
Setembro de 2014

Salvador/BA

16 a 19SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONALSIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONALXLVI Pesquisa Operacional na Gestão da Segurança Pública

PROPOSTA DE UM MODELO DE PREVISÃO DO ESTADO DE CARGA DE 
BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO 

 
Miguel Igino Valentini 

Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica - ISI 
Campus da Indústria, Curitiba - PR 

miguel.igino@pr.senai.br 
 

Rodrigo Arnaldo Scarpel 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA 

Campo Montenegro, São José dos Campos - SP 
rodrigo@ita.br 

 
Marcos Antonio Coelho Berton 

Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica - ISI 
Campus da Indústria, Curitiba - PR 

marcos.berton@pr.senai.br 

 

RESUMO 

O trabalho tem como proposta um modelo capaz de prever, a partir de valores extraídos de uma 
rápida medição de impedância, o estado de carga de baterias chumbo-ácido em sistemas 
conectados. Os dados foram levantados em um experimento que contou com dez medições de 
impedância em uma bateria nos estados de carga de 100% a 10%, sendo as medições realizadas 
através do método da espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). 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 duas variáveis independentes, uma relacionada a 
resistência pura, devido principalmente a formação do sulfato de chumbo nas placas durante o 
processo de descarga e outra devido a variação da capacitância. Os resultados apresentados pelo 
modelo foram satisfatórios.  
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