da tensão 

elétrica nos terminais da bateria, o estado de carga (SOC) como vetor de estado do modelo de 

processo da célula de bateria e a corrente elétrica extraída ou fornecida da bateria, o 

parâmetro de entrada. Assim foi aplicado o método Filtro de Kalman Extendido (EKF), para 

realizar a estimativa do estado de carga.  

Segundo os resultados experimentais apresentados, pode-se afirmar que usando o Filtro 

EKF como método de estimativa do SOC é possível obter uma resposta adequada para as 

aplicações que dependam de fontes de alimentação de sistemas a bateria permitindo tomar 

decisões antecipadamente ao evento de uma falha, como realocação de novas tarefas, que 

exijam menos consumo de carga ou retorno á estação base para recarga da bateria. 

Nesse contexto, uma das propostas para trabalhos futuros é embarcar essa solução ao 

projeto das mini empilhadeiras robóticas, fornecendo informação da estimativa de carga ao 

sistema de roteamento, que por sua vez definirá as prioridades de execução das tarefas, 

conforme as necessidades de entrega dos bens e mercadorias, o caminho dessa entrega, 

associado ao roteamento a ser realizado no armazém e o estado de carga disponível para a 

determinada mini empilhadeira.  
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Outros trabalhos futuros seriam a melhoria no teste de bancada, incluindo a bancada de 

teste dentro de uma câmara climática, que possa realizar ciclos térmicos e considerar o efeito 

da temperatura como parâmetro de entrada, para a determinação do SOC.  
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