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RESUMO 

 

O trabalho apresenta uma proposta de estudo de um modelo estatístico capaz de prever, 

a partir de valores extraídos de uma rápida medição de impedância, o estado de carga de uma 

bateria chumbo-ácido. Os dados foram levantados em um experimento que contou com dez 

medições de impedância em uma bateria nova nos estados de carga de 100% a 10%, sendo as 

medições realizadas através do método da espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). 

As curvas características, resultantes das medições, foram ajustadas com o auxílio de um 

circuito elétrico equivalente, tal qual fora proposto por Randles em 1947. Os dados foram 

linearizados e uma tabela de correlação foi estruturada para a definição das variáveis 

independentes que melhor explicam a relação entre o estado de carga e a alteração de 

parâmetros internos da bateria. Ferramentas estatísticas, como regressão linear e teste de 

hipóteses, foram utilizadas para elaboração do modelo de previsão que consta de três variáveis 

independentes, uma relacionada à resistência pura, devido principalmente à formação do 

sulfato de chumbo nas placas e a combinação das resistências ôhmicas nas conexões, nos 

separadores das placas e no eletrólito, outra devido à variação da capacitância da dupla 

camada e a terceira que é função da difusão de íons no eletrólito. Os resultados mostraram-se 

satisfatórios, considerando o caso específico da bateria utilizada nos testes, os objetivos 

propostos foram atingidos, podendo ser utilizados como base para trabalhos futuros, como a 

associação da previsão do estado de carga ao estado de saúde da bateria, o desenvolvimento de 

equipamentos de medição da impedância mais baratos e modelos de previsão que possam 

compensar as variações de temperatura nos ambientes de medição. 

 

Palavras-chave: estado de carga, bateria chumbo-ácido, regressão linear. 
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ABSTRACT 

 

This   paper presents a study proposal of a  model that is capable to predict the state of 

charge of lead-acid batteries, from values extracted of a quick impedance measurement. The 

data were collected in an experiment that featured ten impedance measurements in a battery 

which charge states were from 100% to 10%, the measurements were performed by the 

electrochemical impedance spectroscopy (EIS) method. The characteristic curves, resulting of 

the measurements, were adjusted with the support of an electrical equivalent circuit, as it was 

proposed by Randles in 1947. The data were linearized and a correlation table was structured 

for the definition of independent variables that best explain the relationship between the state 

of charge and the change of internal parameters of the battery. Statistical tools such as linear 

regression and hypothesis testing were used to prepare the forecasting model that consists of 

two independent variables. One related to pure resistance, mainly due to the formation of lead 

sulfate on the plates during the discharge process, and another due the variation of the double 

layer capacitance. The results were satisfactory with the proposed objectives achieved and can 

be used as a basis for future works, as the relation between the forecast state of charge and 

state of health of the battery, development of cheaper measurement impedance  equipment  

and model implementation which can  compensate temperature variations in the measurement 

environment. 

Keywords: state of charge, lead-acid battery, linear regression. 
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1. INTRODUÇÃO 

Baterias chumbo-ácido seladas, do tipo VRLA, são utilizadas em bancos de baterias 

estacionários com a finalidade de fornecer energia a sistemas que não podem ter sua alimentação 

descontinuada. Esses bancos de baterias devem estar disponíveis e totalmente operantes nos 

momentos de falha do sistema principal de fornecimento de energia elétrica. Manutenções e 

avaliações do estado de saúde e estado de carga dessas baterias são procedimentos constantes 

nesses bancos. Algumas técnicas para a análise da funcionalidade de bancos de baterias não se 

aplicam às novas tecnologias. Atualmente, as baterias VRLA que não permitem inspeção visual 

e acesso ao eletrólito, demandam processos indiretos de verificação de seu estado de saúde e de 

seu estado de carga. Alguns testes necessitam ser realizados com a desconexão das baterias do 

sistema, causando vulnerabilidade no fornecimento ininterrupto de energia, portanto a proposta 

de um modelo que possa prever o estado de carga em sistemas conectados é um desafio que se 

vencido, pode acrescentar maior facilidade nas operações que envolvem armazenamento de 

cargas elétricas e seu gerenciamento.  

 

1.1 Motivação 

Sistemas auxiliares de energia, como os bancos de baterias estacionários, são requisitados 

em momentos aleatórios de falhas do circuito principal. Nesses momentos, é importante garantir 

que o sistema esteja operante. Métodos tradicionais de manutenção do sistema podem 

representar desafios, principalmente em baterias seladas, sem acesso a elementos que auxiliariam 

na previsão dos seus estados de saúde e de carga. 

O objetivo deste trabalho é construir um modelo de previsão do estado de carga de 

baterias, que, a partir dos dados de uma medição de impedância, seja capaz de dizer se a 
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quantidade de energia armazenada naquele banco será suficiente para sustentar o sistema até que 

a operação da fonte principal seja restabelecida. 

As reações eletroquímicas, envolvidas no processo de descarga de uma bateria, resultam 

em formação de sulfato de chumbo (PbSO4), que é cristalizado nas placas positivas e negativas 

das células da bateria. Essa camada apresenta oposição à circulação de corrente elétrica e é a 

principal responsável pelo aumento do valor da resistência interna da bateria. Se fosse possível 

medir essa camada de PbSO4 em uma bateria que se conhece o estado de saúde, o estado de 

carga poderia ser determinado; no entanto, para ter acesso às placas, seria necessário inutilizar a 

bateria, tornando o processo sem sentido. Dessa forma, medições indiretas são necessárias. 

Alguns métodos de medição indireta da camada de sulfato são utilizados na determinação 

do estado de saúde e de carga de baterias. Neste trabalho, o método usado para a definição das 

variáveis do modelo de previsão foi a espectroscopia de impedância eletroquímica, conhecida 

como EIE (Espectroscopia de Impedância Eletroquímica). As impedâncias resultantes da 

varredura da EIE foram ajustadas com o auxílio de um circuito elétrico equivalente, no qual cada 

componente do circuito representa um ou mais efeitos dos elementos físicos da bateria. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo desse trabalho é criar um modelo estatístico de previsão do estado de carga de 

baterias chumbo-ácido, através dos dados extraídos de uma medição por espectroscopia de 

impedância eletroquímica. 

Como objetivos específicos têm-se: 

• Medir impedância da bateria em diversos estados de carga, a fim de gerar o diagrama 

Nyquist com os dados de cada um desses modos; 
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• Ajustar os dados a um circuito elétrico equivalente, como processo de identificar os 

parâmetros Randles; 

• Estabelecer uma sequência para o ajuste (fitting), no intuito de garantir a convergência 

dos dados e a eventual reprodução do ensaio; 

• Escolher variáveis independentes para o modelo, com finalidade de acrescentar maior 

confiabilidade na previsão, diminuindo os efeitos da não ortogonalidade dos dados. 

1.3 Organização do Texto 

O trabalho está organizado em 5 (cinco) capítulos. No primeiro, apresenta-se o tema 

principal, com a exposição do panorama em que o problema está situado, as motivações para a 

realização deste trabalho e a descrição dos objetivos. O segundo capítulo trás a fundamentação 

teórica, apresentando alguns estudos relacionados à medição de impedância e determinação do 

estado de carga de baterias. No terceiro capítulo, há a descrição dos ensaios realizados para 

obtenção dos dados, os materiais que foram utilizados no experimento e o modelo elétrico 

utilizado para a definição das variáveis. Ainda nesse capítulo, os dados são trabalhados no 

sentido de estabelecer a relação entre a medição da impedância e os componentes do circuito 

elétrico equivalente, definindo os parâmetros Randles para cada estado de carga, além disso, uma 

sequência de passos é definida para a obtenção da convergência dos ajustes. O capítulo quatro é 

destinado à determinação das variáveis do sistema, bem como o tratamento dos dados, testes de 

correlação, definição do modelo de regressão e as discussões a cerca da qualidade dos resultados 

apresentados.  As conclusões do trabalho são detalhadas no capítulo cinco, dividido em seções, 

este capítulo apresenta também as contribuições que os resultados alcançados podem dar ao 

desenvolvimento de trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Determinação do Estado de Carga de Baterias 

Na determinação do estado de carga de diferentes tipos de baterias recarregáveis, como 

as de chumbo-ácido, níquel-cádmio, níquel-metal hidreto, entre outras, vários métodos podem 

ser utilizados, desde os testes de capacidade, os históricos de tensão e corrente de flutuação, até 

a utilização de sistemas adaptativos, afirma Bergveld (2002). O autor ainda declara que a 

determinação do estado de carga e a sua representação, quando feitos de forma precisa, 

apresentando os resultados de forma simples e objetiva, permitem aumentar a confiabilidade 

dos sistemas, elevando sua vida útil. No entanto, existem muitos exemplos de métodos, ainda 

duvidosos, pouco confiáveis e imprecisos, propostos com o objetivo de determinar o estado de 

carga. 

Segundo Piller et al., (2001), o estado de carga de baterias pode ser determinado de 

forma mais ou menos complexa, dependendo do tipo de bateria e de sua aplicação, sendo que o 

conhecimento da capacidade de carga residual em uma bateria é muito importante para seu 

gerenciamento.  

A definição de estado de carga da bateria pode sofrer variações de um autor para outro, 

um estudo comparativo entre esses métodos foi realizado por Piller et al.,(2001) e, como 

resultado, foi criado um quadro resumo com as diferentes técnicas para a determinação do 

estado de carga de baterias, seus campos de aplicação, suas vantagens e desvantagens. O 

quadro é apresentado na Figura 2.1.  
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Nesse quadro, pode ser observado que a medição de impedância por espectroscopia é a 

técnica que abrange todos os sistemas, tem como vantagens a medição com a bateria conectada 

ao circuito e ainda pode ser usada para prever o estado de saúde da bateria. As desvantagens 

desse método são: o alto custo e a sensibilidade à temperatura. 

Fonte: Adaptado de Piller et al.,( 2001). 

 

 

Figura 2.1 - Comparativo entre diferentes técnicas de determinação do estado de carga. 



19 
 

  

2.2 Impedância Eletroquímica 

O comportamento dinâmico das reações de uma bateria pode ser caracterizado pela sua 

impedância eletroquímica, ou impedância de corrente alternada. Huet (1998) declara que o 

estudo da cinética das células primárias e secundárias, dado pela utilização das técnicas de 

medições de impedância, tem maior amplitude de aplicação na determinação do estado de 

carga de baterias.  

As técnicas que envolvem a medição da impedância eletroquímica consistem em obter 

uma resposta, a partir da aplicação de um sinal de excitação de pequena amplitude na bateria 

(GABRIELLI, 1983). Os sinais utilizados para a medição da impedância podem ser de tensão 

ou corrente e variam em sua forma (onda senoidal, quadrada, degrau etc.), sendo o sinal 

senoidal o mais utilizado, segundo Huet (1998). As técnicas de medição de impedância são as 

mais poderosas, afirma Gabrielli (1990), principalmente quando se tem como objetivo uma 

pesquisa fundamental em que o objetivo seja a definição de um modelo. 

O detalhamento da técnica de impedância eletroquímica é descrito por Huet (1998). O 

método de medição pode ser realizado em dois modos, no modo galvanostático, com 

imposição de variação de corrente e no modo potenciostático, com a aplicação de variação de 

tensão.  

No modo galvanostático, a medição consiste em aplicar na bateria um sinal de corrente 

senoidal I com frequência f, de forma a obter uma resposta em tensão senoidal na mesma 

frequência, porém com uma defasagem  em relação ao sinal de corrente. A Equação 1 

apresenta o sinal de corrente aplicado à bateria e a Equação 2 o sinal de resposta em tensão. 

         (1) 

        (2) 
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Sobre o nível de tensão contínua da bateria, a amplitude da resposta Vmáx e o ângulo de 

fase  dependem da frequência f, sendo ainda Vmáx dependente também da amplitude de Imáx. 

Para o modo potenciostático, a medição é realizada com a aplicação de um sinal de 

tensão V de frequência f, nos terminais da bateria, conforme apresentado na Equação 3, tendo 

como retorno o sinal de corrente I com defasagem , mostrado na Equação 4. 

        (3) 

        (4) 

Sobre o nível da corrente contínua da bateria, a amplitude da resposta Imáx e o ângulo 

de fase  dependem da frequência f, sendo ainda Imáx dependente também da amplitude de 

Vmáx. 

A impedância eletroquímica de uma bateria, para os dois casos, é definida pela Equação 

5 e é expressa por um número complexo dependente da frequência, o qual é caracterizado 

pela parte real e imaginária ou pelo seu módulo e ângulo de fase. 

        

 (5) 

Diagrama de impedância 

O diagrama de impedância pode ser plotado em um plano Bode (módulo x frequência e 

fase x frequência) ou, mais frequentemente, em um plano de Nyquist (parte real x parte 

imaginária), sendo que, no último caso, a eletroquímica utiliza o eixo imaginário invertido para 

que o loop capacitivo apareça no quadrante superior (HUET, 1998). 

O aspecto geral do diagrama de Nyquist para a impedância eletroquímica de uma 

bateria chumbo-ácido é mostrado na Figura 2.2 (HUET, 1998). 
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Figura 2.2 - Diagrama Nyquist - aspecto geral da impedância eletroquímica - bateria chumbo-ácido. 

Fonte: Adaptado de Stevanatto et al., (2014). 

 

O diagrama apresenta uma parte indutiva para frequências acima de fr, uma resistência 

de alta frequência RS na faixa de m, que é a parte real da impedância para frequências acima 

de fr, um primeiro e pequeno laço capacitivo do tamanho de Rct e o início de um segundo 

grande laço em baixas frequências que representa a impedância Warburg. Stevanatto et al., 

(2014) declara que, para um conjunto de células VRLA fabricadas comercialmente, este modelo 

constitui assim o comportamento da bateria para uma faixa de frequência, sendo que, com 

uma frequência acima de 100 Hz, a bateria tem uma impedância puramente resistiva e é 

nessas frequências que a impedância é medida na maioria dos instrumentos de medida 

industriais. Nas frequências mais baixas do que 0,1 Hz, a curva de impedância é definida pela 

impedância Warburg (DIARD et al., 2008, apud STEVANATTO et al., 2014).  

2.3 Circuito Elétrico Equivalente 

Dados da espectroscopia de impedância eletroquímica são comumente analisados 

através de um ajuste realizado em um modelo de circuito elétrico equivalente. Utilizar um 
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modelo elétrico que expressa detalhadamente os processos eletroquímicos envolvidos em um 

sistema,  pode ser complicado e inviável. Uma tentativa de se mostrar que a impedância 

eletroquímica experimental pode se aproximar da impedância elétrica é utilizar um circuito 

elétrico contendo resistores, capacitores, talvez indutores e outros componentes elétricos 

(MACDONALDS, 2005). O circuito elétrico equivalente, amplamente utilizado para descrever a 

cinética das reações eletroquímicas de baterias chumbo-ácido é mostrado na Figura 2.3 

(ROBINSON, 1996 e HUET, 1998). 

 

 

Figura 2.3 - Circuito Elétrico Equivalente de uma Célula de Bateria 

       Fonte: Huet, (1998). 

 

Um modelo simplificado é utilizado para representar os parâmetros da bateria, 

considerando que, na prática, seria impossível medir os processos de reação separadamente 

nos eletrodos positivos e negativos da bateria, afirma Stevanatto et al., (2014). 

O modelo simplificado mais utilizado na representação das medições de impedância é o 

modelo apresentado por Randles em 1947 (Figura 2.4).  
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Figura 2.4 - Modelo de Randles (1947) 

      Fonte: Huet, (1998). 

 

Huet (1998) detalha o significado de cada componente do circuito simplificado de 

Randles, explicando seu equivalente físico na célula de bateria, conforme segue: 

 Rct representa a resistência de transferência de carga dos eletrodos; 

 Cdl expressa a capacitância devido ao espaço de distribuição de cargas na dupla camada 

elétrica; 

 ZW é a impedância Warburg, devido à difusão de íons no eletrólito e nos poros do 

eletrodo; 

 RS que expressa combinação das resistências ôhmicas nas conexões, nos separadores 

das placas, no eletrólito e na camada de sulfato de chumbo formado nos eletrodos.   

 A impedância total, para o circuito equivalente de Randles mostrado na Figura 2.4, é 

definida pela expressão matemática da Equação 6. A dependência com a frequência está 

definida por  que é igual a 2f. 

 
 

Cada componente do circuito equivalente apresenta comportamento característico de 

impedância, as equações que estabelecem a relação da natureza dos elementos com a 

impedância (Z) é apresentada na Figura 2.5. 
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Figura 2.5 - Impedâncias individuais dos componentes do circuito elétrico equivalente. 

 

Alteração dos parâmetros durante a vida útil da bateria 

Os parâmetros Randles do circuito da Figura 2.4 representam os processos 

eletroquímicos reais, sendo que suas alterações acompanham a descarga da bateria, bem como 

seu envelhecimento durante a vida útil. Um gráfico com a evolução dos parâmetros Randles, 

durante a vida da bateria, estudada por Scott (2008), é mostrado na Figura 2.6. O autor afirma 

que alterações similares nos parâmetros são inerentes durante a descarga da bateria ou 

variação do estado de carga. Em outras palavras, o comportamento dos parâmetros Randles, 

durante a descarga e no seu envelhecimento natural, é geralmente semelhante. Portanto, é 

possível avaliar o estado de saúde da bateria durante os seus primeiros estágios da vida, pela 

pequena variação do estado de carga, ou seja, pelo pequeno nível de sua descarga. Pode ser 

visto na Figura 2.6 que os parâmetros resistivos Rs e Rct não são os principais fatores durante 

os primeiros estágios de falha ou perda de capacidade. 
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Figura 2.6 - Progressão dos parâmetros Randles em função da utilização da bateria 

Fonte: Adaptado de Scott, (2008). 

As resistências sozinhas não se alteram significativamente até que a perda de 

capacidade seja superior a 25% ou 30%. Uma vez que o padrão da indústria é de substituir as 

baterias que ficam abaixo de 80% do desempenho especificado, é claro que uma possível falha 

deve ser detectada muito mais cedo do que este evento. No entanto, ao contrário das 

resistências, a capacitância de dupla camada difere significativamente nas fases iniciais de 

todos os modos de falha, ou seja, o parâmetro Cdl é muito mais sensível às variações da 

capacidade da bateria nas primeiras fases da vida e caracteriza melhor o estado de saúde do 

que os parâmetros resistivos. 

 Este trabalho, semelhante ao apontado neste capítulo por diversos autores, visa explicar o 

estado de carga de baterias através da medição de impedância eletroquímica. No entanto, a 

proposta difere dos demais na forma com que o modelo de previsão é construído. Somente as 

variáveis mais explicativas, provenientes do modelo Randles, com menor autocorrelação são 

utilizadas para o modelo de regressão, com isso, o resultado não se restringe a um gráfico ou 

tabela, mas sim a uma equação. A utilização de uma abordagem estatística para o caso em estudo 

apresenta uma opção de predição, tornando o processo de determinação do estado de carga mais 
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ágil, por outro lado, esse prognóstico apresenta intrinsecamente divergências entre os valores reais 

e os valores ajustados, cabendo as considerações necessárias para sua utilização.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Equipamento Utilizado nos Ensaios - Autolab 

O equipamento utilizado para as medições de impedância por espectroscopia 

eletroquímica é o Potenciostato e Galvanostato da marca Autolab de modelo PGSTAT302N 

associado a um Booster de 20 A. O método aplicado é conhecido no meio eletroquímico como 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). 

O sistema de teste foi montado nas instalações do Instituto SENAI de Inovação em 

Eletroquímica e pode ser visto na Figura 3.1.   

Figura 3.1 - Foto da montagem do experimento. 

O software utilizado para o ajuste dos parâmetros Randles foi o NOVA 1.10 da Metrohm 

Autolab B.V. 

 



28 
 

  

Sinal de Varredura 

O sinal gerado pelo equipamento e utilizado para as medições teve as seguintes 

características: 

 Sinal Senoidal; 

 Amplitude de 50 mV; 

 Faixa de Frequência de 0,1 Hz a 5 khz.  

3.2 BATERIA 

A bateria foi testada em diversas condições de carga, os dados registrados e trabalhados. 

A primeira medição de impedância foi realizada com a bateria totalmente carregada. As demais 

medições foram feitas com descargas controladas de 10% cada uma, até o limite de tensão de 

10,5 V, limite estabelecido pela norma NBR 15941. Após cada descarga, um intervalo de 2 h foi 

dado entes do início da próxima medição de impedância. 

Os ensaios foram realizados em uma bateria com as seguintes especificações: 

 Tipo Chumbo-Ácido Regulada por Válvula- VRLA; 

 Modelo EBM7L-BS; 

 Tensão Nominal de 12 V; 

 Capacidade de Carga de 6 Ah; 

 Regime C10. 

No sentido de garantir a precisão dos testes, bem como o estabelecimento de uma 

metodologia confiável, alguns procedimentos que antecederam ao experimento propriamente 

dito foram realizados e estão descritos neste capítulo, são eles: Plena Carga da Bateria; Teste de 

Capacidade de Carga e Teste de Linearidade. 

Plena Carga da Bateria - Regime C10 

Para se atingir a plena carga da bateria é necessário, segundo a norma NBR 15941, que 

se aplique uma corrente constante de valor igual a 10% de sua capacidade de carga durante 10 

h, até que a tensão seja igual a 14,4 V, depois a mesma corrente deve ser aplicada por mais 4 h, 
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sem limite de tensão. No entanto, a capacidade de carga informada pelo fabricante pode ser 

diferente do valor real apresentado pela bateria. Dessa forma, um teste de capacidade foi 

necessário para se determinar o valor real da capacidade de carga da bateria utilizada no 

experimento. 

A Figura 3.2 apresenta o fluxograma com os passos do procedimento de carga utilizado 

para se estabelecer a plena carga da bateria. 

 

Figura 3.2 - Procedimento de Carga da Bateria. 
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O valor de corrente adotado inicialmente para a carga da bateria foi de 600 mA, valor este 

especificado pelo fabricante. Após o teste de capacidade, constatou-se que este valor real da 

capacidade era de 6,5 Ah, portanto nova carga foi realizada com corrente constante de 650 mA. 

A condição de plena carga da bateria foi atingida, conforme o gráfico da Figura 3.3, na 

qual se apresenta a curva de carga da bateria, considerando a aplicação de corrente constante até 

o limite de tensão de 14,4 V, com tempo limite de 10 h, mais 4 h de carga com a mesma 

corrente.  

 

  

Figura 3.3 - Tensão de Carga da Bateria. 
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Teste de Capacidade de Carga da Bateria 

A capacidade real de carga pode ser determinada por um teste de capacidade, sendo 

utilizada a norma NBR 15941 como referência para o ensaio. A realização do teste é necessária 

para que a bateria seja carregada exatamente com a carga nominal, garantindo assim que o 

estado de carga de inicial seja de plena carga. O fluxograma do teste de capacidade está expresso 

na Figura 3.4.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 - Fluxograma do Teste de Capacidade de Carga 
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O teste de capacidade foi realizado na bateria, a partir da condição de plena carga, com 

corrente constante igual a 10% de 6,0 Ah (valor informado pelo fabricante), sem limite de 

tempo, até que a tensão de 10,5 V fosse atingida. Ao final do processo de descarga, o valor da 

capacidade foi determinado, considerando a quantidade de carga retirada da bateria pelo tempo 

da descarga até o limite de tensão dado pela norma, a capacidade encontrada foi de 6,5 Ah, 0,5 

Ah acima do informado pelo fabricante.  

A tensão limite de 10,5 V foi atingida no tempo de 39000 s, com corrente de descarga 

igual a 600 mA. A curva de potencial, demonstrando o tempo em que o limite foi atingido é 

apresentada no gráfico da Figura 3.5. 

  

  
Figura 3.5 - Teste de Capacidade 
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Ensaio de linearidade 

As medições de impedância não devem causar perturbações nas reações da bateria, para 

isso os níveis de tensão dos ensaios devem estar adequados à faixa de linearidade do sistema.  

Um teste prático, definido por parâmetros empíricos foi realizado para determinar o 

melhor nível do sinal para a medição de impedância. A literatura recomenda um sinal de 10 mV 

de amplitude para a medição de impedância em células eletroquímicas, porém como o ensaio foi 

realizado em uma bateria, composta por várias células ligadas em série, despertou a motivação 

de se ensaiar níveis maiores de tensão, respeitando a região de linearidade do sistema. O ensaio 

consistiu em aplicar, sobre o potencial de circuito aberto, diferentes níveis de tensão do sinal 

senoidal com a bateria no estado de plena carga. Foram seis ensaios de EIE com potenciais de 10 

mV, 20 mV, 30 mV, 40 mV, 50 mV e 100 mV, conforme apresentado na Figura 3.6. A faixa de 

frequência utilizada foi de 0,1 Hz a 5 kHz.  

Figura 3.6 - Impedâncias resultantes do teste de linearidade 
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 Partindo de observações dos gráficos de impedância deste teste, considerou-se que os 

valores de potencial aplicados respeitavam a região de linearidade da bateria, tendo como 

parâmetro o formato característico da curva que não sofreu distorção considerável em toda sua 

trajetória. O sinal com potencial igual a 100 mV foi arbitrado inicialmente como limite superior, 

enquanto o sinal de 10 mV como limite inferior. Uma análise mais detalhada na ampliação do 

sinal é apresentada na Figura 3.7, na qual se pode perceber que o valor 50 mV apresentou uma 

menor dispersão na região próxima ao ponto de interseção com o eixo que representa a parte real 

da impedância, em relação aos valores dos sinais menores. O ponto de interseção é de alta 

importância para a determinação da resistência interna da bateria e está detalhado na descrição 

do experimento neste capítulo. Dessa forma, o nível de tensão alternada adotado na EIE da 

bateria foi de 50 mV. 

Figura 3.7 - Ampliação do ponto de interseção. 
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3.3 Medição da impedância da bateria  

O procedimento completo do experimento, envolvendo as etapas de ensaios anteriores, 

está representado no diagrama da Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Fluxograma do Experimento. 
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O Experimento consistiu em utilizar o método EIE para medir a impedância da bateria em 

diversos estados de carga. O equipamento foi programado para realizar a primeira medida a 

100% de carga, descarregar a bateria em 10% e medir a impedância novamente. O ciclo que 

corresponde à medição de impedância e descarga de 10% foi repetido até que a tensão da bateria 

atingisse o limite de segurança. A norma NBR 15941 especifica a tensão de 10,5 V como limite 

de descarga, este limite foi atingido quando a bateria estava com 10% de carga, momento em que 

a medição foi interrompida pelo equipamento. 

A Figura 3.9 mostra o gráfico resultante das medições com as curvas características de 

impedância para as condições de carga, de 100% a 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.9 - Gráfico de impedância da bateria. 
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Ajuste da Curva de Impedância - Circuito Elétrico Equivalente de Randles 

O resultado da espectroscopia de impedância eletroquímica é um conjunto de dados que 

expressam a resposta da impedância da bateria em função da frequência. Os dados obtidos são 

compostos de efeitos resistivos, capacitivos e indutivos. Uma adaptação de um modelo de 

circuito elétrico equivalente, proposto na literatura, foi utilizada para ajustar a curva de 

impedância, separando os efeitos internos do sistema da bateria em valores de componentes 

elétricos. 

O circuito elétrico equivalente da Figura 3.10 foi utilizado para o ajuste da curva e para a 

interpretação das variáveis necessárias para a definição do modelo de previsão. Este circuito é 

uma proposta simplificada da literatura para representar eletricamente os fenômenos físicos que 

ocorrem no interior da bateria. 

 

 

 

 

A Figura 3.11 apresenta o modelo proposto por Randles em 1947. O modelo utilizado 

difere do modelo de Randles pela inserção de um indutor L no circuito. A inclusão do indutor foi 

devido à presença de efeitos indutivos no experimento na faixa de alta frequência.  

Figura 3.11 - Circuito Equivalente de Randles, (1947). 

Figura 3.10 - Circuito elétrico equivalente - Bateria chumbo-ácido. 
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A descrição dos componentes do circuito equivalente, bem como suas representações 

físicas na bateria, está descrito a seguir:  

Rs - Resistência interna, componente elétrico resistor. Representa a resistência 

equivalente ao conjunto de resistências internas da bateria devido à camada de sulfato de 

chumbo, às conexões internas, aos separadores das placas, à resistividade do eletrólito e a 

interface entre o material ativo e a grade coletora de corrente. 

Rct - Resistência, componente elétrico resistor. Representa a resistência equivalente de 

transferência de carga nas placas positivas e negativas da bateria. 

Zw - Equivalente Warburg, elemento de fase constante. Expressa a impedância devido à 

difusão iônica entre o eletrólito e a porosidade das placas. 

Cdl - (CPE) Constant Phase Element, componente elétrico capacitor real. Representa a 

capacitância equivalente de dupla camada nas placas positivas e negativas da bateria.  

L – Indutor, componente elétrico indutor. Expressa as indutâncias dos condutores no 

circuito da bateria.  

Sequência de ajustes (fitting) 

O programa do equipamento de teste dispõe de recursos para fazer o ajuste da curva e 

definir os valores dos parâmetros Randles do circuito elétrico equivalente. A convergência não 

foi obtida de forma automática, sendo necessário estabelecer uma sequência de passos que 

auxiliaram na definição dos ajustes. A sequência adotada para o alcance da convergência dos 

ajustes está descrita em sete passos, conforme apresentados a seguir:  
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Passo 1 - No modo fitiing do programa, montar o circuito equivalente, conforme a Figura 3.12. 

Figura 3.12 - Circuito Equivalente Inicial 

Obs.: os valores iniciais do circuito são definidos pelo programa.   

Passo 2 - Definir Rs com valor inicial igual ao ponto de interseção da curva de 

impedância com o eixo real no diagrama de Nyquist, ou seja, ponto em que a parte imaginária 

da impedância é igual a zero (circuito puramente resistivo). Ilustrado na Figura 3.13 para a 

curva de impedância a 100% pode ser observado que, neste ponto, o valor é de 0,0021 Ω 

aproximadamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.13 - Ampliação do ponto de interseção da curva EIE 
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Passo 3 - Atribuir e fixar o valor observado no passo anterior à Rs do circuito, conforme 

Figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Fonte: Autor 

 

Passo 4 - Executar a simulação. Na Figura 3.15 pode-se observar que os valores dos 

componentes foram alterados, porém Rs manteve ser valor em 2,10 m. 

Figura 3.15 - Circuito equivalente após simulação com Rs fixo. 

Passo 5 - Substituir o capacitor C por um elemento de fase constante (CPE - constant phase 

element) e acrescentar o indutor L. Executar novamente a simulação. O circuito está quase 

definido e seus valores resultam conforme a Figura 3.16. 

 

 
Figura 3.14 - Circuito equivalente com valor fixo de Rs 
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 Figura 3.16 - Circuito com CPE e Indutor 

Passo 6 - Liberar o valor de Rs, definir os valores dos demais elementos como valor inicial para 

o ajuste e simular. Rs é ajustada para o valor final, conforme Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 - Circuito equivalente final 

Passo 7 - comparar a curva do ajuste do circuito equivalente com a curva da 

impedância da bateria. A Figura 3.18 mostra o gráfico da impedância medida (pontos) e o 

ajuste final dado pelo circuito equivalente para 100% de carga (linha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 - Comparação entre as curvas da impedância e do Circuito Equivalente 
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3.4 Parâmetros Randle Para todos os estados de carga 

Ajuste 100% 

A Figura 3.19 apresenta o diagrama Nyquist da impedância da bateria e os valores do 

ajuste dos parâmetros Randles para o estado de carga igual a 100%.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 A Tabela 3.1 apresenta a compilação destes valores. Nesta tabela, Cdl e W estão 

expressos na forma de admitância, enquanto Rs e Rct são apresentados na forma de resistência 

e o L como indutância.  

Tabela 3.1 - Parâmetros Randles para 100% de carga. 

Grandeza Valor Unidade 

Rs 2,26 m 

Rct 12,80 m 

Cdl 13,70
 

S 

W 66,00
 

S 

L 29,40 nH 

  

Figura 3.19 - Curva de ajuste e circuito equivalente Randles a 100% de carga. 
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Ajuste 90% 

A Figura 3.20 apresenta o diagrama Nyquist da impedância da bateria e os valores do 

ajuste dos parâmetros Randles para o estado de carga igual a 90%.  

 

A Tabela 3.2 apresenta a compilação destes valores. Nesta tabela, Cdl e W, estão 

expressos na forma de admitância, enquanto Rs e Rct são apresentados na forma de resistência 

e o L como indutância. 

 

Tabela 3.2 - Parâmetros Randles para 90% de carga 

Grandeza Valor Unidade 

Rs 2,13 m 

R 7,87 m 

Cdl 12,80 S 

W 153,00 S 

L 20,70 nH 

  

Figura 3.20 - Curva de ajuste e circuito equivalente Randles a 90% de carga 
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Ajuste 80% 

A Figura 3.21 apresenta o diagrama Nyquist da impedância da bateria e os valores do 

ajuste dos parâmetros Randles para o estado de carga igual a 80%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3.3 apresenta a compilação destes valores. Nesta tabela, Cdl e W estão 

expressos na forma de admitância, enquanto Rs e Rct são apresentados na forma de resistência 

e o L como indutância.: 

Tabela 3.3 - Parâmetros Randles para 80% de carga 

Grandeza Valor Unidade 

Rs 2,08 m 

R 5,55 m 

Cdl 12,40 S 

W 255,00 S 

L 29,00 nH 

 

  

Figura 3.21 - Curva de ajuste e circuito equivalente Randles a 80% de carga 
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Ajuste 70% 

A Figura 3.22 apresenta o diagrama Nyquist da impedância da bateria e os valores do 

ajuste dos parâmetros Randles para o estado de carga igual a 70%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3.4 apresenta a compilação destes valores. Nesta tabela, Cdl e W estão 

expressos na forma de admitância, enquanto Rs e Rct são apresentados na forma de resistência 

e o L como indutância.: 

 

Tabela 3.4 - Parâmetros Randles para 70% de carga 

Grandeza Valor Unidade 

Rs 2,09 m 

R 4,89 m 

Cdl 11,40 S 

W 333,00 S 

L 11,40 nH 

Figura 3.22 - Curva de ajuste e circuito equivalente Randles a 70% de carga 
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Ajuste 60% 

A Figura 3.23 apresenta o diagrama Nyquist da impedância da bateria e os valores do 

ajuste dos parâmetros Randles para o estado de carga igual a 60%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A Tabela 3.5 apresenta a compilação destes valores. Nesta tabela, Cdl e W estão 

expressos na forma de admitância, enquanto Rs e Rct são apresentados na forma de resistência 

e o L como indutância.: 

Tabela 3.5 - Parâmetros Randles para 60% de carga 

Grandeza Valor Unidade 

Rs 2,17 m 

Rct 4,51 m 

Cdl 9,65 S 

W 353,00 S 

L 27,80 nH 

  

Figura 3.23 - Curva de ajuste e circuito equivalente Randles a 60% de carga 
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Ajuste 50% 

A Figura 3.24 apresenta o diagrama Nyquist da impedância da bateria e os valores do 

ajuste dos parâmetros Randles para o estado de carga igual a 50%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3.6 apresenta a compilação destes valores. Nesta tabela, Cdl e W estão 

expressos na forma de admitância, enquanto Rs e Rct são apresentados na forma de resistência 

e o L como indutância.: 

 

Tabela 3.6 - Parâmetros Randles para 50% de carga 

Grandeza Valor Unidade 

Rs 2,21 m 

R 4,72 m 

Cdl 8,26 S 

W 358,00 S 

L 28,70 nH 

  

Figura 3.24 - Curva de ajuste e circuito equivalente Randles a 50% de carga 
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Ajuste 40% 

A Figura 3.25 apresenta o diagrama Nyquist da impedância da bateria e os valores do 

ajuste dos parâmetros Randles para o estado de carga igual a 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3.7 apresenta a compilação destes valores. Nesta tabela, Cdl e W estão 

expressos na forma de admitância, enquanto Rs e Rct são apresentados na forma de resistência 

e o L como indutância.: 

 

Tabela 3.7 - Parâmetros Randles para 40% de carga 

Grandeza Valor Unidade 

Rs 2,32 m 

Rct 5,53 m 

Cdl 7,36 S 

W 348,00 S 

L 27,20 nH 

  

Figura 3.25 - Curva de ajuste e circuito equivalente Randles a 40% de carga 
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Ajuste 30% 

A Figura 3.26 apresenta o diagrama Nyquist da impedância da bateria e os valores do 

ajuste dos parâmetros Randles para o estado de carga igual a 30%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3.1 apresenta a compilação destes valores. Nesta tabela, Cdl e W estão 

expressos na forma de admitância, enquanto Rs e Rct são apresentados na forma de resistência 

e o L como indutância.: 

 

Tabela 3.8 - Parâmetros Randles para 30% de carga 

Grandeza Valor Unidade 

Rs 2,53 m 

Rct 7,02 m 

Cdl 6,59 S 

W 329,00 S 

L 26,1 nH 

  

Figura 3.26 - Curva de ajuste e circuito equivalente Randles a 30% de carga 
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Ajuste 20% 

A Figura 3.27 apresenta o diagrama Nyquist da impedância da bateria e os valores do 

ajuste dos parâmetros Randles para o estado de carga igual a 20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3.9 apresenta a compilação destes valores. Nesta tabela, Cdl e W estão 

expressos na forma de admitância, enquanto Rs e Rct são apresentados na forma de resistência 

e o L como indutância.: 

 

Tabela 3.9 - Parâmetros Randles para 20% de carga 

Grandeza Valor Unidade 

Rs 2,90 m 

Rct 9,40 m 

Cdl 6,23 S 

W 291,00 S 

L 24,40 nH 

  

Figura 3.27 - Curva de ajuste e circuito equivalente Randles a 20% de carga 
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Ajuste 10% 

A Figura 3.28 apresenta o diagrama Nyquist da impedância da bateria e os valores do 

ajuste dos parâmetros Randles para o estado de carga igual a 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3.10 apresenta a compilação destes valores. Nesta tabela, Cdl e W estão 

expressos na forma de admitância, enquanto Rs e Rct são apresentados na forma de resistência 

e o L como indutância.: 

 

Tabela 3.10 - Parâmetros Randles para 10% de carga 

Grandeza Valor Unidade 

Rs 3,59 m 

Rct 12,80 m 

Cdl 6,41 S 

W 223,00 S 

L 21,00 nH 

  

Figura 3.28 - Curva de ajuste e circuito equivalente Randles a 10% de carga 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Tratamento dos dados 

Os parâmetros Randles, provenientes dos circuitos elétricos equivalentes de cada situação 

de carga após ajuste, estão estruturados na Tabela 4.1 e representam as variáveis independentes 

do sistema.  

 Tabela 4.1 - Valores dos Parâmetros Randles. 

Carga (%) Rs (m) Rct (m) Cdl (S) W (S) L (nH) 

100 2,26 12,8 13,7 66,1 29 

90 2,13 7,87 12,8 153 29,7 

80 2,08 5,55 12,4 255 29 

70 2,09 4,89 11,4 333 28,8 

60 2,17 4,51 9,65 353 27,8 

50 2,21 4,72 8,26 358 28,7 

40 2,32 5,53 7,36 348 27,2 

30 2,53 7,02 6,59 329 26,1 

20 2,90 9,4 6,23 291 24,4 

10 3,59 12,8 6,41 223 21 

 

A Tabela 4.2 apresenta a padronização dos valores das variáveis, isso devido às 

diferenças nas suas ordens de grandeza. O processo de padronização foi realizado dividindo-se 

os valores de cada uma das variáveis pela média da amostra. 

 Tabela 4.2 – Parâmetros ajustados. 

Carga (%) Rs (m) Rct (m) Cdl (S) W (S) L (nH) 

100 0,935 1,312 1,186 0,761 1,021 

90 0,867 1,062 1,155 0,914 1,028 

80 0,839 0,882 1,141 1,007 1,021 

70 0,845 0,817 1,103 1,055 1,019 

60 0,888 0,776 1,027 1,066 1,008 

50 0,909 0,799 0,957 1,068 1,018 

40 0,965 0,881 0,905 1,063 1,002 

30 1,064 1,003 0,855 1,053 0,989 

20 1,221 1,154 0,829 1,031 0,969 

10 1,466 1,313 0,842 0,982 0,923 
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4.2 Determinação das variáveis de interesse 

Transformação das variáveis 

A determinação do modelo de regressão está baseada em uma relação linear entre a 

variável dependente e as variáveis independentes. Quando esta relação é não linear, a regressão 

linear conduzirá a predições incorretas, sendo que se pode optar por outro modelo de regressão 

não linear quando necessário. Para esse trabalho, a opção foi pela regressão linear, dessa forma, 

uma análise do gráfico da Figura 4.1 mostra que o comportamento das variáveis do sistema é 

não linear, com isso, uma transformação linear foi realizada, extraindo o logaritmo natural dos 

dados, e está apresentada na Tabela 4.3.  

 

 Tabela 4.3 - Parâmetros resultantes da transformação linear. 

Carga (%) Rs (m) Rct (m) Cdl (S) W (S) L (nH) 

4,61 0,82 2,55 2,62 4,19 3,37 

4,50 0,76 2,06 2,55 5,03 3,39 

4,38 0,73 1,71 2,52 5,54 3,37 

4,25 0,74 1,59 2,43 5,81 3,36 

4,09 0,77 1,51 2,27 5,87 3,33 

3,91 0,79 1,55 2,11 5,88 3,36 

3,69 0,84 1,71 2,00 5,85 3,30 

3,40 0,93 1,95 1,89 5,80 3,26 

3,00 1,06 2,24 1,83 5,67 3,19 

2,30 1,28 2,55 1,86 5,41 3,04 

Figura 4.1 - Gráfico dos parâmetros Randles 
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Seleção das variáveis independentes do modelo 

A quantificação da relação linear entre as variáveis é realizada através da definição da 

matriz de correlação dada pela Tabela 4.4. Considerando que, em uma regressão, as variáveis 

independentes não devem estar correlacionadas e que, na prática, elas são naturalmente 

correlacionadas, a seleção das variáveis para o modelo foi necessária para aumentar a 

confiabilidade do modelo. A seleção das variáveis tem como objetivo diminuir os efeitos da não 

ortogonalidade, entre variáveis independentes. Neste trabalho foi utilizado o procedimento de 

seleção Forward que consiste em escolher as variáveis com maior contribuição na explicação do 

efeito, sem que tenham correlação forte entre elas. O processo de seleção está detalhado a seguir. 

 Tabela 4.4 - Matriz correlação 

  Carga (%) Rs (m) Rct (m) Cdl (S) W (S) L (nH) 

Carga (%) 1,00      

Rs (m) -0,94 1,00     

Rct (m) -0,39 0,67 1,00    

Cdl (S) 0,90 -0,74 -0,12 1,00   

W (S) -0,35 0,02 -0,72 -0,56 1,00  

L (nH) 0,91 -0,98 -0,54 0,77 -0,16 1,00 

A primeira variável independente selecionada foi Rs (-0,94), em destaque na Tabela 4.5. 

Pode-se observar que Rs é a variável com maior coeficiente de correlação com a variável 

dependente (Carga). 

 Tabela 4.5 - Definição da primeira variável independente do modelo. 

  Carga (%) Rs (m) Rct (m) Cdl (S) W (S) L (nH) 

Carga (%) 1,00      

Rs (m) -0,94 1,00     

Rct (m) -0,39 0,67 1,00    

Cdl (S) 0,90 -0,74 -0,12 1,00   

W (S) -0,35 0,02 -0,72 -0,56 1,00  

L (nH) 0,91 -0,98 -0,54 0,77 -0,16 1,00 
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A segunda variável com maior coeficiente de correlação é L (0,91), destacada na Tabela 

4.6. Como a relação entre as variáveis L e Rs (-0,98) é mais forte do que a relação de L com a 

variável dependente (Carga) (0,91), essa variável não deve ser usada no modelo de regressão. 

 Tabela 4.6 - Teste da segunda variável independente do modelo.  

  Carga (%) Rs (m) Rct (m) Cdl (S) W (S) L (nH) 

Carga (%) 1,00      

Rs (m) -0,94 1,00     

Rct (m) -0,39 0,67 1,00    

Cdl (S) 0,90 -0,74 -0,12 1,00   

W (S) -0,35 0,02 -0,72 -0,56 1,00  

L (nH) 0,91 -0,98 -0,54 0,77 -0,16 1,00 

A terceira variável independente mais correlacionada com a Carga é Cdl (0,90), em 

evidência na Tabela 4.7. Como a correlação entre Cdl e Rs (-0,74) é menor do que Rs e Carga 

(0,94) e Cdl e Carga (0,90), as duas variáveis podem estar juntas no modelo de regressão.  

 Tabela 4.7 - Teste da terceira variável independente do modelo. 

  Carga (%) Rs (m) Rct (m) Cdl (S) W (S) L (nH) 

Carga (%) 1,00      

Rs (m) -0,94 1,00     

Rct (m) -0,39 0,67 1,00    

Cdl (S) 0,90 -0,74 -0,12 1,00   

W (S) -0,35 0,02 -0,72 -0,56 1,00  

L (nH) 0,91 -0,98 -0,54 0,77 -0,16 1,00 

A quarta variável independente mais correlacionada com a Carga é Rct, (-0,39) (Tabela 

4.8). Contudo, como a correlação entre Rct e Rs (0,67) é maior do que Rct e Carga, elas não 

podem estar juntas no modelo de regressão.  

 Tabela 4.8 - Teste da quarta variável independente do modelo. 

  Carga (%) Rs (m) Rct (m) Cdl (S) W (S) L (nH) 

Carga (%) 1,00      

Rs (m) -0,94 1,00     

Rct (m) -0,39 0,67 1,00    

Cdl (S) 0,90 -0,74 -0,12 1,00   

W (S) -0,35 0,02 -0,72 -0,56 1,00  

L (nH) 0,91 -0,98 -0,54 0,77 -0,16 1,00 
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A quinta variável W correlacionada com a Carga (-0,35), em destaque na Tabela 4.8, 

apresenta correlação maior com a Carga do que sua correlação com Rs (0,03). Assim, W também 

deve estar no modelo de regressão junto com Rs e Cdl.  

 Tabela 4.9 - Teste da quinta variável independente do modelo. 

  Carga (%) Rs (m) Rct (m) Cdl (S) W (S) L (nH) 

Carga (%) 1,00      

Rs (m) -0,94 1,00     

Rct (m) -0,39 0,67 1,00    

Cdl (S) 0,90 -0,74 -0,12 1,00   

W (S) -0,35 0,02 -0,72 -0,56 1,00  

L (nH) 0,91 -0,98 -0,54 0,77 -0,16 1,00 

O modelo de regressão constará de três variáveis independentes que são Rs, Cdl e W. A 

Figura 4.2 apresenta o gráfico que mostra a relação entre as variáveis em função do estado de 

carga. 

 

Figura 4.2 - Gráfico da relação de Rs, Cdl e W com a variável dependente Carga. 
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4.3 Construção do Modelo de Previsão 

 A regressão linear múltipla foi utilizada na criação do modelo de previsão. Esta foi 

realizada para as duas variáveis independentes de interesse. Os coeficientes estimados pelo 

método dos mínimos quadrados são mostrados na Tabela 4.10. O nível de confiança utilizado 

foi de 95%. 

  Tabela 4.10 - Coeficientes da regressão. 

Preditores  Coeficientes Erro padrão Estatística t valor-P 

Interseção 7,891 0,452 17,45 2,27E-06 

Rs (m) -3,447 0,126 -27,44 1,55E-07 

Cdl (S) 0,361 0,086 4,19 0,00574 

W (S) -0,339 0,033 -10,16 5,3E-05 

  

 Com os coeficientes da regressão, foi possível montar o modelo que determina o valor 

ajustado para o estado de carga da bateria. A equação do modelo é apresentada na Figura 4.3. A 

variável dependente Y foi substituída pela sigla SOC que representa o estado de carga da 

bateria (State of Charge) e foi utilizada na equação para simbolizar o valor ajustado. A forma 

geral do modelo de regressão linear é dada por: 

Y =  + 1.X1 + 2.X2 + 3.X3 + ... + n.Xn 

 Para o caso do modelo, considerando a transformação linear, a equação é expressa da 

forma: 

Y = e
( + 

1
.ln(X

1
) + 

2
.X

2
 + 

3
.X

3
 + ... + 

n
.X

n
)
 

 

 

Figura 4.3 - Modelo de regressão para a previsão do estado de carga da bateria. 
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Qualidade do ajuste do modelo. 

 Uma análise dos resultados da regressão foi realizada com o objetivo de atestar a 

qualidade do ajuste proporcionado pelo modelo. A Tabela 4.11 mostra que o coeficiente de 

determinação (R²) apresenta um valor de 0,999, demonstrando, dessa forma, que os regressores 

do modelo conseguem explicar 99,9% da variação da variável dependente. 

Tabela 4.11 - Estatística da regressão de Rs e Cdl 

 

 

 

A validade da utilização de Rs e Cdl como bons regressores também foi confirmada 

pelo teste de hipótese realizado na regressão. A Tabela 4.11 apresentada anteriormente trás os 

resultados da Estatística t com valores relativamente altos, constatando a contribuição 

significativa ao modelo.  

Estatística de desempenho 

 Considerando o modelo proposto, uma avaliação do desempenho foi realizada. 

Primeiramente, os dados da medição e os dados provenientes do modelo são apresentados de 

forma comparativa na Tabela 4.12 e no gráfico da Figura 4.4. 

Tabela 4.12 - Valores ajustados pelo modelo de previsão do estado de carga da bateria. 

 

 

 

 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,999 

R²  0,999 

R² ajustado 0,998 

Carga SOC 

100,00 99,76 

90,00 89,80 

80,00 81,01 

70,00 70,61 

60,00 57,27 

50,00 50,60 

40,00 41,45 

30,00 30,12 

20,00 19,22 

10,00 10,19 
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Figura 4.4 - Comparativo entre valores medidos (Carga) e valores ajustados (SOC) 

 O intervalo de confiança é apresentado na Tabela 4.13 e está representada graficamente 

na Figura 4.5. 

Tabela 4.13 - Valores da previsão e intervalo de confiança. 

Carga (%) Rs (m) Cdl (S) W (S) SOC (%) SOC_inf (%) SOC_sup (%) 

100 2,26 13,7 66,1 99,76 93,10 106,89 

90 2,13 12,8 153 89,80 86,47 93,25 

80 2,08 12,4 255 81,01 77,57 84,61 

70 2,09 11,4 333 70,61 67,40 73,97 

60 2,17 9,65 353 57,27 55,33 59,27 

50 2,21 8,26 358 50,60 48,81 52,46 

40 2,32 7,36 348 41,45 39,76 43,21 

30 2,53 6,59 329 30,12 28,83 31,46 

20 2,90 6,23 291 19,22 18,45 20,02 

10 3,59 6,41 223 10,19 9,49 10,93 
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Figura 4.5 - Intervalo de predição. 

Análise de resíduos 

Os erros associados ao modelo de regressão para a previsão do estado de carga foram 

testados para reforçar o desempenho do modelo. Os testes verificaram as características dos 

resíduos no que diz respeito à independência, igualdade das variâncias e normalidade. 

i. Teste de independência (autocorrelação).  

Na análise do gráfico dos resíduos na Figura 4.6, pode-se observar que há dificuldades 

em afirmar que não há repetição dos dados, por outro lado, não se pode inferir que os resíduos 

não apresentam dependência. Para maior fundamentação, foi realizado o teste de independência 

Durbin-Watson que retornou DW igual a 2,35. Com esse valor, para a significância de 5%, o 

valor tabelado para o limite inferior DL é 0,525 e limite superior DU igual a 2,016. 

Comparando Dw com os limites tem-se 4 -DU < DW < (4-DL), assim o resultado do teste foi 

inconclusivo em relação a autocorrelação. 
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 Figura 4.6 - Gráfico de resíduos versus ordem de observação. 

ii. Teste de igualdade das variâncias (homocedasticidade). 

 O gráfico dos resíduos versus valores ajustados da Figura 4.7 indica a ausência de 

tendências evidentes nos pontos, sendo que eles estão aleatoriamente distribuídos em torno do 

zero, dando indícios de que a variância dos resíduos é constante. Adicionalmente à análise 

gráfica, o teste de Breusch-Pagan foi realizado e apresentou um Valor-P = 0,38, considerando o 

nível de significância de 5%, a hipótese nula não é rejeitada, portanto os erros são 

homocedásticos. 

 

Figura 4.7 – Gráfico de resíduos versus valor ajustado 
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iii. Teste de normalidade 

Pode-se observar no gráfico da Figura 4.8 a distribuição normal dos resíduos. Para uma 

melhor inferência sobre a normalidade dos dados, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk que 

resultou no valor calculado de W = 0,887, que é maior do que o valor tabelado de W = 0,842, 

com isso, a hipótese nula não é rejeitada, reforçando a hipótese de que os dados provêm de 

uma distribuição normal, dentro do nível de significância de 5 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Figura 4.8 - Gráfico de probabilidade normal para os resíduos. 
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5. CONCLUSÕES 

Este capítulo é destinado a apresentar as conclusões referentes aos resultados colhidos 

no desenvolvimento do trabalho, bem como dar uma perspectiva para novos temas a partir 

desta contribuição. É constituído de 8 (oito) seções divididas em ensaios adicionais, medição 

de impedância, ajuste dos dados, sequência de ajustes, escolha das variáveis, modelo de 

previsão, limitações do trabalho e proposta de desenvolvimentos futuros. 

5.1 Ensaios adicionais 

Os procedimentos de plena carga, teste de capacidade e teste de linearidade que 

antecederam o experimento acrescentaram maior confiabilidade aos resultados obtidos na 

etapa de medição da impedância. O processo de plena carga foi necessário para garantir que o 

estado de carga inicial de 100 % fosse atingido, sendo o ponto de partida para as medições de 

impedância, esta etapa não deve ser relevada. Os valores levantados no teste de capacidade 

não divergiram dos dados apresentados pelo fabricante, porém como o teste foi realizado em 

apenas uma bateria, seria pouco recomendado deixar de realizar esta etapa em experimentos 

futuros. Com relação ao teste de linearidade, os resultados mostraram que o valor de 50 mV 

para o sinal senoidal de tensão foi o mais indicado para utilização na medição da impedância, 

diferente das outros dois procedimentos, esta etapa pode ser descartada em outras medições, 

desde que a opção seja por utilizar o valor de 10 mV, recomendado na literatura.  

5.2 Medição da Impedância  

O método de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), conforme relatado 

em diversos trabalhos científicos, mostrou-se muito eficiente na medição da impedância da 

bateria. As medições foram realizadas de forma automática, acrescentando facilidade do 

ponto de vista operacional, porém requerendo conhecimento específico na programação do 

equipamento. Esta etapa é uma das mais críticas de todo o trabalho, sendo que os dados 
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provenientes desta medição são a base para a definição do modelo. A opção pelo método EIE 

foi devido à disponibilidade de recursos, domínio do método e conhecimento na programação 

e na operação dos equipamentos. 

5.3 Ajuste dos dados 

O circuito elétrico equivalente do modelo Randles, utilizado para os ajustes dos dados, 

retornou parâmetros que foram utilizados para a definição do modelo de regressão, o 

resultado positivo desta etapa foi confirmado na última seção deste capítulo. Outros modelos 

poderiam ser utilizados nesta fase, no entanto, para este experimento, os resultados dos 

ajustes mostraram que a escolha foi bem sucedida.  

5.4 Sequência de ajustes  

O sucesso na obtenção dos parâmetros Randles se deu pela execução de uma 

sequência de ajustes que garantiu a convergência para todos os estados de carga da bateria. A 

descrição detalhada das etapas foi realizada com o intuito de guiar novos trabalhos à obtenção 

de resultados semelhantes. 

5.5 Escolha das variáveis  

A determinação das variáveis independentes do modelo de previsão passou pela etapa 

de linearização, necessária devido ao comportamento não linear dos dados, e por um teste de 

correlação por seleção para frente (Forward Selection), bastante importante para estabelecer 

o relacionamento entre as variáveis independentes e variável dependente, bem como 

diminuindo o efeito da não ortogonalidade entre as variáveis explicativas.  
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5.6 Modelo de previsão 

O modelo de previsão do estado de carga, objetivo principal deste trabalho, 

demonstrou que com apenas dois dos cinco parâmetros Randles é capaz de explicar 99,6% da 

variável Carga. Confirmando, dessa forma, que é possível a determinação do estado de carga 

de baterias chumbo ácido através de uma medição de impedância. A conclusão de que Rs e 

Cdl explicariam o efeito da Carga foi reforçado nos testes de qualidade do ajuste, 

desempenho do modelo e análise dos resíduos. 

5.7 Limitações do trabalho 

O modelo de previsão foi montado tendo como base uma bateria nova, dessa forma, o 

efeito do seu envelhecimento na determinação do estado de carga não pôde ser observado. 

Acompanhar a vida útil da bateria com a finalidade de validar o modelo em diversos estados 

de saúde é um grande desafio, exigindo muito tempo para um envelhecimento natural. Outro 

fator a se considera é de que o método EIE requer equipamentos que podem custar caro. 

5.8 Proposta de desenvolvimentos Futuros  

A previsão do estado de carga da bateria pode ser associada ao seu estado de saúde, 

com isso, o modelo de previsão pode ser aprimorado, aumentando sua aplicação. A 

dependência da temperatura que o método EIE apresenta, pode ser compensado, desde que os 

fatores de dependência sejam identificados e acrescentados no modelo como fator de 

compensação, facilitando a utilização do método em ambientes não controlados. Também, 

uma contribuição significativa para compensar o alto custo dos equipamentos utilizados nos 

ensaios, pode ser o desenvolvimento de equipamentos portáteis e específicos, de baixo custo, 

para a medição de impedância.  
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