
 
 

INSTITUTOS LACTEC 

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE 

TECNOLOGIA 

 

 

 

GABRIEL MASSAN UZAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO E AVALIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA DE 

OPERAÇÃO DE BATERIAS EM ÔNIBUS URBANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017



 
 

GABRIEL MASSAN UZAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO E AVALIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA DE 

OPERAÇÃO DE BATERIAS EM ÔNIBUS URBANOS 

 

 

  

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento de 

Tecnologia, área de Concentração de Sistemas 

de Energia Convencionais e Alternativos, do 

Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento, em parceria com o Instituto 

de Engenharia do Paraná, como parte das 

exigências para a obtenção do título de Mestre 

em Desenvolvimento de Tecnologia. 

Orientador: Prof. Dr. Patricio Impinnisi 

Co-orientador: Prof. Dr. Juliano de Andrade 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação a minha esposa e minha família, pelo incentivo, 

suporte, amor e por nunca me deixarem desistir de meus objetivos.



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 À minha esposa que durante muitas noites e finais de semana ensolarados 

de estudo sempre esteve ao meu lado com toda a paciência e amor. A ela que 

mesmo bióloga, leu e releu inúmeras vezes esta dissertação de engenharia, me 

auxiliando em cada parágrafo escrito. 

 Aos meus pais que durante toda a minha vida acadêmica sempre deram 

todo o amor, suporte e incentivo, sempre acreditando que o estudo seria sempre 

o caminho para o sucesso. 

 Ao meu orientador, Prof. Patricio Rodolfo Impinnisi, que me incentivou e 

acreditou neste trabalho desde a primeira conversa, sempre acreditando no bom 

resultado e trabalhando em conjunto com muito profissionalismo. 

 Aos parceiros da fabricante de baterias, Rondopar, que ajudaram no 

fornecimento de todas as baterias necessárias para a obtenção dos resultados. 

 Ao Rodrigo Dalmolin, que empenhou muitas horas de trabalho durante a 

realização de todos os testes de laboratório necessários para os resultados deste 

trabalho. 

 Aos meus amigos, que sempre entenderam quando estive ausente e 

incentivaram quando estive presente. 

  



 
 

RESUMO 

 

 
A demanda de energia elétrica nos veículos pesados continua a aumentar devido 
à introdução de novos parâmetros de economia de combustível, redução de 
emissões de gases na atmosfera, segurança e conforto. Estas novas cargas 
elétricas, que vêm aumentando desde os anos noventa, têm produzido um 
incremento nas falhas precoces das baterias numa taxa muito além do esperado 
pelos fabricantes. De acordo com a empresa de baterias Rondopar, as 
reclamações por parte dos clientes destes veículos têm aumentando 
exponencialmente. O presente trabalho avaliou o regime ao qual as baterias 
utilizadas em ônibus urbanos estão sendo submetidas na cidade de São Paulo, 
uma das cidades com o pior trânsito do Brasil, identificando as principais causas 
destas falhas. As baterias comuns de um ônibus urbano, tiveram os valores de 
tensão e corrente registrados durante 23 dias seguidos. Observou-se na análise 
de dados que o consumo de energia das baterias com o veículo parado chega a 
ser 10 vezes maior do que a energia necessária para as operações de arranque. 
A descarga das baterias com o veículo desligado atingiu valores superiores a 16% 
da sua capacidade. Esses valores levaram a outra constatação no que diz 
respeito ao “State of Charge” das baterias. Devido a estas descargas causadas 
pelas cargas auxiliares do veículo, foi observado que, em 70% das operações de 
arranques, o estado de carga da bateria era inferior a 50%. Neste trabalho são 
apresentadas duas soluções para estes problemas. A primeira proposta foi a 
utilização de uma nova bateria, chamada de bateria híbrida, a qual apresenta 
características tanto das baterias de arranque como das tracionárias. Esta bateria 
foi submetida a um conjunto de testes segundo a norma SAE J2185, específicos 
para validação de baterias de arranque para veículos pesados. Nos testes de 
corrente de partida, os resultados mostraram que a bateria híbrida teve sempre 
um melhor desempenho que a bateria convencional, mantendo a tensão em 
níveis mais elevados. Nos testes de ciclagem, a bateria híbrida suportou o dobro 
de ciclos se comparada com a bateria convencional. A segunda proposta foi 
modificar a arquitetura elétrica do veículo para utilizar um sistema de dupla 
bateria. Esta nova arquitetura foi testada em laboratório através de uma 
metodologia que simulou os regimes de operação do ônibus urbano na cidade de 
São Paulo. A análise dos resultados mostrou que o sistema de dupla bateria 
estabiliza o comportamento da tensão das baterias durante a partida, mantendo 
seu estado de carga em níveis elevados. Isto se deve principalmente à proteção 
que ele proporciona à bateria de arranque, não a deixando sofrer com descargas 
auxiliares e, portanto, diminuindo o risco de falhas precoces. 
 

 

Palavras chave: Veículos pesados. Sistema de dupla bateria. Baterias. Demandas 

elétricas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 
Demand for electric power in heavy duty vehicles continues to increase due to the 
introduction of new parameters for fuel economy, greenhouse gas emissions, 
safety and comfort. These new electrical charges, which have been increasing 
since the 1990s, have produced an increase in early battery failures at a rate far 
beyond that expected by manufacturers. According to the battery company 
Rondopar, complaints from customers of these vehicles have been increasing 
exponentially. The present study evaluated the regime to which the batteries used 
in urban buses are being submitted, identifying the main causes of these failures. 
The convertional batteries of an urban bus of the "Padron" model, in the city of 
São Paulo, had the voltage and current values recorded for 23 consecutive days. 
It was observed in the data analysis that the energy consumption of the batteries 
with the vehicle turned-off is sometimes 10 times higher than the energy required 
for the start-up operations. The discharge of the batteries with the vehicle off 
reached values greater than 16% of its capacity. These values led to another 
finding with regard to the state of charge of the batteries. Due to these discharges 
caused by the auxiliary loads of the vehicle, it was observed that in 70% of start-up 
operations the state of charge of the battery was less than 50%. In this work two 
solutions are presented for these problems. The first proposal was to use a new 
battery, called a hybrid battery, which contains features of both the starter and the 
traction batteries. This battery has been subjected to a set of tests according to 
SAE J2185, specific for validation of starter batteries for heavy duty vehicles. In 
the starting current tests, the results showed that the hybrid battery always 
performed better than the conventional battery, keeping the voltage at higher 
levels. In the cycling tests the hybrid battery has withstand twice the cycles 
compared to the conventional battery. The second proposal was to modify the 
electrical architecture of the vehicle to use a dual-battery system. This new 
architecture was tested in the laboratory through a methodology that simulated the 
operation regimes of the urban bus in the city of São Paulo. The analysis of the 
results showed that the dual-battery system stabilizes the behavior of the battery 
voltage during the start keeping its state of charge at high levels mainly due to the 
protection it provides to the starter battery, not letting it suffer from auxiliary 
discharges and by consequence decreasing the risk of early failures. 

 

 

Key words: Heavy duty vehicles. Dual-battery systems. Batteries. Electrical 

architectures   



 
 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

 

ADAC - Allgemeiner Deutsher Automobil-Club 

BCI - Battery Council International 

CCA - Cold Cranking Amperage 

PSOC - Partial State of Charge 

RPM - Rotações por minuto 

SAE - Society of Automotive Engineers 

SOC - State of Charge 

SoC% - Percentage of State of Charge 

SOH - State of Health 

HPB - High Power Battery 

POB - Power Optimized Battery 

SLI - Starter Lighting and Ignition) 

AGM - Absorbent Glass Matter) 

ST - Motor de arranque (Starter)  

AL - Alternador 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Esquema básico de arquitetura veicular, deixando em evidência as 

duas fontes de energia presentes em um veículo a combustão:  o gerador 

(alternador) e a bateria de chumbo-ácido. ............................................................16 

Figura 2 – Esquema simplificado da bateria de arranque e da bateria tracionária, 

enfatizando a menor expessura das placas da bateria de arranque e também sua 

maior quantidade. ..................................................................................................23 

Figura 3 – Comparação entre cinco diferentes tecnologias de baterias de chumbo 

ácido. HPB (High Power Battery), POB (Power Optimized Battery), SLI (Starter 

Lighting and Ignition), AGM (Absorbent Glass Matter) e GEL. ..............................24 

Figura 4 – Esquema simplificado do sistema elétrico de dupla bateria 

evidenciando a separação entre cargas de alta corrente e consumidores 

auxiliares. ..............................................................................................................25 

Figura 5 – Esquema de conexões necessárias para o correto funcionamento da 

unidade de controle FlexMODE (Cole Hersee) desenvolvido para gerenciar 

sistemas de dupla bateria de veículos pesados. ...................................................28 

Figura 6 – Esquema simplificado da arquitetura elétrica de veículos movidos por 

motores a combustão, deixando claro a conexão de todos os aparelhos elétricos 

do veículo diretamente na bateria de arranque. ....................................................31 

Figura 7 – Perfil de corrente e tensão padrão medido durante o arranque de um 

veículo movido a motor a diesel. ...........................................................................31 

Figura 8 – Gráfico de aumento do consumo elétrico médio em veículos no passar 

dos anos. ...............................................................................................................35 

Figura 9 – Sistema simplificado de arquitetura elétrica de dupla bateria em barcos.

 ..............................................................................................................................38 

Figura 10 – Fotografia da maleta de medição de corrente e tensão fechada. ......44 

Figura 11 – Fotografia da maleta de medição de corrente e tensão aberta. .........44 

Figura 12 – Ônibus paulista similar ao que foi utilizado durante o período de 

medição .................................................................................................................46 

Figura 13 – Bateria Híbrida fornecida pela Rondopar utilizada nos testes de 

Norma SAE. ..........................................................................................................48 



 
 

Figura 14 – Câmara climática programável utilizada para testes de baterias dentro 

do laboratório de pilhas dos Institutos LACTEC. ...................................................48 

Figura 15 – Tela de indicação da temperatura utilizada na câmara climática 

durante os testes da norma SAE J2185. ...............................................................49 

Figura 16 – Baterias de arranque (L096) e consumo (L096) dentro da câmara 

climática antes do período de carga e descarga da norma SAE J2185. ...............49 

Figura 17 – Imagem das linhas de programação utilizadas durante os 26 ciclos de 

carga e descarga da norma SAE 2185 .................................................................50 

Figura 18 – Fonte de corrente da marca Digatron utilizada nas descargas de alta 

corrente da norma SAE J2185 e nas descargas dos testes com a nova arquitetura 

elétrica de dupla bateria. .......................................................................................51 

Figura 19 – Perfil de tensão das baterias 1 e 2 do ônibus paulista medido. Perfil 

relativo ao dia 22/07/2015, segundo dia de medição. ...........................................55 

Figura 20 – Perfil de corrente das baterias 1 e 2 do ônibus paulista medido. Perfil 

relativo ao dia 22/07/2015, segundo dia de medição. ...........................................56 

Figura 21 – Gráfico de comparação entre descargas de arranque, descargas 

auxiliares e carregamentos diários, durante o período de medição do ônibus de 

São Paulo. .............................................................................................................63 

Figura 22 – Gráfico de comparação entre a tensão da bateria imediatamente 

antes da operação de arranque e a carga retirada da bateria enquanto o veículo 

se encontra parado no dia 27/07/2015. .................................................................66 

Figura 23 – Gráfico padrão de comparação entre a tensão e o SoC em 

porcentagem de baterias de arranque. .................................................................67 

Figura 24 – Perfil padrão de corrente versus tempo durante o arranque do veículo 

de medição. ...........................................................................................................71 

Figura 25 – 1º Ciclagem SAE Bateria Híbrida vs 1º Ciclagem SAE Bateria 

Convencional. ........................................................................................................75 

Figura 26 – 2º Ciclagem SAE Bateria Híbrida vs 2º Ciclagem SAE Bateria 

Convencional. ........................................................................................................75 

Figura 27 – 3º Ciclagem SAE Bateria Híbrida vs 3º Ciclagem SAE Bateria 

Convencional. ........................................................................................................76 

Figura 28 – 4º Ciclagem SAE Bateria Híbrida vs 4º Ciclagem SAE Bateria 

Convencional. ........................................................................................................76 



 
 

Figura 29 – 5º Ciclagem SAE Bateria Híbrida vs 5º Ciclagem SAE Bateria 

Convencional. ........................................................................................................76 

Figura 30 – 6º Ciclagem SAE Bateria Híbrida. ......................................................77 

Figura 31 – 7º Ciclagem SAE Bateria Híbrida. ......................................................78 

Figura 32 – 8º Ciclagem SAE Bateria Híbrida. ......................................................78 

Figura 33 – 9º Ciclagem SAE Bateria Híbrida. ......................................................78 

Figura 34 – 10º Ciclagem SAE Bateria Híbrida. ....................................................79 

Figura 35 – Gráfico de comparação da tensão das baterias híbrida e convencional 

após o 26º ciclo de carga e descarga da norma SAE. ..........................................80 

Figura 36 – Gráfico de comparação entre as tensões das baterias de arranque e 

híbrida ao final dos 50 s de descarga CCA (800 A) necessários para o teste da 

norma SAE J2185. ................................................................................................83 

Figura 37 – Fotografia dos seis vazos da bateria de arranque utilizada nos testes 

da norma SAE após a abertura de sua carcaça plástica. ......................................85 

Figura 38 – Fotografia das placas positivas das baterias híbrida e convencional 

testadas sob a norma SAE J2185. À esquerda a bateria híbrida e à direita a 

bateria de arranque convencional. ........................................................................85 

Figura 39 – Fotografia das placas positivas da bateria híbrida com as conexões 

apresentando alto grau de sulfatação. ..................................................................86 

Figura 40 – Gráfico de correntes do veículo paulista com evidência dos valores de 

corrente durante os momentos de arranque. ........................................................90 

Figura 41 – Gráfico de corrente versus tempo que evidencia a carga da bateria 

veícular imediatamente após a descarga devido a uma operação de arranque. ..92 

Figura 42 – Linhas de programação na fonte de corrente programável para a 

realização do ciclo auxiliar do sistema de dupla bateria. .......................................94 

Figura 43 – Comparação entre a tensão da bateria convencional do sistema de 

bateria simples com a bateria de arranque do sistema de dupla bateria ao final de 

50 segundos da primeira descarga CCA do ciclo de arranque. ............................97 

Figura 44 – Comparação entre a tensão da bateria convencional do sistema de 

bateria simples com a bateria de arranque do sistema de dupla bateria ao final de 

50 segundos da quinta descarga CCA do ciclo de arranque. ...............................99 

Figura 45 – Comparação entre a tensão de repouso da bateria convencional do 

sistema de bateria simples com a bateria de arranque do sistema de dupla bateria 

antes da partida da primeira série dos ciclos de arranque. .................................100 



 
 

Figura 46 – Níveis de tensão da bateria tracionária ao final dos testes de ciclo 

auxiliar. ................................................................................................................102 

Figura 47 – Níveis de tensão da bateria convencional ao final dos testes de ciclo 

auxiliar. ................................................................................................................102 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Tabela com amostra dos dados de tensão, corrente e Ah calculado 

retirados do veículo paulista durante o período de medição. ................................45 

Tabela 2 – Amostra de dados exemplificando o calculo do Ah por passo de 

medição. ................................................................................................................57 

Tabela 3 – Análise do balanço de energia do veículo de medição de São Paulo 

indicando o total do balanço energético diário e sua porcentagem em relação a 

capacidade da bateria. ..........................................................................................58 

Tabela 4 – Energia retirada da bateria durante as operações de partida do ônibus 

de medição paulista. .............................................................................................60 

Tabela 5 – Energia retirada da bateria pelas cargas auxiliares do ônibus de 

medição paulista. ..................................................................................................61 

Tabela 6 – Comparação entre as tensões de pré-arranque e a carga retirada da 

bateria do dia 27/07/2015. .....................................................................................64 

Tabela 7 – Limites de tensão estipulados de acordo com o gráfico da Figura 23 

para verificação do SoC% da bateria do ônibus paulista durante o período de 

medição de tensão e corrente. ..............................................................................68 

Tabela 8 – Comparação entre os valores tensões de pré-arranque de todos os 

arranques verificados durante o período de medição do ônibus paulista e os 

intervalos de SoC% estipulados na Tabela 7. .......................................................69 

Tabela 9 – Comparação entre a tensão das baterias e a corrente de pico negativa 

de arranque do ônibus paulista medido no dia 24/07/2015 ...................................70 

Tabela 10 – Nível de tensão das baterias híbrida e convencional ao final dos 50s 

de descarga CCA (800 A) necessários para o teste da norma SAE J2185. .........82 

Tabela 11 – Tabela comparativa entre os dados colhidos dos eletrólitos das 

baterias híbrida e convencional testadas pela norma SAE. ..................................87 

 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................ 16 

1.1 OBJETIVOS .................................................................................................... 21 

1.1.1 OBJETIVO GERAL .......................................................................................... 21 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 21 

1.2 TERMINOLOGIA E CONCEITOS ................................................................... 22 

1.2.1 BATERIAS DE ARRANQUE............................................................................ 22 

1.2.2 BATERIAS TRACIONÁRIAS ........................................................................... 23 

1.2.3 SISTEMA DE DUPLA BATERIA ...................................................................... 25 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................... 30 

2.1 FALHAS EM BATERIAS AUTOMOTIVAS ...................................................... 36 

2.2 SISTEMAS DE DUPLA BATERIA COM DUPLA TENSÃO ............................. 37 

2.3 O PROBLEMA BRASILEIRO .......................................................................... 39 

3 METODOLOGIA ............................................................................................. 42 

3.1 BATERIA HÍBRIDA .......................................................................................... 46 

3.2 TESTE NORMA SAE – J2185 ......................................................................... 47 

3.3 TESTES COM NOVA A ARQUITETURA ELÉTRICA PROPOSTA ................. 52 

4 RESULTADOS ................................................................................................ 55 

4.1 ANÁLISE DO VEÍCULO DE MEDIÇÃO DE SÃO PAULO ............................... 55 

4.2 BATERIA HÍBRIDA VS BATERIA DE ARRANQUE – NORMA SAE J2185 .... 73 

4.2.1 ANÁLISE DA CAPACIDADE DAS BATERIAS L086 e L096 ........................... 73 

4.2.2 PERÍODO DE CICLAGEM – NORMA SAE J2185 .......................................... 74 

4.2.3 COMPARAÇÃO DE TENSÃO DA CICLAGEM - NORMA SAE J2185 ............ 80 

4.2.4 TENSÕES MÍNIMAS DURANTE O TESTE CCA – NORMA SAE J2185 ........ 81 

4.2.5 ABERTURA DAS BATERIAS TESTADAS ...................................................... 84 

4.3 SISTEMA DE DUPLA BATERIA ...................................................................... 88 

4.3.1 O CICLO ADAPTADO ..................................................................................... 89 

4.3.2 CICLO DE ARRANQUE .................................................................................. 89 

4.3.3 CICLO AUXILIAR ............................................................................................ 93 

4.3.4 ANÁLISE DOS DADOS DO CICLO ADAPTADO ............................................ 95 



 
 

4.3.5 CICLO DE ARRANQUE – L121 CONVENCIONAL (100 AH) VS L097 

CONVENCIONAL (150 AH) ...................................................................................... 95 

4.3.6 CICLO AUXILIAR – L095 AUXILIAR (100 AH) VS L097 CONVENCIONAL (150 

AH) .......................................................................................................................... 101 

5 CONCLUSÃO ............................................................................................... 104 

6 TRABALHOS FUTUROS .............................................................................. 107 

REFERENCIAS ....................................................................................................... 108 

ANEXO 1................................................................................................................. 112 

ANEXO 2................................................................................................................. 125 

ANEXO 3................................................................................................................. 133 



16 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, de acordo com empresas produtoras de baterias como a 

Rondopar, empresa paranaense da cidade de Londrina, a durabilidade das baterias 

de arranque utilizadas em carros, ônibus e caminhões é um problema sério para os 

fabricantes de veículos, para os fabricantes de baterias e também para os próprios 

clientes (Bianchini, 2015). O principal motivo que levou a esta situação é que o 

desenvolvimento das diferentes tecnologias de baterias não acompanhou o 

crescimento do número de dispositivos embarcados nos veículos. Estes sistemas 

elétricos avançados exigem que o elemento de armazenamento de energia elétrica, 

que no caso de veículos serão uma ou mais baterias, opere em um estado parcial de 

carga durante a maior parte de sua vida e com elevados valores de corrente 

(MOSELEY, 2004). 

Segundo Zhang (2012), em um veículo tradicional (leve ou pesado), a energia 

elétrica utilizada por todas as cargas elétricas tem duas fontes: o gerador e a bateria 

de chumbo-ácido. O alternador é o principal gerador de energia e, quando está em 

funcionamento, a bateria se torna somente um buffer entre o alternador e as cargas 

como luzes, piscas, ventoinhas, atuadores, rádios, etc. Essas três partes estão 

diretamente conectadas uma à outra, como mostra a Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 – Esquema básico de arquitetura veicular, deixando em evidência as duas fontes de 
energia presentes em um veículo a combustão:  o gerador (alternador) e a bateria de chumbo-
ácido. 
FONTE: Zhang G, 2012. 
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Quando o motor está funcionando, o gerador serve como um fornecedor de 

energia, carregando a bateria e alimentando as cargas. Já quando o motor estiver 

desligado, a bateria torna-se a única fonte que serve todas as cargas. 

O arranque de veículos requer uma alta potência elétrica durante curtos 

períodos de tempo. Segundo Douady (1994), essa potência pode variar de 1,5 a 5 

kW em carros de passeio, o que significa algumas centenas de ampères em uma 

bateria de 12 V. Já para a função de serviço, são necessários níveis menores de 

potência (com correntes de miliampères até algumas dezenas de ampères) por 

períodos de tempo que podem ser curtos, mas também podem se estender por 

alguns dias. Esta função causa nas baterias de arranque o que se chama de 

descarga profunda. De acordo com Douady (1994), a principal causa destas 

descargas profundas é a arquitetura elétrica dos veículos. Esta arquitetura vem 

sofrendo mudanças significativas com o aumento considerável de cargas eletrônicas 

necessárias para a melhoria da eficiência do veículo. Estas cargas adicionais 

incluem controles eletrônicos mais sofisticados dos alternadores e motores de 

arranque, sistemas de telemetria e novas demandas técnicas como ar condicionado, 

telefones e sistemas para controle de consumo de combustível, entre outras (sem 

falar dos novos modos de operação como o denominado Start-Stop, já presente no 

mercado brasileiro em veículos leves). Isto acaba aumentando, cada dia mais, as 

funções elétricas que antes eram realizadas por sistemas mecânicos. 

Paralelamente, existe a demanda pelo aumento da confiabilidade dos componentes 

de segurança e a necessidade da diminuição de custos operacionais, o que traz, a 

cada dia, mais componentes eletro/eletrônicos para dentro dos veículos. Desta 

forma, aumenta-se a potência requerida pelo sistema elétrico como um todo, mesmo 

quando o motor do veículo está desligado (no caso de componentes que ficam 

ligados, como alarmes, etc.), o que quer dizer que uma grande quantidade de 

energia é demandada diretamente nas baterias. 

Estas descargas, produzidas pelas funções eletrônicas citadas anteriormente, 

segundo Sugumaran (2015), causam sulfatação, estratificação do ácido, formação 

de detritos e outros fenômenos que degradam as baterias prematuramente. 

Segundo a publicação “BU-804b: Sulfation and How to Prevent it?” do site battery 

university, a sulfatação é um dos principais fenômenos de degradação de baterias e 

ocorre durante a privação de carga prolongada. O sulfato de chumbo amorfo 

converte-se em um cristalino estável e deposita-se nas placas negativas. Isso leva 
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ao desenvolvimento de grandes cristais com perda de material ativo, que é 

responsável pelo desempenho da bateria. 

O problema central a ser discutido neste trabalho é que as baterias de 

arranque utilizadas em veículos não são preparadas para suportar um grande 

número de descargas profundas como as que acontecem nos períodos de não 

funcionamento dos motores, quando elas fornecem toda a energia que alimenta os 

sistemas embarcados. Já as tecnologias de baterias desenvolvidas para consumo 

(como as estacionárias) não são preparadas para dar partida em motores. Segundo 

publicação “BU-201: How does the Lead Acid Battery Work” do site battery 

university, em ambos os casos, a utilização indevida das baterias leva a falhas 

prematuras e perda da vida útil. 

Segundo Meissner (2001), apenas tecnologias de baterias de chumbo ácido, 

economicamente acessíveis para a indústria automobilística, podem não ser 

suficientes para suportar toda a demanda elétrica existente. Portanto, o 

desenvolvimento e utilização de novas arquiteturas elétricas serão extremamente 

úteis para se encontrar soluções eficazes e economicamente viáveis. Para atender 

essa nova demanda, a arquitetura elétrica dos veículos deverá sofrer grandes 

mudanças em relação ao que existe hoje em dia. Segundo Meissner (2001), 

“sistemas de dupla bateria, sistemas de dupla tensão (12V/48V), sistemas de alta 

tensão, recuperação de energia através da frenagem e novos tipos de baterias 

(AGM, Híbridas), entre outros sistemas que podem ser instalados em conjunto ou 

separadamente, estão sendo estudados e discutidos como forma de melhorar e 

otimizar a eficiência energética dos veículos, a distribuição de cargas, o controle e, 

também, o armazenamento de energia dentro do veículo”. Formas inteligentes de 

manter a bateria em níveis operacionais apropriados, detecção do State-of-charge 

(estado de carga) e do State-of-health (estado de saúde) também vêm se tornando 

itens de série nos veículos mais modernos devido à alta confiabilidade que se 

espera de seu sistema eletrônico. 

Segundo May (2005), baterias de chumbo ácido não serão capazes de 

atender a todas as demandas elétricas do veículo. Por isso, cabe, em parte, aos 

produtores de baterias encontrarem soluções técnicas e economicamente viáveis de 

melhoria das baterias e, em parte, aos engenheiros das indústrias automobilísticas 

desenvolverem sistemas mais inteligentes que possam aprimorar o uso das baterias 

nos veículos. Meissner (2005) afirma que a bateria nos veículos atuais deixou de ser 
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apenas um sistema passivo, responsável “apenas” por arrancar o veículo e manter a 

tensão constante para sistemas eletrônicos mais sensíveis às variações de tensão 

causadas pelo alternador. Ela se tornou pivô de toda a transformação veicular e 

precisa ser estudada, monitorada e gerenciada de forma a trazer robustez aos 

sistemas elétricos veiculares, pois, a cada dia, mais carros, ônibus e caminhões 

dependem da eletricidade para o seu bom funcionamento. 

As necessidades técnicas que aumentam significativamente a demanda de 

potência em veículos à combustão segundo Lam (2004) podem ser resumidas 

abaixo: 

 

1) Menor consumo de combustível e emissões 

 Desacoplamento de muitos dos componentes existentes do sistema 

mecânico do veículo de combustão interna (por exemplo, bombas de 

água e óleo, direção assistida por força e travagem) e conversão para 

acionamento eléctrico (x-by-wire). 

 Controle eletromagnético das válvulas do motor para dispensar as 

correias dentadas que acionam os eixos de comando. 

 Novos conversores com pré-aquecedores. 

2) Serviços avançados de veículos 

 Capacidade de comunicação com o exterior (por exemplo, enviar / 

receber e-mail, ligação à Internet através de ativação por voz); 

 Mais aumentos no conforto do condutor (por exemplo, janelas 

eletrocrômicas) e segurança do veículo (por exemplo, dispositivos de 

prevenção de colisão, sensores de ponto cego). 

 

Todas essas funções citadas podem ser colocadas juntas ou separadas, 

como já mencionado anteriormente, dependendo da necessidade real da aplicação e 

demandas governamentais. Atualmente, não há uma bateria universal, ideal e 

energeticamente eficiente para atender todos os tipos de demandas citadas 

previamente. Cada uma terá suas características operacionais particulares (design, 

custos, etc). 

 A forma de encontrar uma bateria apropriada para certo tipo de veículo é 

conhecer exatamente suas funções eletrônicas, conhecer o perfil de usuário para o 
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qual ele será destinado, para assim se poder estimar os padrões de rodagem e o 

regime de uso das baterias, principalmente nos momentos em que o motor estiver 

desligado. Esses dados são importantes para se estimar as demandas técnicas 

sobre as baterias decorrentes do perfil de energia e potência determinada pelo 

usuário. O conhecimento do padrão de rodagem dos veículos é um dos pilares para 

que se possa entender a real demanda sobre as baterias. Sem esses dados é difícil 

compreender quais as características exigidas das baterias. 

 Como citado anteriormente, existem diversas propostas de soluções para 

atender às demandas elétricas mencionadas. Estas soluções devem ser testadas 

também do ponto de vista do espaço físico que elas demandam, pois, atualmente, a 

indústria automobilística vem desenvolvendo carros menores com a mesma 

complexidade elétrica de veículos de maior porte. Também é importante considerar 

o posicionamento das baterias em lugares com temperaturas adequadas, o que é 

bastante difícil, visto que as baterias nos carros de hoje em dia estão sempre 

posicionadas dentro do compartimento do motor à combustão, onde a temperatura é 

consideravelmente elevada. Outro fator a ser considerado ao implantar diferentes 

soluções é sua viabilidade financeira e aspectos relacionados à segurança. 

Segundo Meissner (2001), o sistema de dupla bateria 14V/14V é uma das 

arquiteturas que pode ajudar na melhoria do desempenho elétrico dos veículos e 

suprir as novas demandas. 

No presente trabalho, foi realizado um estudo de caso em que foi verificado o 

regime das baterias em ônibus do transporte público em operação na cidade de São 

Paulo. A cidade de São Paulo foi escolhida por apresentar um dos piores trânsitos 

do Brasil (Exame, 2016) e também pelo fato do garagista que disponibilizou seu 

ônibus ser parceiro comercial da produtora de baterias, Rondopar. Paralelamente, 

foram feitos testes em um novo tipo de bateria e estudos de uma nova arquitetura 

elétrica em laboratório para que estas soluções possam ser implantadas em campo. 

Atualmente, no Brasil, nenhuma montadora utiliza sistemas para melhoria da vida útil 

das baterias ou melhoria da robustez de seu sistema elétrico. Por isso, no presente 

trabalho, foram escolhidas duas soluções para análise de desempenho: o sistema de 

dupla bateria 14/14V, que no caso de ônibus se transforma em 24V/24V, e a 

utilização de uma bateria modificada, que neste trabalho é denominada bateria 

híbrida, criada pela empresa brasileira fabricante de baterias, Rondopar, com o 
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intuito de melhorar a vida útil de suas baterias nestes veículos. Detalhes sobre as 

duas propostas serão dados nos capítulos seguintes. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Propor e testar soluções para aumentar a durabilidade e a confiabilidade de 

sistemas de baterias operando em ônibus urbanos. 

 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Os objetivos específicos da dissertação são os seguintes: 

- Identificar os casos críticos de operação de baterias em ônibus urbanos na 

cidade de São Paulo; 

- Levantar dados do regime de operação das baterias nos ônibus urbanos na 

cidade de São Paulo (casos críticos); 

- Analisar os dados coletados e modelar um teste (ciclo de simulação) para 

execução, em laboratório, que reproduza o regime de operação das baterias nos 

ônibus urbanos na cidade de São Paulo; 

- Utilizar o ciclo de simulação criado para testar, em laboratório, as baterias 

convencionais e as baterias híbridas (nova tecnologia). Realizar uma análise 

comparativa de resultados; 

- Estudar o desempenho de baterias convencionais e híbridas para atender o 

ciclo de simulação criado e testa-las em uma nova topologia de operação (dois 

bancos de baterias, separando as cargas do veículo); 

- Analisar os dados de desempenho em todos os casos estudados. 
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1.2 TERMINOLOGIA E CONCEITOS 

 

 

 É importante, primeiramente, esclarecer a diferença entre os dois tipos de 

baterias que serão mais explorados nesta dissertação. 

 

 

1.2.1 BATERIAS DE ARRANQUE 

 

 

Segundo publicação “BU-201: How does the Lead Acid Battery Work” do site 

battery university, as baterias de arranque têm uma medida de desempenho 

denominada CCA do inglês Cold Cranking Amperage, que de acordo com a norma 

SAE J537 (Society of Automotive Engineers) representa a máxima corrente que a 

bateria pode fornecer durante 30 segundos à temperatura de -18oC, sem que sua 

tensão fique menor do que 7,2 Volts. Esse tipo de bateria possui uma resistência 

interna menor que as baterias estacionárias (pois deve permitir a passagem de 

elevadas correntes, sem apresentar uma considerável queda de tensão). Essa 

característica é alcançada utilizando-se um número maior de placas de menor 

espessura para que seja possível desenvolver uma elevada superfície de contato 

eletrólito/eletrodo reduzindo, assim, a resistência interna. 

Além de estarem em maior número, estas placas finas deste tipo de bateria 

possuem uma maior porosidade do que as placas de outros tipos de baterias, para 

que a superfície de contato entre o eletrólito e o eletrodo possa ser maior ainda (é 

nesta superfície que é gerada a corrente elétrica através de uma reação 

eletroquímica). Estas baterias, apesar de poderem sofrer descargas com altas 

correntes, não suportam estas descargas por muito tempo, ou seja, o tempo deve 

ser breve (pois as placas são finas e se consomem rapidamente). Estas são as 

baterias normalmente utilizadas em veículos com motores à combustão. São 

basicamente dimensionadas para suportar a corrente de arranque do motor de 

partida e passarem a ser automaticamente carregadas pelo alternador. 

A ênfase no desenvolvimento desta bateria (denominada de arranque) é a 

potência que ela pode fornecer e não sua capacidade. A Figura 2 mostra um 
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esquema simplificado de bateria de arranque em comparação com o esquema de 

uma bateria tracionária. 

 

 

1.2.2 BATERIAS TRACIONÁRIAS 

 

 

De acordo com a mesma publicação do site battery university, as baterias de 

ciclo profundo ou tracionárias, utilizadas em carros de golf, em caminhões projetados 

para pernoites e etc., são construídas pensando na alta capacidade e grande 

quantidade de ciclos. Os fabricantes chegam nessas características aumentando a 

espessura das placas. Mesmo essas baterias sendo projetadas para suportar 

grandes descargas, muitas descargas completas terminam acelerando sua 

degradação e diminuindo sua vida útil. 

 

 

 

 

Figura 2 – Esquema simplificado da bateria de arranque e da bateria tracionária, enfatizando a 
menor expessura das placas da bateria de arranque e também sua maior quantidade. 
FONTE: http://batteryuniversity.com/learn/article/lead_based_batteries, 2015 

 

 

Ainda discorrendo sobre as diferentes baterias utilizadas em veículos, Richter 

G. & Friedrich R. (1999) compararam algumas características de diferentes 

tecnologias de baterias de chumbo-ácido utilizadas em veículos à combustão 

interna. É possível observar esta comparação na Figura 3. 

 

 

Bateria de Arranque Bateria Tracionária 
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Figura 3 – Comparação entre cinco diferentes tecnologias de baterias de chumbo ácido. HPB 
(High Power Battery), POB (Power Optimized Battery), SLI (Starter Lighting and Ignition), AGM 
(Absorbent Glass Matter) e GEL. 
FONTE: Adaptado de Richter G. & Friedrich R., 1999. 

 

 

 Na Figura 3 é possível notar a diferença entre as diferentes tecnologias 

existentes de baterias. A HPB (High Power Battery) e POB (Power Optimized 

Battery) são melhores no quesito de potência de arranque a frio. A Bateria SLI 

(Starter Lighting and Ignition) é uma bateria mais balanceada que as outras 

possuindo boas características nos três eixos do gráfico da Figura 3. A AGM 

(Absorbent Glass Matter) e a bateria gel possuem uma maior capacidade de 

fornecimento de energia, mas não são eficientes no quesito de fornecimento de 

potência. Esta comparação deixa em evidência a principal vantagem do sistema de 

dupla bateria, pois ele consegue aproveitar o melhor de cada tecnologia de forma a 

otimizar o uso das baterias no veículo, por exemplo, utilizar uma bateria HPB ou 

POB para funções exclusivas de arranque e uma bateria gel ou AGM para funções 

de descargas auxiliares que demandam grandes quantidades de energia a baixas 

correntes. 

 

 

 

anos 
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1.2.3 SISTEMA DE DUPLA BATERIA 

 

 

O princípio dos sistemas de dupla bateria é separar as funções elétricas do 

veículo, utilizando dois tipos específicos de bateria: uma das baterias dedicada, 

exclusivamente, para o arranque do veículo (bateria de arranque) e a outra dedicada 

às funções auxiliares (bateria tracionária/consumo). 

A Figura 4 mostra o esquema básico de uma arquitetura com dupla bateria. 

 

 

 

Figura 4 – Esquema simplificado do sistema elétrico de dupla bateria evidenciando a separação entre 
cargas de alta corrente e consumidores auxiliares. 
FONTE: Adaptado de Meissner E., 2001. 

 

 

Nota-se, da Figura 4, que a bateria de arranque fica ligada apenas a sistemas 

imprescindíveis ao arranque, ou seja, ao motor de arranque (ST) e a cargas 

essenciais como a bomba injetora de combustível e computadores de injeção que 

estão contidas dentro do que a Figura 4 chama de Cargas com Alta Corrente e 

Curtas Descargas e Cargas Elétricas do Motor. Além disso, observa-se que a bateria 

de consumo fica conectada a todas as cargas auxiliares do veículo.  

A ligação da bateria de arranque não apenas ao motor de partida, mas 

também aos sistemas de injeção, se dá pelo motivo de que, dependendo de como o 

gerenciamento de energia estiver programado no momento em que o motor do 
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veículo estiver desligado, a bateria de consumo pode ser drenada até que sua 

tensão fique bem abaixo dos limites recomendados. Assim, se a bomba injetora e as 

centrais elétricas de injeção ficam conectadas à bateria de consumo, o arranque 

pode não acontecer devido aos baixos níveis de tensão a que esta bateria pode 

chegar. Se apenas o motor de arranque tiver a tensão necessária para ser acionado, 

sem que o combustível seja injetado no motor e as centrais elétricas estejam 

acionadas, o arranque do motor não acontecerá. Portanto, não só o motor de partida 

deve estar conectado diretamente à bateria de arranque. É necessário que outros 

sistemas imprescindíveis para a partida também estejam conectados diretamente à 

bateria de arranque, que nunca será drenada quando o veículo não estiver 

funcionando. Ou seja, a princípio ela sempre estará com carga e tensão a níveis 

suficientes para o acionamento dos componentes necessários para a ignição.  

Pelo esquema também é possível notar que as duas baterias sempre serão 

carregadas em conjunto pelo alternador (AL). A prioridade de carregamento é 

determinada através da programação da unidade de gerenciamento. 

 Um sistema de dupla bateria deve sempre garantir a ignição do motor à 

combustão interna e também assegurar que os sistemas elétricos operem mesmo 

em condições extremas. Um exemplo é em cidades grandes com padrões de 

trânsitos “pesados”, onde o motor do veículo fica, em grande parte do dia, em 

posição neutra, ou quando ele necessita que muitos sistemas elétricos continuem 

funcionando mesmo com o veículo desligado, ou seja, sem a energia fornecida pelo 

alternador. 

 Outra das vantagens do sistema de dupla bateria é deixar sempre a bateria de 

arranque carregada para garantir o arranque. Mesmo que os sistemas elétricos 

necessitem ficar ligados com o veículo desligado, o que já acontece em todos os 

veículos hoje em dia, a possibilidade de baterias de arranque não apresentarem 

condições de operação é reduzida dramaticamente. Neste conceito de arquitetura 

elétrica é possível também otimizar a capacidade das baterias a serem utilizadas. 

Esta otimização pode trazer diminuição na massa, energia e volume das baterias 

utilizadas nos veículos (duas baterias de menor porte otimizadas podem apresentar 

uma capacidade total somada inferior à capacidade de uma única bateria de grande 

porte). 

O fato de muitas das centrais eletrônicas dos carros não permanecerem mais 

ligadas às baterias de arranque devido a esta nova arquitetura também pode trazer 
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melhorias. As baterias de arranque podem sofrer grandes quedas de tensão no 

momento da partida devido às altas correntes demandadas pelo motor de arranque, 

o que pode causar uma reinicialização dos sistemas eletrônicos (interrompendo seu 

funcionamento). Além disso, agora como estas centrais não estão mais ligadas 

diretamente a esta bateria e não sofrem mais com a necessidade de funcionarem 

com baixas tensões, é possível diminuir a diferença entre tensão mínima e tensão 

máxima que esses aparelhos trabalham, podendo, assim, trazer redução de custo 

em seus desenvolvimentos. 

Como mencionado nos parágrafos anteriores, duas baterias com diferentes 

características (diferentes tecnologias) devem ser usadas no sistema de dupla 

bateria otimizado, para que se possam aproveitar as melhores características de 

cada uma, através de um sistema de controle inteligente. Considerando que o 

principal objetivo da arquitetura estudada nesta dissertação é a garantia de 

arranque, deve-se tomar em conta que a bateria de arranque sempre deve estar 

carregada. Esta responsabilidade de manter a bateria de arranque sempre em um 

SoC (State of Charge) alto o suficiente para arrancar o veículo é da unidade de 

controle. Esta unidade de controle, seja ela passiva ou ativa, juntamente com o 

alternador (fonte de energia), sempre devem assegurar o carregamento das baterias 

de arranque e das baterias de consumo também. Segundo Douady (1994), três 

pontos devem ser tomados em conta: 

1) A utilização de apenas um alternador; 

2) A existência de um separador de cargas e das baterias;  

3) As diferenças de operação das duas baterias. 

A maior dificuldade no desenvolvimento do circuito de carregamento é 

assegurar a carga das baterias de consumo e, ao mesmo tempo, evitar a sobrecarga 

nas baterias de arranque. A unidade de controle juntamente com o separador, que 

pode ser um diodo (passivo) ou um relé (ativo), tem papel fundamental no balanço 

de carga entre as duas baterias. 
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Figura 5 – Esquema de conexões necessárias para o correto funcionamento da unidade de controle 
FlexMODE (Cole Hersee) desenvolvido para gerenciar sistemas de dupla bateria de veículos 
pesados. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

A Figura 5 mostra um exemplo de arquitetura elétrica com uma unidade de 

controle que se chama FlexMODE com um sistema separador ativo (relé). Esta 

unidade é de relativa baixa inteligência, pois ela não tem capacidade de medir SoC 

ou SoH das baterias. A Figura 5 ainda mostra como podem ser ligadas as baterias e 

as cargas para que se obtenha um sistema de dupla bateria, utilizando as 

características mencionadas anteriormente (prioridade de carregamento da bateria 

de arranque). 

Na Figura 5, podem-se identificar seis elementos principais: 

1 – Relé de potência (Separador); 

2 – Sistema gerenciador (FlexMODE – Cole Hersee); 

3 – Todas as cargas auxiliares do ônibus (luzes, sistemas de telemetria, sistemas de 

bilhetagem, ar condicionado, sistemas de aquecimento de pré-partida e etc.); 

4 – Bateria de consumo; 

5 – Cargas obrigatórias para arranque do veículo (motor de partida, alternador e 

apenas unidades de controle 100% necessárias para arranque); e 

6 

1 

2 

3 

5 

4 
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6 – Bateria de arranque. 

 Este sistema da Figura 5 considera a tensão utilizada em veículos pesados, 

ou seja, 24 Volts. O funcionamento deste sistema, de acordo com as informações 

disponibilizadas pela Cole Hersee (2016), fabricante da unidade de controle, é 

basicamente dividido nas duas etapas seguintes: 

1) quando a tensão das baterias, a de arranque ou a de consumo, for superior 

a 26,4V (o que quer dizer que o alternador está em funcionamento), durante dois 

minutos, o controlador acionará o relé de potência e ligará os dois bancos de 

baterias em paralelo. A luz de aviso de funcionamento, presente na figura, também 

ficará acesa se estiver conectada ao FlexMODE. Dois minutos é um parâmetro que 

pode ser aumentado ou diminuído de acordo com a necessidade das baterias. Esse 

tempo é dado de forma a priorizar o carregamento das baterias de arranque logo 

após a partida, mantendo-as sempre carregadas para o próximo arranque, se 

necessário.  

2) quando a tensão de uma das baterias for inferior a 25,4V (o que quer dizer 

que o alternador não está em funcionamento) por mais de um minuto, o controlador 

irá separá-las desenergizando o relé. A luz de aviso também é desenergizada 

indicando que as baterias estão operando separadamente. 

 É importante constatar neste ponto que, de acordo com manual de fabricação 

de alternadores comuns de veículos pesados (Bosch Motores Elétricos, 2016), a 

tensão de trabalho de alternadores é de 27,8 V. As tensões de corte citadas 

previamente se baseiam neste valor. 

Algumas funções auxiliares também estão presentes na programação da 

unidade de controle, por exemplo: no caso de uma drenagem da bateria de arranque 

acima do normal, é possível, através do sistema de controle, conectar os dois 

bancos de baterias em paralelo durante certo tempo (um minuto), antes da ignição, 

para que se possa utilizar a potência combinada dos dois bancos de bateria para 

arrancar o veículo. Esse é mais um ponto para trazer ainda mais robustez ao 

sistema de ignição do veículo. 

Uma das etapas deste trabalho é a simulação, em laboratório, de um sistema 

com as características mencionadas neste capítulo, utilizando baterias de arranque e 

baterias tracionárias para comparar seu desempenho com a arquitetura atual 

aplicada nos veículos pesados brasileiros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

No começo do desenvolvimento de veículos com motores à combustão 

interna, não existiam demandas elétricas significativas a não ser a ignição do motor 

que, antigamente, era realizada por magnetização. De acordo com Miller et al. 

(1997), nesta época, apenas alguns carros de luxo começavam a ter luzes internas 

supridas por baterias que ainda eram de 6 V. Foi somente em 1912 que criaram o 

primeiro carro com motor de arranque elétrico produzido em série. Foi com a 

implantação do motor de arranque alimentado por uma bateria e a extinção da 

alavanca mecânica que os motores de combustão interna realmente se tornaram a 

principal fonte de energia para veículos. 

Nos anos seguintes, os desenvolvimentos de sistemas elétricos para veículos 

começaram a receber alternadores cada vez mais potentes e com custos menores. 

Além disso, a bateria veicular foi sendo exigida para os arranques e sempre que 

necessário, suprindo as demandas elétricas quando o alternador não era capaz 

(MILLER et al., 1997).  

De acordo com Meissner (2003), no início, os alternadores tinham baixa e, às 

vezes, quase nula potência quando o veículo se encontrava em baixa rotação. 

Assim, a bateria também deveria fornecer energia para o veículo sempre que estava 

parado ou em ponto morto. Por décadas isso não se caracterizou como problema 

para as baterias, pois só existiam luzes e para-brisas, além da ignição, como 

consumidores elétricos. Consumidores como rádios e ventoinhas elétricas eram 

exclusivos de carros de luxo.  

Foi na década de 60 que a indústria automotiva contou com grandes 

mudanças na demanda elétrica, provenientes da introdução de levantamento de 

vidros elétricos, descongelamento dos vidros e outras cargas. Essas mudanças 

causaram a necessidade do aumento da tensão para 12 V e a adição de um 

alternador de 14 V (MEISSNER, 2003). 
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Figura 6 – Esquema simplificado da arquitetura elétrica de veículos movidos por motores a 
combustão, deixando claro a conexão de todos os aparelhos elétricos do veículo diretamente na 
bateria de arranque. 
FONTE: Adaptado de Douady J.P., 1994. 

 

 

O conceito básico de se usar apenas uma bateria de arranque não foi alterado 

até os dias de hoje. A Figura 6 mostra, em esquema simplificado, a arquitetura 

elétrica explicada por Meissner (2003) e que ainda é utilizada hoje em dia em todos 

os carros produzidos no Brasil. 

 

 

 

Figura 7 – Perfil de corrente e tensão padrão medido durante o arranque de um veículo movido a 
motor a diesel. 
FONTE: Adaptado de Meissner E., 2005. 
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O gráfico da Figura 7 mostra o perfil padrão de uma curva de carga durante o 

arranque de um veículo com a arquitetura básica proposta na Figura 6, ou seja, que 

possui apenas uma bateria de arranque. Este gráfico exemplifica claramente os 

ciclos básicos que uma bateria pode sofrer em um veículo. É possível verificar, 

olhando o perfil durante o tempo, que a bateria poder sofrer descargas de pequenas 

correntes no período de tempo anterior ao arranque, o que pode ser observado no 

tempo anterior a 0.5 s da Figura 7. A figura mostra também a alta corrente exigida de 

motores a diesel durante um arranque; esta pode chegar a valores maiores que 

800A dependendo do tamanho do motor. Após o arranque e a estabilização de todo 

o sistema elétrico do veículo é possível verificar uma pequena corrente positiva 

sempre presente na bateria, devido ao fato de que, após o arranque, o alternador 

sempre estará em funcionamento, fornecendo energia para todos os sistemas 

elétricos presentes. 

Nos veículos convencionais, a bateria é um componente exclusivamente 

passivo. Ela é descarregada quando mais energia é consumida pelo veículo do que 

é gerada pelo alternador e não existe nenhuma verificação para saber se a bateria 

está apta a fornecer essa quantidade de energia. A bateria será carregada sempre 

que o alternador for capaz de gerar mais energia do que o veículo está 

demandando, também sem saber se a bateria é capaz de receber essa energia. De 

acordo com Meissner (2003), as baterias operam em estados de carga parciais (sem 

estar em estado 100% carregadas) e esse PSOC (Partial State of Charge) de 

veículos que rodaram em uma estrada longa sem muitas paradas gira em torno de 

90% e, quando os veículos são submetidos a severos padrões de trânsito, o PSOC 

pode chegar a 50% ou menos, dependendo da temperatura ambiente. Quando o 

veículo for desligado e a bateria apresentar um SOC (State of charge) inferior a 80%, 

problemas podem acontecer durante os futuros arranques dos veículos (MEISSNER, 

2003). 

O sistema elétrico contendo o alternador como fonte de energia, a bateria 

como sistema de armazenamento de energia e os consumidores, de acordo com 

Meisner (2003), é desenvolvido de uma maneira que a combinação das condições 

de rodagem e o “mix” de operações dos vários consumidores fornecem a curva de 

corrente não só com grandes períodos de corrente a um nível constante, mas 

também com picos de demanda durante pequenos intervalos de tempo. 
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Os sistemas elétricos veiculares incluem geração, armazenamento, 

distribuição e o uso da energia elétrica. O propósito de seu desenvolvimento é 

prover a operação dos aparelhos elétricos nas seguintes condições: 

 Motor desligado; 

 Veículo parado e motor girando em neutro; e 

 Veículo em movimento. 

De acordo com Albers (2009), o principal desafio das baterias automotivas 

veiculares dentro do sistema elétrico pode ser resumido em três requisitos: 

1. Assegurar a qualquer momento o acionamento do motor de 

arranque; 

2. Ser um buffer elétrico durante toda a operação do veículo enquanto 

o alternador estiver acionado; 

3. Suprir toda a demanda elétrica do veículo quando este estiver com 

seu alternador desligado. 

Com os aumentos de demanda elétrica já citados nesta dissertação, cada vez 

mais casos de baterias defeituosas vêm sendo encontrados, particularmente se 

esses veículos percorrem pequenas distâncias com tráfego intenso, pois essa 

condição limita o tempo de carregamento da bateria através do alternador. De 

acordo com o gerente de produto da Rondopar, Claudino Bianchinni, cada vez mais 

cargas elétricas vêm sendo adicionadas nos veículos e, nos dias de hoje, não só 

apenas o relógio deve ficar ligado por 24h, mas também sistemas anti-furto, 

sistemas de telemática, sistemas de bilhetagem e também controle eletrônico do 

motor, que deve ser mantido ligado por um período de tempo depois de desligado o 

motor. Esse controle eletrônico é mantido para casos em que o re-arranque seja 

necessário e ele possa ser feito de forma confortável para o motorista. 

Veículos de países mais frios, hoje em dia, possuem sistemas remotos 

importantes que devem sempre ser mantidos ligados, mesmo quando o alternador 

não esteja gerando energia. Um destes sistemas utilizados pela Renault é o Remote 

Start, que em português pode ser traduzido como acionamento à distância. Este 

sistema permite ao motorista o acionamento à distância de funções como luzes, 

aquecimento interno, descongelamento de para-brisas entre outras funções. Outra 

função que deve sempre poder ser acionada é o que se chama de ECALL, função 

que permite ao motorista, em caso de emergência, fazer chamadas para os órgãos 

públicos responsáveis. Essas opções podem drenar quantidades importantes de 
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energia diretamente da bateria quando utilizadas sem que o carro esteja com seu 

motor funcionando. 

Nos veículos brasileiros, uma dessas funções remotas que deve ser tomada 

em conta é devida aos motores Flex, que funcionam ao mesmo tempo com gasolina 

e álcool. Segundo publicação “Flex Start” do site Bosch Mobility Solution Brasil, o 

fato de o álcool ter uma temperatura de explosão mais alta que a gasolina exige um 

pré-aquecimento antes da ignição. Essa energia deve ser exclusivamente fornecida 

pela bateria, pois este pré-aquecimento sempre ocorre antes do arranque do veículo. 

Meissner (2001) afirma que dependendo das imposições de segurança, 

conforto e economia, muitas tecnologias podem ser adicionadas em conjunto ou 

independentes, trazendo ainda mais demandas elétricas para os veículos. Williams 

& Holt (1991) citam algumas das expectativas de clientes, identificadas em 

workshops, que impactarão no consumo elétrico dos veículos. Essas expectativas, 

que ainda são apresentadas atualmente, foram divididas por eles em sete 

categorias: 

1. Conforto – Suspensão ativa, sistemas anti-ruído, bancos com regulagem 

elétrica, retrovisores elétricos, direção elétrica, aquecimento de bancos, 

sistema de descongelamento e etc; 

2. Conveniência – Portas com acionamento elétrico, sistemas multiplexados, 

reconhecimento de motoristas e etc.; 

3. Entretenimento – Sistemas de áudio com alta potência, TV; 

4. Segurança – Avisos e prevenção a roubos;  

5. Segurança na direção – Sistemas eletrônicos de freios, sistemas de 

telemática, sistemas anti-colisão frontal, aumento de avisos luminosos e 

etc.; 

6. Ambiental – Operações de Start/Stop nos veículos com motores a 

combustão interna, recuperação de energia através dos freios, assistência 

de torque/aceleração do inglês Boost Mode; 

7. Comunicação – Telefones, navegação integrada ao veículo, comunicação 

entre veículos, e etc. 

A demanda de potência dos veículos nos anos 60 era de aproximadamente 

500 W, cresceu a mais de 2500 W perto do ano de 2005 e continua a crescer 

seguindo a tendência apresentada na Figura 8 (DAMBROWSKI 2009). 
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Figura 8 – Gráfico de aumento do consumo elétrico médio em veículos no passar dos anos. 

FONTE: Dambrowski, 2009. 

 

 

Esse crescimento também já é verificado em carros compactos, pois cada 

vez mais os clientes se tornam exigentes e as demandas governamentais mais 

restritas. Um exemplo de demanda governamental para veículos leves e pesados é 

o Inovar-Auto, programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da 

cadeia produtiva de veículos automotores do governo brasileiro, que tem como um 

de seus pilares o aumento na segurança e redução de emissões de poluentes. 

Todas estas demandas são alcançadas basicamente através da adição e melhoria 

de funções elétricas. 

No mínimo, os clientes de veículos, sejam eles donos ou apenas motoristas, 

esperam que seu veículo sempre arranque e ande mesmo quando suas baterias são 

colocadas em condições de abuso. Esse critério deve ser sempre considerado, 

principalmente quando se toma em conta veículos comerciais como ônibus de 

transporte público e caminhões de transportadoras que podem receber multas se 

não atenderem às demandas impostas pelos clientes desse serviço. De acordo com 

publicação, Multas contra empresas de ônibus crescem 72% em São Paulo (2016) 

do jornal Estado de São Paulo, as multas aplicadas pela SPTrans por atraso ou não 

partida de veículos é de  R$ 360,00 por veículo que causa o problema. Essas 
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multas, se somadas, podem causar graves prejuízos aos garagistas e donos de 

frotas. 

Assim, os engenheiros de sistemas de potência veicular devem garantir que 

nenhum componente ou o conjunto de componentes demandem mais energia do 

que o veículo possa gerar, fazendo com que este sempre tenha todas as condições 

necessárias para realizarem os percursos necessários. 

 

 

2.1 FALHAS EM BATERIAS AUTOMOTIVAS 

 

 

Falhas constantes em baterias não estão limitadas unicamente aos aparelhos 

de celulares. Baterias de arranque em veículos se tornaram uma fonte de falhas que 

cresce ano após ano. De acordo com publicação “Caring for your Starter Battery” do 

site especializado em baterias Battery University, a ADAC (Allgemeiner Deutsher 

Automobil-Club) afirmou que de um total de 1,92 milhões de panes imobilizantes de 

veículos, 52 % estavam relacionados com falhas em baterias no ano de 2007. Em 

2013, o mesmo órgão automotivo reportou que os problemas com baterias de 

arranque quadruplicaram entre os anos de 1996 e 2010. 

A ADAC, um dos maiores clubes automotivos da Europa, afirma também 

que, hoje em dia, uma em cada três falhas de veículos ocorre por falha ou descarga 

de baterias de arranque. Ainda segundo a publicação do site Battery University 

“Caring for your Starter Battery”, pouquíssimas baterias automotivas chegam ao final 

de 5 anos de vida útil. Esta estatística deriva das mais de quatro milhões de quebras 

que a ADAC clube de carros recebe por ano. Esta pesquisa foi realizada apenas 

com veículos com menos de seis anos de fabricação. 

De acordo com Bianchinni (2015), nos ônibus urbanos brasileiros a situação 

é ainda pior. Ele afirma que além destes veículos possuírem toda a eletrônica 

disponível em ônibus rodoviários, que em teoria possuem mais tecnologia em 

comparação com os urbanos, eles possuem um uso mais intenso e todos os dias 

são submetidos a limpezas e ficam por muito tempo com luzes e outros aparelhos 

ligados sem que o motor esteja funcionando. Outra afirmação de Bianchinni é que 

em ônibus urbanos a experiência mostra que a vida útil das baterias é mais curta 
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quando comparada a veículos comuns e a devolução por falha de bateria é muito 

maior que a média das baterias instaladas em outros veículos. 

Já foi citado que a expectativa mínima dos clientes de veículos é de que seu 

veículo arranque sob todas as condições. Segundo publicação “Top 10 Reasons for 

a Breakdown in 2014” do site da RAC monitoring services (empresa de seguro 

veicular da Inglaterra), falhas com baterias automotivas são as maiores causadoras 

de atendimentos dentre todas as outras falhas ocorridas em 2014. 

A pressão colocada na indústria automobilística para alcançar as demandas 

ambientais, redução de consumo, novas funções dentro do veículo e ainda garantir a 

confiança deste veículo, segundo Peters (2000), vem resultando em grandes 

mudanças nos sistemas elétricos dos veículos. A bateria, como um dos maiores e 

mais pesados componentes dos veículos, é um item chave nessa evolução. 

 

 

2.2 SISTEMAS DE DUPLA BATERIA COM DUPLA TENSÃO 

 

 

De acordo com o histórico de problemas mostrado nos capítulos anteriores, a 

indústria automobilística começou uma busca por soluções. De acordo com Karden 

(2005), a introdução de um maior nível de tensão, 42 V, para sistemas elétricos 

veiculares em um sistema de dupla tensão 14 V / 42 V, tinha sido considerada como 

uma solução viável. No entanto, o alto custo associado com a geração e distribuição 

de um segundo nível de tensão no veículo revelou-se proibitivo para muitas 

aplicações. 

Outro ponto que foi inibidor de maiores investimentos em baterias de 42V é 

que, segundo Kassakian et al. (1996), os produtores de bateria já indicavam que os 

custos de energia por unidade de bateria com tensões maiores que 12V ou 24V 

seriam maiores dos que os presentes na época no mercado. Portanto, 

especialmente em países emergentes, essa possibilidade foi descartada. 

Sistemas com dupla bateria e dupla tensão foram bastante discutidos, mas já 

não com tanta força. Segundo Meissner (2001), muitas das funções citadas 

anteriormente, especialmente as de confiabilidade e conforto, ainda podem ser 

realizadas com os sistemas de 12V. Entretanto, para garantir esta redundância e 

confiabilidade no fornecimento de energia, será necessária a adição de sistemas de 
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monitoramento de energia e/ou sistemas com mais de uma bateria. São estes dois 

pontos citados que este trabalho visa focar suas atividades. 

Conforme Meissner (2001), os sistemas de dupla bateria de mesma tensão 

garantem o arranque dos motores à combustão e ainda podem garantir a mobilidade 

do veículo em operações extremas, ou mesmo com o mau uso do sistema de 

potência. Os motivos da utilização de sistemas de dupla bateria são descritos a 

seguir: 

- Confiabilidade no arranque: uma bateria menor com alta capacidade de potência 

deve ser sempre mantida com um alto SOC. A outra bateria deve ser do tipo de alta 

ciclagem ou alta energia, dependendo das demandas específicas do veículo; 

- Operação confiável para veículos com sistemas de pré-aquecimento: uma bateria 

de alta-ciclagem deve ser sempre mantida em alto SOC para garantir o bom 

funcionamento do sistema de aquecimento; 

- Alta demanda de corrente em grandes motores a diesel: Dependendo da demanda 

durante o arranque, duas baterias deverão ser colocadas em paralelo; 

- Melhoria de peso: duas baterias desenvolvidas para usos específicos (arranque ou 

serviço) que devem ser gerenciadas da maneira apropriada. 

Sistemas de dupla bateria estão no mercado mundial desde o início dos anos 

2000. Alguns veículos de luxo já começavam a utilizar este sistema para garantir a 

capacidade de arranque quando as baterias eram colocadas a um alto nível de 

estresse operacional. 

 

 

 

Figura 9 – Sistema simplificado de arquitetura elétrica de dupla bateria em barcos. 
FONTE: Cole Hersee CO, 2015. 



39 
 

Barcos são sistemas que, hoje em dia, já possuem em sua concepção de 

fábrica, Figura 9, sistemas de dupla bateria com um isolador automático. Nos barcos 

esses sistemas são extremamente necessários, pois diferente dos veículos 

terrestres, as baterias em barcos não podem de maneira nenhuma falhar em alto 

mar. Não haverá nenhuma distribuidora de bateria próxima para que se possa 

substituí-la. 

 

 

2.3 O PROBLEMA BRASILEIRO 

 

 

Hoje em dia, no Brasil, segundo fabricantes de baterias como a Rondopar de 

Londrina, no estado do Paraná, existe um sério problema que afeta a vida útil das 

baterias em veículos pesados, principalmente em ônibus urbanos. Além de todos os 

problemas já citados neste trabalho, como a adição de sistemas elétro-eletrônicos 

para os quais as baterias de arranque não foram dimensionadas, elas são 

submetidas a um severo padrão de operação devido às características do trânsito de 

cidades grandes. Este padrão de trânsito pesado faz com que os veículos passem 

muito tempo em neutro, ou seja, com a rotação de seu motor em baixas RPM 

(Rotações por minuto), fazendo com que o alternador não seja capaz de oferecer o 

máximo de corrente que ele pode fornecer. Se a bateria de arranque tiver sido muito 

descarregada pelos sistemas periféricos e se o padrão de trânsito for de muitas 

paradas e de poucos quilômetros entre uma parada e outra, não haverá o tempo 

necessário para que o alternador possa carregar a bateria. Isto causa os efeitos 

citados anteriormente, como o desgaste de suas placas finas ou a sulfatação se a 

bateria for deixada por muito tempo descarregada. 

O que se conclui do exposto é que estes veículos submetem suas baterias de 

arranque a um regime de operação para o qual elas não foram dimensionadas. De 

acordo com informações de grandes montadoras de automóveis pesados, 

localizadas no Brasil, falhas e retornos de garantia devido a problemas com baterias 

chegam a, aproximadamente, 8% já no primeiro ano de uso dos veículos. Esse 

número é considerado alto, de acordo com as informações da Rondopar. Bianchini, 

gerente de qualidade da empresa localizada no Paraná, relata que em testes 
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realizados de acordo com normas internacionais SAE, as baterias comercializadas 

têm como limite médio de taxa de falhas apenas 1% no primeiro ano de uso. 

A Volvo, uma das maiores fabricantes de veículos pesados do mundo, já 

utiliza em seus veículos europeus e norte-americanos sistemas com dupla bateria. A 

montadora Sueca, em anúncio de um de seus gerentes, Don Johnston, coloca o seu 

sistema de dupla bateria, que se chama I-Start, como a solução para problemas de 

baterias mortas em ônibus rodoviários. Ian Downie, diretor de produto da marca, 

afirma que a habilidade de fazer o veículo arrancar de primeira, mesmo que algumas 

luzes ou outros aparelhos tivessem sido deixados ligados durante a noite, é um 

importante fator entre os operadores (clientes) desses veículos e que, introduzindo o 

sistema I-Start, o problema da não partida seria resolvido com uma excelente ideia, 

principalmente, por não impactar no peso final desses veículos (VOLVO BUSES, 

2010).  

De acordo com Bianchinni (2015), os ônibus brasileiros ainda não possuem 

nenhum tipo de sistema para melhorar a situação de demanda elétrica imposta às 

baterias. Enquanto isso, os dados de falhas e ocorrência de problemas devido a 

falhas nas baterias continuam a aumentar como já mostrado nos capítulos anteriores 

desta dissertação. 

As montadoras de veículos leves também sofrem com este mesmo problema. 

Hoje, cada vez mais centrais eletrônicas são colocadas nos veículos e 

especialmente em países emergentes, como o Brasil, não há margem para 

aumentar o custo inicial do veículo. Portanto, aumentar o número de baterias nele 

instaladas, melhorar a capacidade das baterias ou mesmo mudar a maneira como as 

baterias estão ligadas é tarefa difícil de ser justificada. Idealmente, o desejável para 

as montadoras de veículos seria manter o melhor padrão de funcionamento e vida 

útil possível das baterias sem a necessidade investir dinheiro para isto. Sabe-se que 

esta missão é bastante difícil em um meio que se torna cada vez mais exigente 

como é o caso do mundo automobilístico. 

Os dados apresentados no capítulo anterior mostram que existe realmente a 

necessidade de mudanças nos sistemas de potência automobilísticos e os 

indicadores atuais de problemas relacionados às baterias não deixam mentir, pois 

estão sempre acima da meta estipulada no balanço anual. 
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Os fabricantes de bateria e as montadoras de veículos instaladas no Brasil 

ainda não possuem dados concretos que possam convencer seus clientes de que 

realmente vale a pena investir em um sistema de baterias mais robusto.  

Para que o desenvolvimento de um sistema de dupla bateria como o 

exemplificado nos capítulos anteriores deste projeto seja realmente viável para 

aplicação em sistemas de transporte público, em uma economia emergente como a 

do Brasil, algumas condições devem ser tomadas em conta. Bydder & Witehira 

(1992) exemplificam muito bem em sete pontos principais, apresentados a seguir, o 

que deve ser verificado durante este tipo de desenvolvimento. Este trabalho visa 

seguir esses pontos durante seu período de testes e desenvolvimento. 

- O sistema deve ser de 12 V ou 24 V para ser compatível com os veículos de 

produção existentes atualmente; 

- Deve ser capaz de ser fabricado por tecnologia atual utilizando baterias de 

chumbo / ácido; 

- Deve possuir terminais positivos independentes de modo que possa fornecer 

separadamente e simultaneamente as correntes de arranque e também as 

demandas de carga auxiliares; 

- Seu tamanho deve ser otimizado causando o menor impacto possível no 

design das carrocerias existentes no mercado; 

- A instalação deve ser simples e direta; 

- Deve haver um sistema de controle apropriado para proteger a bateria de 

arranque de ser descarregada pelas cargas auxiliares. Também deve garantir o 

carregamento de ambas as baterias quando o motor estiver funcionando. Deve 

permitir o arranque do motor, mesmo quando a bateria auxiliar estiver totalmente 

descarregada. Este sistema de controle deve ser automático, ou seja, não requerer 

nenhuma intervenção do condutor. 

Este trabalho, nos seus próximos capítulos, visa estudar e analisar dados 

concretos que possam comprovar a real necessidade e aplicabilidade dos pontos 

colocados anteriormente. Investimentos e desenvolvimentos nesta área deverão ser 

muito explorados nos próximos anos pelas partes interessadas nos seus benefícios. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

O presente projeto foi desenvolvido por três partes interessadas no problema 

das baterias em veículos pesados no Brasil: a Rondopar de Londrina (empresa de 

baterias), a empresa A&C de São Paulo (desenvolvedora de equipamentos 

eletrônicos diversos) e o Laboratório de Pilhas e Baterias do LACTEC junto ao 

programa de mestrado.  

A metodologia deste trabalho foi dividida em três partes principais: 

1) A primeira parte foram os resultados das análises feitas nos dados 

colhidos durante o período de medição em São Paulo. Essa análise foi 

necessária para compreender o regime ao qual as baterias são 

submetidas nos veículos. Ela também foi base para o desenvolvimento da 

metodologia de testes (ciclos de arranque e auxiliar) com a nova 

arquitetura, realizados no laboratório de pilhas do Lactec. 

2) A segunda parte consistiu em analisar o desempenho de uma das baterias 

híbridas de 150 Ah (L086) e de uma das baterias de consumo também de 

150 Ah (L096), fornecidas pela parceira Rondopar durante o teste da 

norma SAE J2185. Esta etapa foi necessária para que se pudesse testar, 

através de uma norma mundialmente reconhecida, se realmente a bateria 

híbrida poderia de alguma forma melhorar os índices de falha e troca 

precoce das baterias que são utilizadas nos veículos pesados hoje em dia. 

Dentro dessa análise, como mencionado no capítulo 3, foi realizada 

também a abertura dessas baterias para analisar a degradação causada 

em suas placas. 

3) A terceira parte iniciou-se com a proposta de utilização de um sistema de 

dupla bateria de mesma tensão. Com esta hipótese, foi necessária a 

criação do ciclo adaptado, simulando os padrões diários de um veículo 

real. Inicialmente, as baterias foram colocadas em teste e, posteriormente, 

seus resultados foram analisados confrontando os resultados obtidos pela 

nova arquitetura com os obtidos considerando a arquitetura convencional 

(com apenas uma bateria). Esta análise visa mostrar as vantagens e 

desvantagens operacionais de se utilizar um sistema de dupla bateria de 

mesma tensão. 
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Como já mencionado nos capítulos anteriores, é de conhecimento geral que 

os problemas com baterias são os maiores causadores de reclamações devido a 

falhas nos veículos movidos por motores à combustão. Portanto, julgou-se 

necessário realizar medições, verificar a situação de operação das baterias e 

desenvolver testes como descritos a seguir neste capítulo. 

De início era importante compreender qual era o regime que os veículos 

pesados, especialmente ônibus urbanos, estavam impondo às suas baterias. 

Sendo assim, foi tomado como imprescindível para o início do trabalho buscar 

dados de corrente, tensão e balanço de energia de veículos reais que rodavam 

em sistemas urbanos considerados pesados, ou seja, com tráfego intenso, pois 

este tipo de regime é considerado o mais penalizante para as baterias.  

De acordo com esta ideia inicial, alguns parceiros e interessados no problema 

foram procurados pra tornar viável a coleta de dados de operação de baterias de 

ônibus na cidade de São Paulo (considerado um caso crítico pela empresa 

parceira Rondopar). Para se materializar esta possibilidade de medição foram 

utilizados os equipamentos de medição da empresa parceira A&C. As Figuras 10 

e 11 mostram fotografias do aparelho de medição. Esse aparelho foi desenvolvido 

para medir e gravar dados de tensão e corrente da bateria do ônibus escolhido 

para a verificação e foi especificamente criado para aplicação em ônibus, 

principalmente devido aos níveis de vibração que os ônibus apresentam. 

Essas medições foram tidas como necessárias para que fosse possível 

verificar, já no início da pesquisa, se o problema de falhas constantes em baterias 

está ligado diretamente a problemas no seu desenvolvimento ou ao regime a que 

estão sendo submetidas. Com os aparelhos de medição já disponíveis, foi 

necessário verificar a possibilidade de instalá-los em um ônibus que estivesse em 

pleno funcionamento. 
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Figura 10 – Fotografia da maleta de medição de corrente e tensão fechada. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

 

Figura 11 – Fotografia da maleta de medição de corrente e tensão aberta.  
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Contatou-se uma das garagens de ônibus de São Paulo, que optou por não 

ser citada nesta dissertação, parceira da Rondopar, para verificar a possibilidade 

de instalar os aparelhos em um de seus ônibus que ficaria em operação regular. 

Com a autorização do garagista, o aparelho de medição, mostrado nas figuras 10 
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e 11, foi instalado diretamente no veículo disponibilizado. Esse veículo, após a 

instalação dos aparelhos, participou do ciclo normal de rodagem da cidade de 

São Paulo, durante vinte e três dias, do dia 20 de Julho a 11 de Agosto de 2015. 

As baterias utilizadas durante o período de medição, neste ônibus, são baterias 

de arranque comuns já presentes no mercado brasileiro e foram fornecidas pela 

empresa Rondopar. 

O veículo utilizado na medição possui uma arquitetura elétrica convencional 

de acordo com a Figura 6, ou seja, duas baterias de 150 Ah ligadas em série para 

gerar os 24V fundamentais para toda a necessidade elétrica do ônibus, sendo 

arranque ou consumidores auxiliares. Os dados coletados destes ônibus foram: 

corrente, tensão (Bateria 1 e Bateria 2) em função do tempo durante 23 dias, 

ininterruptamente. Na Tabela 1 é possível notar uma pequena amostra dos dados 

colhidos. 

 

 

 

Tabela 1 – Tabela com amostra dos dados de tensão, corrente e Ah calculado retirados do veículo 
paulista durante o período de medição. 

FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Data Hora Tensao 1 Tensao 2 Corrente Temperatura 1 Temperatura 2 Ah Calculado

20/07/15 14:38:41 12,18999958 12,32999992 -0,100000001 0 0 0

20/07/15 14:38:52 12,18999958 12,32999992 -0,100000001 0 0 -0,000305556

20/07/15 14:39:24 12,21000004 12,31000042 -0,100000001 0 0 -0,000888889

20/07/15 14:39:56 12,22999954 12,31000042 -0,100000001 0 0 -0,000888889

20/07/15 14:40:28 12,21000004 12,32999992 -0,100000001 0 0 -0,000888889

20/07/15 14:41:00 12,18999958 12,27999973 -1 0 0 -0,000888889

20/07/15 14:41:32 12,17000008 12,27999973 -1 0 0 -0,008888889

20/07/15 14:42:04 12,17000008 12,27999973 -1 0 0 -0,008888889

20/07/15 14:42:36 12,17000008 12,27999973 -1 0 0 -0,008888889

20/07/15 14:43:08 12,15999985 12,26000023 -1 0 0 -0,008888889

20/07/15 14:43:40 12,15999985 12,26000023 -1 0 0 -0,008888889

20/07/15 14:43:53 12,15999985 12,26000023 -1,100000024 0 0 -0,003611111

20/07/15 14:44:27 12,15999985 12,26000023 -1 0 0 -0,010388889

20/07/15 14:45:01 12,14000034 12,26000023 -1,100000024 0 0 -0,009444444

20/07/15 14:45:36 12,15999985 12,26000023 -1 0 0 -0,010694445

20/07/15 14:46:10 12,14000034 12,26000023 -1 0 0 -0,009444444

20/07/15 14:46:45 12,14000034 12,26000023 -1 0 0 -0,009722222
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Figura 12 – Ônibus paulista similar ao que foi utilizado durante o período de medição 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

A Figura 12 mostra uma fotografia com um veículo similar àquele onde o 

aparelho da empresa A&C foi instalado. O veículo utilizado para a realização das 

medições foi um ônibus “Padron” da linha do transporte público paulista. 

 

 

3.1 BATERIA HÍBRIDA 

 

 

Com base nas informações coletadas e também na experiência de falhas em 

baterias vivenciada pela Rondopar, foi feita uma proposta de uma nova bateria 

desenvolvida pela empresa de baterias parceira, especificamente desenhada para 

a operação em ônibus (uma melhoria das baterias atuais) com algumas 

características de baterias de arranque e outras de baterias tracionárias. Esta 

nova bateria, como dito anteriormente, será chamada de bateria híbrida pelo fato 

de misturar, de certa forma, duas características particulares de dois conceitos 

diferentes de baterias. O fornecedor das baterias propôs uma bateria que teria 

placas mais espessas que as baterias de arranque, mas não tão espessas quanto 

baterias tracionárias. O intuito deste primeiro passo do projeto foi de testar a 
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eficácia desta nova bateria em comparação com uma bateria comercial de 

arranque fabricada pela própria Rondopar. Protótipos desta nova bateria foram 

testados no laboratório de Pilhas e Baterias do LACTEC e seu desempenho foi 

comparado com o desempenho de baterias de arranque convencionais em duas 

situações que serão descritas a seguir. 

Inicialmente, duas baterias híbridas, chamadas de L085 e L086, e duas 

baterias convencionais de mesma capacidade (150 Ah), chamadas de L096 e 

L097, foram fornecidas pela Rondopar para que se realizassem os primeiros 

ensaios no laboratório de pilhas. 

 

 

3.2 TESTE NORMA SAE – J2185 

 

 

O teste da Norma SAE consistiu em submeter uma das baterias híbridas 

(L086) e uma bateria de arranque convencional (L096) ao teste J2185 

normatizado pela SAE International. Este teste realizado nos dois tipos de bateria 

teve uma duração de aproximadamente três meses, de Fevereiro a Abril de 2016. 

A Figura 13 mostra uma fotografia da bateria híbrida que foi utilizada para os 

testes de norma SAE. 

Este é um teste utilizado especificamente para baterias de chumbo ácido de 

veículos pesados. De acordo com SAE International (2015), o teste consiste em 

26 ciclos de carga e descarga que são iniciados com uma carga que deve durar 

2,5 h a uma tensão de 14,8 V e com uma corrente máxima de 50 A (+/- 0,10 A), 

seguido de uma descarga de 1,0 h com a mesma corrente estipulada para a 

carga. Essas duas operações (carga e descarga) devem ser repetidas 26 vezes. 

Após a 26º descarga, deve ser feita uma carga de 4,0 h com uma corrente de 10 

A (+/- 0,10 A) para se eliminar a estratificação do eletrólito. Todos os passos 

descritos foram realizados com as baterias dentro de uma câmara cimática, com 

temperatura constante de 50º Celsius. As Figuras 14, 15 e 16 mostram em 

detalhe a câmara que foi utilizada durante os testes da norma SAE. 
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Figura 13 – Bateria Híbrida fornecida pela Rondopar utilizada nos testes de Norma SAE. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

 

Figura 14 – Câmara climática programável utilizada para testes de baterias dentro do laboratório 
de pilhas dos Institutos LACTEC. 
FONTE: O Autor, 2016. 
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Figura 15 – Tela de indicação da temperatura utilizada na câmara climática durante os testes da 
norma SAE J2185. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Após a última carga de 4 horas, a bateria ficou em repouso, também à 50º 

Celsius, por 57,5 a 68 horas. 

 

 

 

Figura 16 – Baterias de arranque (L096) e consumo (L096) dentro da câmara climática antes do 
período de carga e descarga da norma SAE J2185. 
FONTE: O Autor 2016. 
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Figura 17 – Imagem das linhas de programação utilizadas durante os 26 ciclos de carga e 
descarga da norma SAE 2185 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

A Figura 17 mostra as linhas de programação que foram usadas para realizar 

a ciclagem da norma SAE descritas previamente. Esta programação foi carregada 

em um computador ligado diretamente a uma fonte de corrente programável da 

marca Digatron, disponível no laboratório de pilhas e baterias do LACTEC. Esta 

fonte foi responsável por executar todos os ciclos de carga e descarga 

necessários para completar a primeira parte do ensaio. Esta programação será 

descrita em mais detalhes no capitulo quatro desta dissertação. 

Imediatamente após o período de descanso, a bateria foi submetida a uma 

descarga com a corrente de 800 A. A tensão mínima após 50 s de descarga não 

deve ser inferior a 7,2 V. A Figura 18 mostra a fonte de corrente utilizada durante 

os testes com correntes de 800 A, este aparelho também é da marca Digatron. 

Ele tem a função de drenar da bateria a corrente estipulada durante um intervalo 

de tempo. O aparelho da Figura 18, diferentemente da fonte de corrente utilizada 

nos períodos de ciclagem, não é programável, portanto todos os testes de 

descarga de 800 A foram cronometrados através de um cronômetro digital 

calibrado. 
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Figura 18 – Fonte de corrente da marca Digatron utilizada nas descargas de alta corrente da 
norma SAE J2185 e nas descargas dos testes com a nova arquitetura elétrica de dupla bateria. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Previamente aos testes da norma SAE foram realizados testes para 

verificação da capacidade real da bateria. Estes testes são necessários para 

assegurar que a capacidade indicada pelo fabricante é a real capacidade da 

bateria e também para garantir que ela não tenha nenhum defeito de fabricação 

que possa interferir nos resultados dos testes. Esta validação é feita submetendo 

as baterias testadas a 3 ciclos C10 (descarga com uma corrente 10 vezes menor 

do que sua capacidade) e ao final destes 3 ciclos de testes as capacidades 

verificadas empiricamente devem mostrar uma variação menor que 4% entre elas  

e sempre um valor igual ou maior que o valor declarado pelo fabricante. As 
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descargas de corrente foram realizadas com a fonte de corrente manual, a 

mesma utilizada durante as descargas CCA e os tempos de descargas foram 

cronometrados através do cronômetro digital. 

Todos os dados de corrente e tensão durante o período de testes foram 

gravados diretamente nos computadores disponíveis no laboratório 

Finalmente, após a finalização dos testes da norma, as duas baterias 

utilizadas foram abertas para se verificar o estado de seu eletrólito e de suas 

placas positivas e negativas. Foram utilizadas serras de corte e equipamentos de 

proteção para realizar esta atividade. A análise desta atividade e as imagens 

serão apresentadas no capítulo quatro desta dissertação. 

 

 

3.3 TESTES COM NOVA A ARQUITETURA ELÉTRICA PROPOSTA 

 

 

A segunda fase deste trabalho, como já descrito anteriormente, consistiu em 

propor e analisar os benefícios de uma nova arquitetura elétrica de dupla bateria, 

de mesma tensão, para ser utilizada nos veículos pesados brasileiros. Esta nova 

arquitetura tem como base a utilização de dois bancos de baterias: um banco 

unicamente dedicado ao arranque do veículo, utilizando baterias desenvolvidas 

puramente para arranque, e outro dedicado às cargas auxiliares com baterias 

tracionárias desenvolvidas para suportar a ciclagem provocada pelos 

consumidores menores que, como já explicado nos capítulos precedentes, 

drenam a maior parte da energia da bateria quando o veículo encontra-se 

desligado. Este modelo proposto foi baseado nas descrições dos capítulos 

precedentes e na experiência do autor desta dissertação neste tipo de aplicação. 

Para iniciar o desenvolvimento desta proposta foi feita uma análise da 

situação operacional das baterias e da adequação do seu dimensionamento 

através dos dados obtidos nos veículos paulistas. O quarto capítulo desta 

dissertação mostra com detalhes a análise que foi realizada sobre estes dados.  

De posse das informações retiradas do veículo de São Paulo, foi, então, 

realizado um estudo para verificar a possibilidade da criação de um ciclo 

adaptado, simulando em termos de tensão, corrente e troca de energia, a 

operação imposta às baterias de veículos pesados.  
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Esse ciclo adaptado foi necessário, primeiramente, por não haver a 

possibilidade de o sistema de dupla bateria ser instalado diretamente em um 

veículo operacional, pois seria necessário 100% de disponibilidade para suporte 

técnico na cidade São Paulo, para o caso de possíveis falhas. Esta 

disponibilidade não era viável para nenhum dos participantes do projeto.  

Após a constatação de que não seria possível realizar os testes do sistema de 

dupla bateria em veículos reais, foi necessário desenvolver uma metodologia 

laboratorial para a realização dos testes. Os testes de validação desta nova 

metodologia para testar o sistema de dupla bateria duraram aproximadamente 5 

meses, de Agosto a Dezembro de 2016. O detalhamento do desenvolvimento da 

metodologia aplicada será mostrado nos próximos capítulos. 

O ciclo que reproduzirá os arranques e as cargas que ocorrem no ônibus 

após o arranque será chamado, neste trabalho, de Ciclo de Arranque. Este ciclo 

foi aplicado em uma bateria híbrida (L085) de 150 Ah, em uma bateria 

convencional (L097) de 150 Ah, em uma bateria convencional (L092) de 70 Ah e 

em outra bateria convencional (L121) de 100 Ah, todas estas fornecidas pela 

Rondopar. Para se realizar o ciclo de arranque e reproduzir todas as cargas e 

descargas necessárias deste teste foram utilizadas as duas fontes descritas no 

capítulo anterior, utilizadas para os testes da norma SAE. 

As descargas, que simularam os arranques, foram realizadas com correntes 

de 800 A utilizando a fonte de corrente da Figura 18. Os tempos necessários para 

as descargas de alta corrente também foram cronometrados em um cronômetro 

manual calibrado como nos testes da norma SAE. 

O ciclo que desempenhará a função de descargas e cargas lentas será 

chamado de Ciclo Auxiliar. As cargas do ciclo auxiliar foram realizadas com a 

fonte de corrente programável, a mesma utilizada durante a ciclagem do teste da 

norma SAE.  

Este ciclo foi aplicado na bateria L085, na bateria convencional L097 e em 

duas baterias tracionárias de 100 Ah de capacidade, que foram denominadas 

L094 e L095. Os ciclos auxiliares também utilizaram a câmara climática a 50º C, a 

mesma utilizada nos testes SAE, para que fosse possível acelerar a degradação 

da bateria. Como já explicado nos capítulos precedentes deste trabalho, a 

degradação das baterias é acelerada quando operada em temperaturas mais 
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altas. Esta temperatura de 50º C também se aproxima mais da temperatura de 

operação das baterias nos veículos brasileiros. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 ANÁLISE DO VEÍCULO DE MEDIÇÃO DE SÃO PAULO 

 

 

Como já mencionado nos capítulos anteriores, foram coletados os valores de 

tensão e corrente das duas baterias presentes no veículo paulista durante 23 

dias, ininterruptamente. As figuras 19 e 20 mostram exemplos de gráficos obtidos 

de um dia completo de medição do veículo paulista, deixando em evidência as 

características de variação de tensão e corrente, respectivamente. 

 

 

 

Figura 19 – Perfil de tensão das baterias 1 e 2 do ônibus paulista medido. Perfil relativo ao dia 
22/07/2015, segundo dia de medição. 
FONTE: O Autor, 2016. 
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Figura 20 – Perfil de corrente das baterias 1 e 2 do ônibus paulista medido. Perfil relativo ao dia 
22/07/2015, segundo dia de medição. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

É importante mencionar, neste momento, que as duas baterias presentes no 

ônibus medido estão ligadas em série para poderem, juntas, fornecer 24 V, que é 

a tensão de trabalho da maioria dos componentes elétricos dos veículos pesados 

brasileiros. Elas não fazem o papel de divisão de cargas como esta dissertação 

propõe. Os poucos componentes que necessitam 12 V são ligados a apenas uma 

das duas baterias presentes no veículo. Esta é uma situação necessária, mas 

indesejada, pois segundo Bianchini (2015), acaba causando um 

desbalanceamento de cargas entre as baterias e prejudicando a vida útil de 

ambas. 

Através dos dados colhidos, iniciou-se uma série de análises com o intuito de 

identificar qual regime de operação o padrão de rodagem na cidade de São 

Paulo, que foi considerado um dos piores trânsitos do mundo, estava impondo às 

baterias.  

A primeira análise necessária foi verificar o balanço energético do veículo de 

medição, ou seja, toda a energia que estava entrando e saindo das baterias foi 

analisada. Para realizar este primeiro passo foi observada cada linha da medição 
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obtida do veículo paulista. Cada passo de medição do aparelho coletor de 

corrente e tensão no veículo calculava automaticamente a energia em relação ao 

passo anterior, Tabela 2. 

 

 

 

Tabela 2 – Amostra de dados exemplificando o calculo do Ah por passo de medição. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Com a medição passo a passo, foi realizado o cálculo total de fluxo de 

energia para cada dia de medição com o intuito de que, assim, fosse obtida a 

quantidade trocada de energia entre a bateria e os outros componentes do 

veículo. Com essa verificação inicial foi possível averiguar se, no final de cada 

dia, o ônibus estava drenando mais energia da bateria do que o alternador a 

carregando. 

É importante, inicialmente, explicar o que é balanço de energia para as 

análises seguintes. Nesta dissertação balanço de energia é a diferença entre as 

cargas positivas, ou seja, que são fornecidas pelo alternador à bateria e as cargas 

que são retiradas da bateria, ou seja, que ela fornece aos consumidores elétricos 

do ônibus. 

Com a apuração do balanço de energia foi constatado que, dos 23 dias 

medidos no veículo, em 5 dias o balanço de energia foi negativo. Este dado pode 

ser verificado nas linhas em cor salmão da Tabela 3. Isso quer dizer que, em mais 

de 20% dos dias medidos, a energia que a bateria recebeu do alternador foi 

menor do que a energia que a bateria liberou para todas as cargas elétricas do 

veículo. Essa não é uma situação desejada para uma bateria desenvolvida 

exclusivamente para arranque, ou seja, uma bateria que não deve sofrer 

descargas profundas nem ficar em estado parcial de carga. 

Desses cinco dias em que a bateria sofreu uma depleção de energia, dois 

deles eram domingo, e foram nestes dois dias que as baterias apresentaram a 
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maior perda de energia. Dia 06/07/2015, com menos 13,15 Ah e dia 09/08/2015, 

com menos 14,27 Ah. As maiores descargas ocorreram durante o domingo, pois 

neste dia o veículo ficou na maior parte do dia desligado, apenas com as cargas 

periféricas drenando energia da bateria. Isto quer dizer que o tempo em que o 

alternador esteve ligado no dia de domingo não foi suficiente para fornecer a 

quantidade de energia drenada posteriormente da bateria.  

 

 

 

Tabela 3 – Análise do balanço de energia do veículo de medição de São Paulo indicando o total 

do balanço energético diário e sua porcentagem em relação a capacidade da bateria. 

FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Em dias como este, mesmo considerando a carga fornecida pelo alternador, 

quase 10% do total de energia da bateria foi drenada. Esta foi uma clara situação 

A.h Data Percentual em Relação a Bateria de 150A.h

-1,4386213 20/jul -0,96%

22,0654344 21/jul 14,71%

6,0867125 22/jul 4,06%

4,5707124 23/jul 3,05%

6,91187652 24/jul 4,61%

5,88941775 25/jul 3,93%

-13,148037 26/jul -8,77%

15,1863782 27/jul 10,12%

8,98384494 28/jul 5,99%

4,81348146 29/jul 3,21%

9,40885249 30/jul 6,27%

1,58557966 31/jul 1,06%

8,08683337 01/ago 5,39%

8,11636061 02/ago 5,41%

9,4135161 03/ago 6,28%

8,44836707 04/ago 5,63%

-1,6629376 05/ago -1,11%

9,08739447 06/ago 6,06%

8,61777361 07/ago 5,75%

7,47374025 08/ago 4,98%

-14,269761 09/ago -9,51%

18,0445891 10/ago 12,03%

-4,3472636 11/ago -2,90%

5,56192365 3,71%

TOTAL DO DIA
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que mostrou a indesejável ciclagem das baterias de arranque e sua operação em 

estado parcial de carga. É exatamente esta situação o foco principal do 

desenvolvimento do sistema de dupla bateria proposto nesta dissertação: fazer 

com que as baterias de arranque não sofram este tipo de descarga e sempre 

estejam carregadas o suficiente para garantir o arranque do veículo, não 

importando quais cargas ficaram ligadas durante o tempo em que o alternador do 

veículo não esteve funcionando. É necessário lembrar que o fato das baterias 

ficarem por muitas horas com baixo nível de carga acelera o processo de 

sulfatação, fazendo com que tenham sua vida útil reduzida. 

Juntamente com esta verificação foi realizada uma analise de níveis de 

tensão que será apresentada em seguida neste capitulo. 

Analisando os dados dos outros 18 dias, observou-se sempre um balanço de 

cargas positivas, o que foi melhor do que nos outros dias em que se obteve o 

balanço negativo. Mas ainda assim, não significa que as baterias de arranque 

estejam em uma condição que não as degrade. Ainda nesta dissertação, realizou-

se uma análise específica de quedas de tensão no momento anterior à partida e 

verificou-se que, na grande maioria das vezes, a bateria de arranque não estava 

em condições ideais para realizar a partida. O balanço energético global positivo 

não quer dizer que durante os arranques a bateria não estava em uma situação 

de baixo nível de SoC. Esta análise de níveis de tensão, como já mencionada, 

será apresentada em seguida neste capítulo. 

Para finalizar esta análise geral do balanço de energia, considerando a 

medição dos vinte e três dias, verificou-se que a bateria, em média, teve um 

balanço de cargas positivo. Na média dos dias medidos, foi injetada à bateria 

3,71% a mais de energia da que foi retirada. Esta porcentagem foi obtida em 

relação a sua capacidade de 150 Ah. 

Mantendo-se o foco no balanço de energia das baterias de arranque 

utilizadas no veículo paulista, uma segunda análise foi feita. Esta análise mostrará 

em números tudo o que se discorreu sobre o sistema de dupla bateria durante os 

primeiros capítulos deste trabalho. Este estudo consistiu em se verificar o total de 

energia utilizada pelo veículo em duas situações distintas: 

 

1) Energia de arranque – Considerou-se, nesta dissertação, que a “energia 

de arranque” foi toda a energia drenada da bateria a partir do momento 
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que se observou, nos registros de dados, correntes de descargas 

superiores a 30 A. 

 

2) Energia auxiliar – Considerou-se, nesta dissertação, como parâmetro para 

estipular o que é uma “energia auxiliar” a energia retirada da bateria nos 

momentos em que se teve uma corrente de descarga inferior a 30 A. 

 

Após estipuladas estas condições de contorno, foi criada uma regra no 

software Microsoft Excel para separar os dados de acordo com o desejado. Após 

a separação, foram calculadas as energias de arranque e auxiliar drenadas das 

baterias presentes no ônibus de teste. 

 

 

 

Tabela 4 – Energia retirada da bateria durante as operações de partida do ônibus de medição 
paulista. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

A.h Data Percentual em Relação a Bateria de 150A.h Nº Arranques

-0,9331 20/jul -0,622% 9

-1,919 21/jul -1,279% 15

-2,1044 22/jul -1,403% 17

-1,7185 23/jul -1,146% 18

-2,91 24/jul -1,940% 22

-2,238 25/jul -1,492% 20

-0,5134 26/jul -0,342% 4

-1,8395 27/jul -1,226% 16

-1,4437 28/jul -0,962% 12

-1,9615 29/jul -1,308% 16

-1,5143 30/jul -1,010% 13

-1,4234 31/jul -0,949% 13

-2,6893 01/ago -1,793% 21

-2,2211 02/ago -1,481% 19

-1,7089 03/ago -1,139% 16

-2,0058 04/ago -1,337% 19

-2,6976 05/ago -1,798% 19

-2,2914 06/ago -1,528% 16

-2,2642 07/ago -1,509% 20

-1,9682 08/ago -1,312% 17

-1,6776 09/ago -1,118% 14

-1,495 10/ago -0,997% 14

-0,8209 11/ago -0,547% 8

A.h --> ARRANQUE
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Tabela 5 – Energia retirada da bateria pelas cargas auxiliares do ônibus de medição paulista. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

As Tabelas 4 e 5 mostram já separadas, as descargas de arranque e as 

descargas auxiliares, respectivamente. Esta análise é importante para justificar a 

utilização de um sistema que separa as baterias utilizadas em veículos à 

combustão para funções específicas de arranque e consumo auxiliar. 

As Tabelas 4 e 5 deixam explícita a diferença entre a quantidade de energia 

drenada da bateria durante a partida do veículo e a energia drenada nos 

momentos em que o veículo se encontra desligado. É importante notar que a 

tabela de energia de arranque já contém todos os arranques realizados no dia 

específico de medição, ou seja, a carga apresentada na Tabela 4 já engloba o 

total dos arranques realizados durante o dia em questão. Há dias em que o 

veículo pode chegar a fazer mais de 20 partidas durante seu serviço. De acordo 

A.h Data Percentual em Relação a Bateria de 150A.h

-16,0314 20/jul -10,688%

-15,047 21/jul -10,031%

-17,417 22/jul -11,611%

-17,17 23/jul -11,447%

-15,8274 24/jul -10,552%

-12,4224 25/jul -8,282%

-23,6556 26/jul -15,770%

-17,9819 27/jul -11,988%

-12,1589 28/jul -8,106%

-13,5487 29/jul -9,032%

-10,3854 30/jul -6,924%

-22,5566 31/jul -15,038%

-10,7502 01/ago -7,167%

-10,7593 02/ago -7,173%

-9,84 03/ago -6,560%

-13,8226 04/ago -9,215%

-24,0585 05/ago -16,039%

-11,2143 06/ago -7,476%

-12,0737 07/ago -8,049%

-10,9939 08/ago -7,329%

-24,865 09/ago -16,577%

-14,4221 10/ago -9,615%

-10,4838 11/ago -6,989%

A.h --> AUXILIARES
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com a Tabela 4, no dia 24 de Julho, pode-se verificar que foram realizadas 22 

operações de arranque no ônibus medido.   

Em termos de quantidade de energia, o valor mais alto encontrado durante as 

medições de arranque foi o total de 2,91 Ah, em um dia em que se observou 22 

operações de partida. Considerando uma bateria com capacidade de 150 Ah, 

essa carga retirada da bateria durante os arranques não parece significativa, mas 

no momento em que se analisam os picos de correntes e as quedas de tensão 

geradas por esses arranques, ver-se-á a necessidade de uma bateria com 

desenvolvimento específico para suportar os valores de potência exigidos. A 

dificuldade é que, quanto mais se especializa o desenvolvimento da bateria para 

suportar as grandes correntes e a alta demanda de potência necessária durante a 

partida, mais se perde na sua capacidade de ciclagem, essencial para suportar as 

descargas auxiliares. Nos capítulos iniciais foi possível observar que, 

principalmente em termos de espessura de placas, baterias de arranque e 

baterias tracionárias não são compatíveis entre si. 

Apesar da energia total demandada durante as operações de arranque não 

passar, em nenhum dos dias medidos, de aproximadamente 1,9 % do total da 

capacidade da bateria, a potência que esta operação exige é elevada devido às 

altas correntes necessárias para se iniciar o funcionamento do motor de arranque. 

A análise de tensões e corrente foi realizada em detalhes e ainda será 

apresentada neste capítulo. 

A Figura 21 mostra de forma gráfica todos os resultados das análises que já 

foram apresentados até o momento, as descargas auxiliares, descargas de 

arranque e, por fim, a energia fornecida pelo alternador para carregar as baterias 

do veículo de medição.  

Graficamente, é ainda mais notável a diferença entre a energia drenada pelo 

arranque e pelas cargas auxiliares. As colunas em vermelho no gráfico da Figura 

21 indicam as descargas por aparelhos auxiliares. Durante o período de medições 

foi possível verificar descargas auxiliares de mais de 16% da capacidade total da 

bateria em apenas um dia de serviço, 13% a mais do que os valores de 

descargas apresentados durante os arranques. É possível averiguar em detalhe 

os valores das descargas auxiliares na Tabela 5.  

Estas descargas, conforme constatado durante a leitura dos dados obtidos, 

ocorreram com drenagens de corrente que não superaram valores de 8 A, uma 
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corrente muito baixa quando comparada à corrente de arranque destes veículos, 

que chegaram a mais de 700 A durante o acionamento do motor de arranque. 

Esse modelo de descarga com baixas correntes e alta quantidade de energia é o 

típico perfil para o qual baterias tracionárias são desenvolvidas.  

O que se vê em azul no gráfico da Figura 21 são as descargas de arranque, 

que já foram detalhadas anteriormente. Em verde também é possível observar a 

quantidade de energia que foi absorvida pelas baterias de arranque no veículo 

paulista. 

 

 

 

Figura 21 – Gráfico de comparação entre descargas de arranque, descargas auxiliares e 
carregamentos diários, durante o período de medição do ônibus de São Paulo. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

A próxima análise que foi realizada diretamente nos dados colhidos do veículo 

paulista foi a dos níveis de tensão e corrente. Este é outro ponto chave desta 

dissertação, pois através deste tipo de apuração é possível identificar se existem 

quedas muito grandes de tensão, altos valores de corrente, entre outros pontos 

que podem indicar, claramente, o regime ao qual as baterias estão sendo 
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submetidas. Isto esclarece se realmente há a necessidade da aplicação de outras 

tecnologias de baterias e também, como este trabalho propõe, uma nova 

arquitetura elétrica. 

A proposta desta análise é verificar qual o nível de tensão das baterias no 

momento anterior à partida do ônibus e compará-las com curvas normais de 

tensão versus SoC de baterias de arranque. A tensão, apesar de não ser 

extremamente precisa, consegue fornecer um valor aproximado de SoC e pode 

mostrar, em porcentagem aproximada, o estado de carregamento em que bateria 

se encontra. Esta apuração foi necessária para que fosse possível verificar qual 

era a condição das baterias de arranque no momento anterior a partida, ou seja, 

momentos antes de sofrer uma descarga com corrente elevada.  

 

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

27/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

Ah. (-) antes do 
arranque 

12,11 12,26 9,88 

12,38 12,50 0,73 

12,43 12,53 0,56 

12,29 12,38 0,41 

12,46 12,55 0,31 

12,82 12,70 0,15 

12,39 12,45 1,05 

12,60 12,53 0,17 

12,41 12,43 0,27 

12,04 12,55 0,18 

12,17 12,28 0,70 

12,67 12,65 0,16 

12,21 12,33 1,31 

12,24 12,33 0,39 

12,53 12,60 0,15 

12,29 12,38 6,79 
Tabela 6 – Comparação entre as tensões de pré-arranque e a carga retirada da bateria do dia 
27/07/2015. 
FONTE: O Autor, 2016. 
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Para se realizar esta análise foram novamente utilizados os dados coletados 

nos ônibus de São Paulo. Arranque por arranque, dia-a-dia, foram verificadas as 

tensões no momento anterior ao arranque do alternador, que acontece após a 

corrente de partida do motor ser drenada da bateria. O principal objetivo desta 

análise foi correlacionar a tensão anterior à partida com a quantidade de carga 

disponível na bateria (a qual pode ter sofrido descarga profunda durante o tempo 

em que o ônibus ficou parado, descarregando a bateria de arranque através das 

descargas auxiliares). A Tabela 6 mostra os dados registrados no dia 27/07/2015, 

já colocando lado a lado a tensão de pré-arranque e a quantidade de Ah retirados 

das baterias, desde o momento em que o veículo foi desligado até seu arranque 

posterior a este desligamento. Os dados são apresentados em ordem cronológica 

de acontecimento durante o dia, ou seja, iniciando a 00:01 do dia em questão até 

as 24:00 do mesmo dia. As tabelas respectivas de todos os outros dias medidos 

são apresentadas no Anexo 1 desta dissertação. 

Foi possível verificar que no dia 27/07/2015, especificamente, foram 

realizadas 16 operações de arranque. Todas as características de corrente e 

tensão durante a operação de arranque também serão apresentadas a seguir 

neste capitulo. 

Com os dados coletados dos vinte e três dias de rodagem e a separação 

prévia das tensões de pré-arranque, jugou-se necessário verificar qual foi o 

verdadeiro impacto das descargas auxiliares na tensão das baterias, pois como 

mencionado anteriormente, a tensão tem uma ligação direta com o SoC da 

bateria. 

Na Figura 22 é apresentado um gráfico de comparação entre a tensão da 

bateria, alguns instantes antes de ocorrer o arranque, e a energia drenada 

exatamente entre o período em que o veículo foi desligado e sua próxima partida. 

Os dados da Figura 22 não estão divididos de forma cronológica como na Tabela 

6. Utilizaram-se todos os dados de carga da Tabela 6 de forma decrescente e, 

desta forma, criou-se a Figura 22. Ela representa as tensões e descargas do dia 

27/07/2015. 

Este gráfico foi criado desta forma para evidenciar o impacto que a drenagem 

de energia ocasionada pelos aparelhos auxiliares causou nas baterias de 

arranque. Antes de se fazer qualquer análise em cima do gráfico da Figura 22, é 

importante constatar que o modelo de ônibus medido pode ser considerado um 
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dos mais simples presentes no mercado e, ainda assim, o impacto das descargas 

devido aos equipamentos auxiliares é bastante expressivo. Eles não possuem 

televisores, iluminação de chão, iluminação individual, entre outras cargas que 

estão presentes, por exemplo, em Motor Homes, Ônibus Rodoviários e 

Caminhões. Estes tipos de veículos pesados, como já descrito nos capítulos 

anteriores, também apresentam os mesmos problemas de falhas precoces de 

baterias como os veículos pesados urbanos. 

O ônibus urbano foi o escolhido para se realizar a medição, pois seu padrão 

de rodagem é o mais estressante para a bateria. Isto se deve ao fato destes 

ônibus rodarem em grandes centros urbanos sempre com muito tempo em ponto 

morto, situação em que o alternador produz a menor quantidade de energia 

possível, limitando a carga da bateria. Este modelo de veículo pesado também foi 

escolhido porque, devido ao tamanho bastante expressivo da frota de ônibus 

urbano, o número de problemas com baterias é mais relevante para as empresas. 

 

 

 

Figura 22 – Gráfico de comparação entre a tensão da bateria imediatamente antes da operação de 
arranque e a carga retirada da bateria enquanto o veículo se encontra parado no dia 27/07/2015. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Analisando a Figura 22, é possível observar uma tendência de que quanto 

maior a quantidade de energia (colunas amarelas) drenada da bateria, menor a 

tensão (linhas azul e vermelha) que ela apresenta nos momentos anteriores ao 

arranque. Este é o primeiro sinal de que as baterias de arranque, que são 

utilizadas hoje em dia nos veículos pesados brasileiros, sofrem descargas 



67 
 

profundas devido aos periféricos. Esta situação é bastante indesejada, pois este 

modelo de baterias não é desenvolvido para suportar este tipo de regime. Os 

gráficos similares aos da Figura 22 em relação aos outros dias de medição, 

podem ser verificados no Anexo 2. 

Como explicado nos capítulos inicias desta dissertação, as baterias de 

arranque são desenvolvidas para suportar grandes correntes por curtos períodos 

de tempo. Este tipo de regime em que a bateria sofre descargas de grandes 

quantidades de energia diminui sua vida útil, pois estas acabam por sulfatar 

rapidamente suas placas. 

Após esta análise entre tensão e SoC e a constatação de que realmente a 

bateria instalada em veículos sofre uma grande quantidade de descargas devido 

às cargas dos sistemas auxiliares no período de tempo entre os arranques, 

decidiu-se utilizar as tensões verificadas em todos os dias da medição e compara-

las com curvas padrão de SoC% versus tensão de baterias de chumbo ácido. 

Essa comparação se mostrou bastante útil, pois através dela pode-se obter uma 

porcentagem de carga estimada da bateria antes de cada arranque. Para esta 

análise utilizou-se como base o gráfico da Figura 23. 

 

 

 

Figura 23 – Gráfico padrão de comparação entre a tensão e o SoC em porcentagem de baterias 
de arranque. 
FONTE: Adaptado de Perez R., 1993. 
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Analisando a Figura 23, toma-se como base a curva C/100, porque ela 

demonstra o comportamento padrão da tensão quando a bateria é descarregada 

com uma corrente 100 vezes menor do que sua carga nominal. No caso desta 

dissertação, a bateria instalada no ônibus medido tinha uma capacidade de 150 

Ah, portanto, a corrente C/100 significa 1,5 A, que é um valor muito próximo às 

correntes de descarga auxiliar que se viu nos dados colhidos do veículo paulista. 

Através da curva C/100 é possível estabelecer alguns intervalos de tensão 

para serem comparados com os valores medidos em São Paulo e, assim, obter 

as estimativas de SoC % da bateria dos ônibus. Os valores considerados para as 

comparações de tensão vs SoC% estão descritos na Tabela 7: 

 

 

      

SoC% 
Tensão 

Inicial [V] 
Tensão 
Final [V] 

100% 12,8 V   12,7 V 

90% 12,7 V   12,65 V 

80% 12,65 V   12,63 V 

70% 12,63 V   12,6 V 

60% 12,6 V   12,5 V 

50% 12,5 V   12,4 V 

40% 12.4 V   12,25 V 

30% 12,25 V   12,1 V 

20% 12,1 V   11,9 V 

   Tabela 7 – Limites de tensão estipulados de acordo com o gráfico da Figura 23 para verificação do 
SoC% da bateria do ônibus paulista durante o período de medição de tensão e corrente. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Depois de estabelecidos os valores da Tabela 7, foram novamente verificadas 

as tensões de pré-arranque coletadas. Durante o período de 23 dias de medição 

foram verificados 358 processos de arranque e a Tabela 8 mostra a relação das 

tensões medidas com relação aos intervalos definidos na Tabela 7. 
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SoC%  
Nº de vezes 
encontradas 

Porcentagem em 
relação ao total de 

arranques  

100%  67 19% 
90%  7 2% 
80%  9 3% 
70%  4 1% 

60%  21 6% 
50%  27 8% 
40%  118 33% 
30%  91 25% 
20%  14 4% 

Total 358 100% 
 
Tabela 8 – Comparação entre os valores tensões de pré-arranque de todos os arranques 
verificados durante o período de medição do ônibus paulista e os intervalos de SoC% estipulados 
na Tabela 7. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Os dados presentes na Tabela 8 são bastante esclarecedores com relação 

ao estado de carga da bateria nos momentos antes ao arranque. É possível 

verificar que em 70% dos arranques que ocorreram durante os 23 dias de 

verificação, o SoC% estimado das baterias é menor do que 50%, ou seja, no 

momento da partida em que foram exigidas as maiores correntes da bateria, a 

bateria tinha no máximo a metade da sua carga disponível. Esta situação diminui 

ainda mais a possibilidade dessas baterias convencionais atingirem a vida útil 

esperada. Mais crítico ainda é verificar que, em mais de 60% dos arranques, a 

bateria do veículo de medição não tinha nem 50% de carga. Esta é uma situação 

extremamente indesejada para a operação de baterias de arranque 

especialmente para veículos pesados em que os níveis de corrente de arranque 

podem chegar a mais de 700 A. 

Devido a situações como a descrita no parágrafo anterior este trabalho 

propõe a utilização de um sistema de dupla bateria. Como foi explicado nos 

capítulos anteriores, o sistema de dupla bateria evita esta situação de descarga 

das baterias de arranque, trazendo robustez e confiabilidade ao sistema de 

arranque dos veículos. Esta situação é atingida através do sistema de dupla 

bateria, pois todas as descargas auxiliares que causam essa descarga profunda 

das baterias e, por consequência, a queda de tensão, deixam de drenar a carga 
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da bateria de arranque e começam a drenar carga das baterias auxiliares 

(desenvolvidas para este tipo de descarga). 

A análise de picos de corrente negativa do veículo paulista é também 

necessária para justificar a necessidade da utilização de baterias de arranque 

especializadas durante as operações de partida, pois elas são muito exigidas em 

termos de drenagem de corrente, mesmo que seja por poucos segundos. 

 

    
  

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

11,17 9,82 -645,10 

10,93 10,31 -587,20 

13,75 9,82 -639,90 

10,83 9,82 -520,60 

11,51 10,82 -507,60 

10,64 10,62 -543,90 

11,02 9,58 -574,70 

9,25 11,50 -593,00 

10,64 10,60 -475,20 

11,22 9,60 -641,00 

10,87 10,41 -629,80 

11,77 11,87 -588,40 

11,70 13,65 -624,20 

10,68 10,70 -546,00 

11,19 14,45 -607,00 

10,84 14,09 -604,70 

10,93 10,26 -650,90 

10,61 10,43 -606,80 

11,53 13,96 -534,40 

10,85 10,60 -544,60 

10,36 14,79 -579,90 

10,81 10,62 -499,00 
Tabela 9 – Comparação entre a tensão das baterias e a corrente de pico negativa de arranque do 
ônibus paulista medido no dia 24/07/2015 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Esta análise visa mostrar as correntes de pico encontradas nos momentos 

de partida do veículo e constatar a grande queda de tensão que elas causam na 

bateria de arranque. Esta análise, como se verá em seguida, justifica a 
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necessidade de se manter a bateria de arranque sempre carregada para que ela 

possa sempre atender esta demanda de potência e nunca bloquear a partida de 

um veículo devido à baixa carga e, por conseguinte, baixa tensão. 

É possível observar, na Tabela 9, uma comparação entre a tensão das 

baterias e a corrente de pico durante o arranque do veículo no dia 24/06/2015. 

Como já mencionado, neste dia foram observados 22 arranques e, dentro deles, 

foi possível verificar correntes de até 650 A. Em outros dias, verificou-se alguns 

picos de corrente de até 700 A. As tabelas com os valores de corrente e tensão 

dos outros 22 dias se encontram no Anexo 3. Juntamente a estas altas correntes, 

ocorreu também uma queda brusca na tensão da bateria. Foi possível observar 

tensões de até 9,25 V, ou seja, muito baixas quando comparadas com a tensão 

nominal da bateria de 12,8 ou 12,7 V. Estes níveis de alta corrente e queda 

brusca de tensão só ocorrem durante a partida do veículo que, em média, é de 2s 

de acordo com os dados apresentados pelo veículo testado. 

 

 

 

Figura 24 – Perfil padrão de corrente versus tempo durante o arranque do veículo de medição. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

As correntes mostradas na Tabela 9 são as máximas encontradas em cada 

arranque. Após estas correntes máximas era possível sempre observar, 

automaticamente, uma queda na corrente drenada da bateria até que o alternador 
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entrasse em funcionamento e a bateria começasse a ser carregada. A Figura 24 

mostra a curva de um arranque do dia 20/07/2015, escolhido aleatoriamente 

dentro dos dados obtidos. Esta mostra contém todo o processo de ignição, 

chegando ao final com uma corrente positiva mostrando que o alternador iniciou o 

seu funcionamento, carregando a bateria. 

Esta foi a última análise realizada dos dados do veículo paulista. Fica claro 

através dos dados obtidos que os veículos pesados possuem realmente dois 

estágios de consumo de carga da bateria. Um deles é durante o arranque, aonde 

se tem a demanda de altas potências devido às altas correntes necessárias para 

o arranque de veículos. Neste estágio não se vê a necessidade de grande 

demanda de energia, pois as altas correntes são exigidas por pequenos espaços 

de tempo.  

Já com relação às descargas auxiliares, o que se pode ver é que elas 

ocorrem tanto durante o dia, quanto durante a noite, basta apenas que o motor do 

veículo esteja desligado. É possível observar que as cargas auxiliares são as 

responsáveis pela grande parcela de energia drenada da bateria, causando a 

indesejável descarga profunda, ciclagem e quedas de tensão na bateria de 

arranque nos momentos que antecedem as partidas. 

De acordo com o que foi visto, chega-se à conclusão de que o problema 

não está realmente no desenvolvimento ou qualidade das baterias, mas sim no 

fato de que baterias que são especificamente desenvolvidas para arranque estão 

sendo submetidas a regimes para o qual não foram preparadas. Esta situação faz 

com que as baterias de arranque tenham sua vida útil reduzida, fazendo com que 

o índice de problemas veiculares relacionados à bateria seja o mais alto dentre 

todos os outros problemas, sendo eles mecânicos ou elétricos. De acordo com o 

que foi concluído até agora, este trabalho propões duas alternativas para que os 

índices de falhas possam melhorar, assim como a vida útil da bateria.  

O primeiro, que será discutido logo em seguida, é a proposta de uma 

bateria desenvolvida para melhorar o desempenho durante os períodos de 

descargas auxiliares e a segunda alternativa, que será discutida após a primeira, 

é a instalação de uma nova arquitetura elétrica de dupla bateria e mesma tensão. 
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4.2 BATERIA HÍBRIDA VS BATERIA DE ARRANQUE – NORMA SAE J2185 

 

 

Baseado em toda a análise realizada com os dados do veículo de São 

Paulo, a empresa Rondopar se dispôs a produzir uma bateria híbrida que, como 

já mencionado anteriormente, possui características de baterias de arranque e 

baterias tracionárias. A ideia inicial foi produzir uma bateria para suportar as 

ciclagens que o regime dos veículos impõe às baterias e também ser capaz de 

atender às altas correntes demandadas pelas operações de arranque sem 

prejudicar a vida útil desta bateria. 

Para validar a eficácia desta nova bateria aos regimes impostos por 

veículos pesados e também poder compará-la com as baterias de arranque 

comuns já produzidas e comercializadas pela RONDOPAR, foi decidido utilizar a 

norma SAE J2185. Esta norma é específica para testes em baterias de chumbo-

ácido de veículos pesados. As baterias fabricadas pela empresa paranaense 

foram submetidas aos testes previstos na norma citada anteriormente, de acordo 

com a metodologia descrita no Capítulo 3 desta dissertação. Seus desempenhos 

foram comparados para saber se realmente a bateria híbrida era melhor em 

relação à comum ou não. 

A próxima seção apresenta os resultados dos testes realizados para 

comparar a bateria convencional com nova tecnologia híbrida proposta por este 

trabalho. Como já mencionado, tanto a bateria híbrida quanto a bateria de 

arranque utilizadas para este teste têm 150 Ah de capacidade e foram chamadas 

de L086 e L096, respectivamente. 

 

 

4.2.1 ANÁLISE DA CAPACIDADE DAS BATERIAS L086 e L096 

 

 

Previamente aos testes de norma SAE era de suma importância validar as 

capacidades das baterias utilizadas, para que nenhum defeito de fabricação ou 

falha interna da bateria interferisse nos resultados obtidos. Esta análise consistiu 

em colocar as baterias a um ciclo de descarga C10 e garantir que elas 

possuíssem uma capacidade de 130 Ah como estipulada pelo fabricante. É 
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importante mencionar que a bateria apresenta os 150Ah mencionados na 

descrição da metodologia somente quando submetida a um ciclo C20. 

Os resultados das descargas C10 foram tidos como satisfatórios de acordo 

com as premissas colocadas na metodologia, ou seja, que nos três testes 

realizados nas baterias (híbrida e comum) não houvesse mais de 4% de diferença 

entre os resultados encontrados. Os resultados estão a seguir: 

 

Bateria L086 (Declarado pelo fabricante (C10) 130 Ah): 

1º medida: 134,29 Ah 

2º medida: 132,87 Ah 

3º medida: 133,24 Ah 

 

Bateria L096 (Declarado pelo fabricante (C10) 130 Ah): 

1º medida: 130,83 Ah 

2º medida: 132,19 Ah 

3º medida: 132,08 Ah 

 

Foi possível observar de acordo com os dados acima que os resultados 

estavam de acordo com a metodologia, portanto foi decidido continuar com os 

testes. Após esta constatação é possível afirmar que os testes serão 

representativos, pois as capacidades das duas baterias testadas foram 

comprovadas, mostrando que não há defeitos intrínsecos a sua fabricação. Os 

resultados dos testes na Norma SAE J2185 estão descritos nos capítulos a 

seguir.  

 

 

4.2.2 PERÍODO DE CICLAGEM – NORMA SAE J2185 

. 

 

Em um primeiro momento da análise do teste da norma SAE, foi realizada 

uma análise somente em relação ao período de ciclagem ao qual as baterias 

testadas foram submetidas. A seguir, será apresentada uma série de gráficos que 

foram produzidos através dos dados obtidos durante os testes. Os gráficos da 

bateria híbrida e da bateria convencional estão alinhados lado a lado para que se 
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possa verificar com mais clareza a diferença de desempenho de cada uma no que 

diz respeito à ciclagem de carga. À direita, teremos os gráficos da bateria 

convencional e, à esquerda, os da bateria híbrida, vide Figuras 25 a 29. 

 

 

        

Figura 25 – 1º Ciclagem SAE Bateria Híbrida vs 1º Ciclagem SAE Bateria Convencional. 
FONTE: O Autor, 2016.                       

      

 

        

Figura 26 – 2º Ciclagem SAE Bateria Híbrida vs 2º Ciclagem SAE Bateria Convencional. 
FONTE: O Autor, 2016.                                               
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Figura 27 – 3º Ciclagem SAE Bateria Híbrida vs 3º Ciclagem SAE Bateria Convencional.             
FONTE: O Autor, 2016.          

 

 

              

Figura 28 – 4º Ciclagem SAE Bateria Híbrida vs 4º Ciclagem SAE Bateria Convencional.                
FONTE: O Autor, 2016. 

          

 

       

Figura 29 – 5º Ciclagem SAE Bateria Híbrida vs 5º Ciclagem SAE Bateria Convencional. 
FONTE: O Autor, 2016. 

       

 

Ciclagem parou na 

19º, pois a bateria 

atingiu 10,5V 

Ciclagem parou na 

15º, pois a bateria 

atingiu 10,5V 
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Nesta primeira série de gráficos são apresentadas apenas as 5 primeiras 

séries de ciclagem. É possível notar que na quarta série de ciclagem realizada a 

bateria de arranque (L096) já não foi capaz de suportar até o 26º ciclo sem que 

sua tensão chegasse ao nivel de 10,5 V. No 19º ciclo de carga e descarga, a 

bateria de arranque chegou ao nível crítico de 10,5 V e o teste foi interrompido, 

Figura 28. Foi decidido, nesta dissertação, que após a primeira constatação de 

falha nos testes de ciclagem, ou mesmo nos testes de CCA, a bateria descansaria 

durante o periodo estipulado na metodologia e seria novamente colocada em um 

novo ciclo, começando pelo carregamento de quatro horas, para verificar se 

realmente a bateria estava degradada ou se havia sido apenas uma falha pontual. 

De acordo com o descrito no parágrafo anterior, a bateria L096 foi 

novamente submetida a uma série de ciclagem e, como é possível verificar na 

Figura 29, desta vez ela atingiu o nível de 10,5 V no 15º ciclo. Assim, após esta 

quinta série de ciclagem má sucedida, não se realizou mais ciclagem sobre a 

bateria de arranque. 

Ao analisar a curva da tensão do primeiro ciclo ao vigésimo-sexto e 

comparar os gráficos dos 5 ciclos das figuras 25, 26, 27, 28 e 29, fica evidente 

pela curva de queda de tensão que a bateria híbrida se comporta de forma muito 

mais robusta que a bateria de arranque no que diz respeito à ciclagem. É claro 

que só o fato de a bateria híbrida ter suportado mais ciclos de carga e descarga 

do que a bateria de arranque, já mostra o quão melhor esta bateria é em relação 

à outra no quesito ciclagem.  

 

 

 

Figura 30 – 6º Ciclagem SAE Bateria Híbrida. 
Fonte: O Autor, 2016. 
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Figura 31 – 7º Ciclagem SAE Bateria Híbrida. 
Fonte: O Autor, 2016. 

 

 

 

Figura 32 – 8º Ciclagem SAE Bateria Híbrida. 
Fonte: O Autor, 2016. 

 

 

 

Figura 33 – 9º Ciclagem SAE Bateria Híbrida. 
Fonte: O Autor, 2016. 

 

 

Ciclagem parou na 

22º, pois a bateria 

atingiu 10,5V 
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Figura 34 – 10º Ciclagem SAE Bateria Híbrida. 
Fonte: O Autor, 2016. 

 

 

As Figuras 30 a 34 mostram os cinco ciclos de carga e descarga adicionais 

que a bateria híbrida suportou. Pode ser visto que na oitava série, Figura 32, a 

bateria híbrida não suportou os 26 ciclos e, ao chegar no 22º, atingiu a tensão de 

10,5 V. Como feito para a bateria de arranque, após uma recarga, a bateria 

híbrida foi submetida a sua nona série e suportou todas as 26 cargas e 

descargas, Figura 33. Apenas na décima série, Figura 34, ela novamente não 

suportou a ciclagem até o final e, já na terceira descarga, atingiu a tensão de 10,5 

V. Após a segunda série com falha o teste SAE foi considerado como encerrado. 

É possível notar da análise direta de todos os gráficos deste capítulo que a 

bateria híbrida tem um comportamento mais robusto durante todo o processo de 

carga e descarga. Este comportamento já era esperado pelo fato de ter sido 

desenvolvida com placas mais espessas para suportar melhor as situações de 

ciclagem com menor desgaste e degradação de suas placas. Desde o primeiro 

ciclo ela apresenta maiores tensões e uma melhor curva de queda de tesão em 

relação à bateria de arranque, quando se compara a tensão do primeiro ciclo com 

a tensão do vigésimo-sexto. Essa robustez da bateria híbrida é evidenciada pela 

quantidade de ciclos que a bateria híbrida suportou (5 ciclos a mais do que a 

bateria convencional). 

Antes de se iniciar uma análise pontual em valores de tensão e corrente 

dos testes de ciclagem da norma, já é possível afirmar que a bateria de arranque 

perde muito em termos de vida útil quando sofre qualquer processo de ciclagem. 

Este é mais um motivo com o qual se pode justificar um sistema de dupla bateria 

Ciclagem parou na 

3º, pois a bateria 

atingiu 10,5V 
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que proteja a bateria de arranque no momento em que o veículo esteja desligado 

e as cargas auxiliares estejam necessitando de energia. 

 

 

4.2.3 COMPARAÇÃO DE TENSÃO DA CICLAGEM - NORMA SAE J2185 

 

 

Este capítulo de análise dos testes da norma SAE visa comparar o 

desempenho de tensão entre as duas baterias testadas. O gráfico da Figura 35 

faz uma comparação da tensão do 26º ciclo de carga e descarga da norma SAE, 

ou seja, utiliza a informação da tensão mais baixa da última descarga de 50 A. 

Estes dados estão contidos nos gráficos apresentados no capítulo anterior, mas 

de forma menos visual. A Figura 35 visa enfatizar a diferença de comportamento 

entre as duas baterias estudadas através deste dado de tensão.  

 

 

 

Figura 35 – Gráfico de comparação da tensão das baterias híbrida e convencional após o 26º ciclo 
de carga e descarga da norma SAE. 
FONTE: O Autor, 2016. 
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O Gráfico da Figura 35 deixa claro o melhor comportamento da bateria 

híbrida em relação à bateria de arranque convencional durante os ciclos de 

carga e descarga. Em 100% das séries, a híbrida sempre apresenta a maior 

tensão ao final do vigésimo-sexto ciclo, pois sua recuperação em relação às 

descargas profundas é notavelmente melhor quando comparada à bateria de 

arranque. Estes dados são um claro indício de que a bateria híbrida suporta de 

forma mais estável as descargas profundas causadas pelos ciclos de descarga.  

Através de dados como este é possível afirmar que a bateria de 

arranque perde muito de seu tempo de vida quando submetida a ciclagens com 

descargas profundas. Valores como estes, obtidos pelos testes da norma SAE, 

afirmam ainda mais a necessidade de baterias específicas para suportar as 

ciclagens causadas pelas descargas auxiliares de veículos. A bateria híbrida 

desenvolvida pela Rondopar pode claramente ser uma opção de bateria 

auxiliar. Mesmo ela não sendo desenvolvida exclusivamente para este tipo de 

descarga, o fato de suas placas internas serem mais espessas que as da 

bateria de arranque traz uma maior confiabilidade na sua operação. 

O gráfico da Figura 35 mostra os momentos em que as duas baterias 

não suportaram os 26 ciclos. Para a bateria de arranque, é possível observar 

as interrupções no 4º e 5º ciclo. Já para a bateria híbrida, verifica-se que as 

interrupções ocorreram no 8º e 10º ciclo. 

 

 

4.2.4 TENSÕES MÍNIMAS DURANTE O TESTE CCA – NORMA SAE J2185 

 

 

A seguir foram realizadas as descargas de 800 A, durante 50 s ou até que 

a bateria atingisse 7,2 V. A metodologia desta parte do teste foi descrita no 

capítulo 3 desta dissertação. Nesta parte da análise, a intenção é comparar as 

tensões finais após os 50 segundos da descarga de 800 A. Novamente a intenção 

é comparar o desempenho da bateria híbrida contra a bateria de arranque, mas 

agora em relação a sua capacidade de suportar descargas de alta corrente sem 

que sua tensão caia a níveis abaixo dos 7,2 V estipulados. Esta tensão de 7,2 V 

foi estipulada diretamente pela norma na qual os testes foram baseados. A Tabela 
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10 mostra as tensões mínimas de todas as descargas realizadas nas duas 

baterias de 150 Ah. 

Uma importante informação que se deve levar em conta antes de se 

analisar os dados colhidos durante os testes de alta corrente, é que as séries de 

ciclagem foram realizadas alternadamente com as descargas CCA. Isto quer dizer 

que especialmente a bateria de arranque já iniciava este teste desgastada, após 

ter sofrido as 26 ciclagens impostas pelo sistema da norma.  

Analisando os dados mostrados na Tabela 10 e na Figura 36 é possível 

verificar que, durante os testes de CCA, a bateria híbrida se comportou muito 

bem, melhor até que a bateria de arranque em termos de tensão no final dos 50 

segundos de descarga. Essa característica se deve principalmente ao fato de que 

a tensão de repouso da bateria híbrida após o processo de ciclagem foi em torno 

de 0,4 V maior do que a bateria de arranque. 

 

 

Tabela 10 – Nível de tensão das baterias híbrida e convencional ao final dos 50s de descarga 
CCA (800 A) necessários para o teste da norma SAE J2185. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Quando se observa o gráfico da Figura 36 é possível notar que a bateria 

híbrida suportou sete descargas de 50 s sem que sua tensão atingisse o nível 

crítico de 7,2 V. No entanto, em sua oitava descarga CCA, após o primeiro teste 

Ciclos - Bateria 

Híbrida

Tensão mínima 

- Bateria 

Híbrida (V)

Ciclos - Bateria 

Comum

Tensão mínima 

- Bateria 

Comum (V)

Ciclo 1 9,627 Ciclo 1 9,243

Ciclo 2 9,762 Ciclo 2 9,187

Ciclo 3 9,668 Ciclo 3 9,143

Ciclo 4 9,547 Ciclo 4 8,187

Ciclo 5 9,524 Ciclo 5 7,943

Ciclo 6 9,285

Ciclo 7 8,526

Ciclo 8 7,2

Ciclo 9 7,2

Ciclo 10 7,2
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de ciclagem em que ela também falhou, a bateria híbrida suportou apenas 35 

segundos de descarga até que sua tensão atingisse o nível de 7,2 V e o teste 

fosse interrompido. Após o oitavo teste, ainda foram realizados mais dois testes 

CCA sobre a bateria híbrida, pois ela ainda suportava os testes de ciclagem 

descritos no capítulo anterior. Estes dois últimos CCA’s também não chegaram ao 

fim dos 50 segundos e foram interrompidos em 22 e 8 segundos, 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 36 – Gráfico de comparação entre as tensões das baterias de arranque e híbrida ao final 
dos 50 s de descarga CCA (800 A) necessários para o teste da norma SAE J2185. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Com relação à bateria de arranque, foram realizadas apenas 5 descargas 

de 800 A devido ao fato dela não ter suportado os ciclos de carga e descarga 

mostrados no capítulo anterior. Em todos os testes CCA impostos à bateria de 

arranque, ela suportou os 50 segundos sem atingir o nível mínimo de 7,2 V. 

Apesar de a bateria de arranque ter sofrido apenas cinco descargas CCA e 

possuído sua tensão final sempre mais baixa do que a híbrida, foi possível 

verificar que ela se comportou de certa forma, melhor que a outra durante os 

testes CCA. Essa constatação vem do fato de que mesmo ela já não chegando ao 



84 
 

final da quarta e da quinta série de ciclagem imposta, ela suportou o quarto e o 

quinto testes CCA durante os 50 s sem que sua tensão atingisse o limite de 7,2 V. 

Este comportamento também já era esperado pelo fato de a bateria de arranque 

ser desenvolvida para este tipo de descarga. Já a bateria híbrida, em sua primeira 

falha no teste de ciclagem, já não suportou os 50 s do teste de alta corrente, 

mostrando sua fragilidade durante processos de arranque. 

Após a quinta descarga de 800 A realizada na bateria de arranque, mesmo 

que ela mostrasse sinais de que poderia suportar mais testes CCA, não se 

realizaram mais descargas. Ainda discutindo sobre os testes CCA, no final dos 

cinco testes realizados em ambas as baterias, a tensão da bateria de arranque foi 

sempre menor do que a tensão da híbrida. Este fato nos mostra principalmente a 

diferença de design que existe entre as duas baterias. Isto evidencia que mesmo 

a bateria híbrida possuindo desvantagem de concepção para operações de 

arranque, em uma operação veicular que consiste em arranques e descargas 

auxiliares, ela pode trazer inúmeras vantagens quando for aplicada. 

 

 

4.2.5 ABERTURA DAS BATERIAS TESTADAS 

 

 

Após a realização de todos os testes da norma descritos anteriormente, as 

duas baterias testadas foram abertas para que se verificasse a densidade e 

quantidade de eletrólito e também a situação das suas placas positivas e 

negativas. A Figura 37 mostra um estágio parcial da abertura, quando foram 

retirados os seis vasos de dentro da carcaça plástica da bateria de arranque. 
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Figura 37 – Fotografia dos seis vazos da bateria de arranque utilizada nos testes da norma SAE 
após a abertura de sua carcaça plástica. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Foram feitas alguma fotografias para que se pudesse comparar o estado 

de degradação interna das duas baterias estudadas. 

 

 

 

Figura 38 – Fotografia das placas positivas das baterias híbrida e convencional testadas sob a 
norma SAE J2185. À esquerda a bateria híbrida e à direita a bateria de arranque convencional. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Primeiramente, em relação às placas positivas das duas baterias testadas 

foi possível observar duas situações diferentes. Nos vasos 4, 5 e 6 da bateria de 

arranque convencional as placas positivas apresentaram um alto grau de 

sulfatação como o mostrado dentro do circulo vermelho na Figura 38; a mancha 
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prateada, evidenciada nesta fotografia, mostra claramente o estado de 

degradação desta bateria após os testes da norma SAE. Mesmo a bateria 

convencional tendo sofrido apenas 5 ciclos completos de ciclagem e de descarga 

CCA, ela mostrou um alto grau de sulfatação quando comparada com a bateria 

híbrida que foi submetida ao dobro de ciclos. Com relação à bateria híbrida não 

foram observadas, em nenhum dos 6 vasos, placas positivas sulfatadas, mas em 

compensação foi possível verificar que as conexões da bateria híbrida estavam 

bastante sulfatadas, como fica claro na Figura 39. 

 

 

 

Figura 39 – Fotografia das placas positivas da bateria híbrida com as conexões apresentando alto 
grau de sulfatação. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

As placas positivas da bateria híbrida também apresentaram um grau de 

perda de material mais acentuado do que da bateria de arranque, o que também 

pode ser visto em evidência dentro do circulo azul na Figura 38. Com relação à 

perda de material, na bateria híbrida, foi observada em todos os vasos uma perda 

tanto na parte superior quanto na inferior das placas, enquanto que na bateria de 

arranque foi possível observar pouca perda apenas no primeiro e no segundo 

vaso. A acentuada perda de material da bateria híbrida em relação à bateria 

convencional é justificada pelo fato da primeira ter sofrido o dobro de ciclagens 

durante os testes da norma SAE J2185. 
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De acordo com Manual de baterias Bosch (2007), a perda de material da 

placa é um processo intrínseco da bateria que ocorre a cada ciclo de carga e 

descarga causando a perda de capacidade da bateria. Este fenômeno pode ser 

reduzido diminuindo-se a quantidade de ciclos profundos de carga e descarga. 

Baterias de arranque sofrem mais devido a este fenômeno, pois possuem placas 

mais finas e com uma quantidade reduzida de material quando comparadas as 

baterias tracionárias, portanto sua vida útil é sensivelmente impactada devido a 

este fenômeno. 

 Comparou-se também, após a abertura da bateria, o estado final da 

quantidade do ácido, sua densidade e seu peso. A Tabela 11 faz uma 

comparação entre os dados medidos. A semelhança dos dados presentes na 

Tabela 11 mostra novamente a robustez da bateria híbrida, pois ela foi submetida 

ao dobro de ciclagens e descargas CCA em relação à bateria convencional. 

 

 

L096 - 150AH - CONVENCIONAL L086 - 150AH - HÍBRIDA 

ALTURA DO ÁCIDO NOS VASOS  ALTURA DO ÁCIDO NOS VASOS  

VASO 1  1,7 CM VASO 4 1,5 CM VASO 1  1,8 CM VASO 4 1,7 CM 

VASO 2 2 CM VASO 5 2 CM VASO 2 2 CM VASO 5 1,8 CM 

VASO 3 2 CM VASO 6 2 CM VASO 3 2,3 CM VASO 6 2 CM 

DENSIDADE DO ÁCIDO NOS VASOS DENSIDADE DO ÁCIDO NOS VASOS 

VASO 1  
1,313 

G/CM³ 
VASO 4 

1,294 
G/CM³ 

VASO 1  
1,300 

G/CM³ 
VASO 4 

1,301 
G/CM³ 

VASO 2 
1,316 

G/CM³ 
VASO 5 

1,298 
G/CM³ 

VASO 2 
1,295 

G/CM³ 
VASO 5 

1,305 
G/CM³ 

VASO 3 
1,310 

G/CM³ 
VASO 6 

1,300 
G/CM³ 

VASO 3 
1,298 

G/CM³ 
VASO 6 

1,297 
G/CM³ 

PESO DO ÁCIDO TOTAL PESO DO ÁCIDO TOTAL  

7,608 KG 7,709 KG 
Tabela 11 – Tabela comparativa entre os dados colhidos dos eletrólitos das baterias híbrida e 
convencional testadas pela norma SAE. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Ao final dos testes da norma SAE, considerando ciclagem e testes CCA, é 

possível afirmar, considerando todo conjunto de dados mostrados anteriormente, 

que a bateria híbrida é realmente melhor e pode trazer melhoria para os índices 

de falhas precoces com baterias em veículos pesados. Porém, mesmo a bateria 

híbrida mostrando um melhor desempenho que a bateria de arranque, ela sozinha 
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não é suficiente para resolver o problema de falhas por completo. Como já 

mencionado, a bateria híbrida, apesar de ter suportado muito bem os testes de 

ciclagem, mostra rapidamente uma fragilidade nas operações de arranque. 

Esta dissertação visa ainda mostrar que com o sistema de dupla bateria 

este problema pode ser resolvido. No próximo capítulo serão discutidos todos os 

resultados e características deste sistema que tem o intuito de acabar com os 

problemas de falha em baterias de veículos pesados. 

 

 

4.3 SISTEMA DE DUPLA BATERIA 

 

 

Os testes realizados com o sistema de dupla bateria no laboratório de 

pilhas e baterias dos institutos Lactec visam mostrar que modificações 

relativamente simples no sistema de potência de veículos movidos por motores à 

combustão interna podem trazer melhorias na robustez do sistema elétrico destes 

veículos e também melhoria no tempo de vida útil das baterias utilizadas. Aqui, 

quando se fala em mudanças relativamente simples, significa que estas 

mudanças não geram a necessidade de desenvolvimento de novos tipos de 

bateria, não existentes no mercado brasileiro ou mundial. Também não se gera a 

necessidade de mudança de tensão das baterias. Como já mencionado nesta 

dissertação, mudança de tensão de trabalho nos veículos geraria grandes 

mudanças em todos os calculadores e aparelhos elétricos dos veículos, o que não 

é desejado por este trabalho. Este trabalho visa principalmente mostrar que, com 

tecnologias já existentes no mercado automotivo, é possível melhorar a condição 

e operação das baterias. 

Os testes realizados para esta dissertação visaram simular o 

funcionamento do sistema proposto na Figura 4, mostrada no Capítulo 1.2.3, 

utilizando uma metodologia de testes para simular o padrão de carga e descarga 

de corrente encontrado no veículo paulista medido. Os detalhes dos testes e 

resultados são descritos a seguir. 
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4.3.1 O CICLO ADAPTADO 

 

 

Para realizar as simulações do sistema de dupla bateria foi necessária a 

criação de uma metodologia de testes totalmente baseada nos dados de corrente 

e tensão encontrados nas medições do veículo paulista. Este ciclo foi criado, pois 

não foi possível instalar o sistema de dupla bateria em um veículo real devido a 

certas limitações físicas já citadas anteriormente nesta dissertação.  

Decidiu-se, de início, que seriam colocadas as baterias em situações 

extremas de carga e descarga para que se possibilitasse simular realmente as 

piores condições a que as baterias poderiam ser submetidas durante o dia-a-dia 

da circulação de veículos.  

Como já mencionado na metodologia desta dissertação, foram criados dois 

ciclos para as simulações no laboratório do Lactec, o ciclo de arranque, criado 

exclusivamente para as simulações das operações de arranque do veículo, e o 

ciclo auxiliar, criado para exemplificar os períodos de carga e descarga com 

menores correntes que foram observados nos veículo paulista. Cada ciclo será 

aplicado a cada tipo de bateria de acordo com o que foi explicado no Capítulo 3.3 

desta dissertação. A seguir será detalhada como foi a criação dos dois ciclos. 

 

 

4.3.2 CICLO DE ARRANQUE 

 

 

Nos dados obtidos do veículo paulista foi possível observar uma corrente 

de arranque por vezes maior que 700 A, Figura 40. 

Os pontos vermelhos indicados na Figura 40 mostram os momentos em 

que houve uma partida durante um dia de semana de rodagem do ônibus utilizado 

para os testes em São Paulo. É possível observar que nenhum dos arranques 

apresenta menos de 450 A de corrente de pico e que é possível encontrar 

correntes maiores que 700 A. 
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Figura 40 – Gráfico de correntes do veículo paulista com evidência dos valores de corrente 
durante os momentos de arranque. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Como já mencionado, o intuito dos ciclos criados é colocar as baterias nos 

casos mais extremos a que o veículo pode submetê-las para verificar de forma 

extrema a eficácia, ou não, da separação das baterias. Da análise dos vinte e três 

dias de medição dos ônibus foi verificada uma corrente máxima de 705 A durante 

as partidas. De posse desta corrente máxima, decidiu-se colocar as baterias em 

uma situação ainda mais crítica, utilizando uma corrente de CCA de 800 A, a 

mesma corrente utilizada nos testes da norma SAE.  

O ciclo de arranque foi aplicado em quatro baterias. Duas destas baterias 

eram similares às baterias utilizadas nos testes da norma SAE, ou seja, uma 

delas era uma bateria de arranque convencional de 150 Ah (L097) e a outra, uma 

bateria híbrida também de 150 Ah (L085). Estas duas baterias foram também 

submetidas ao ciclo auxiliar, que simulou as descargas auxiliares, pois elas foram 

baterias que simularam a arquitetura convencional existente hoje em dia nos 

veículos. Já as baterias que fizeram o papel apenas de baterias de arranque, 

pertencentes ao sistema de dupla bateria, foram uma bateria de arranque de 70 

Ah (L092) e outra bateria de arranque de 100 Ah (L121). 
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Decidiu-se aplicar sobre estas baterias, durante o ciclo de arranque, cinco 

sequências de drenagem de 800 A durante 45s ou até que se atingisse uma 

tensão mínima de 7,2 V. Após cada drenagem de 800 A, realizou-se uma carga 

com uma corrente máxima equivalente a três vezes I10 da bateria testada com 

uma tensão de 15 V por um tempo que fornecesse a bateria 110% da carga que 

foi retirada durante a descarga de 800 A. Por exemplo, nas baterias de 150 Ah, se 

a bateria suportasse os 45s de descarga com 800 A, a carga retirada da bateria 

seria de 10 Ah e para realizar a carga desta bateria seria disponibilizada uma 

corrente de 45 A durante o tempo necessário para que a bateria se carregasse 

com 11 Ah. 

Sabe-se pelos dados obtidos de São Paulo que nenhum arranque veicular 

demora os 45s propostos por esta simulação. De acordo com os dados coletados 

o tempo de um arranque varia de 1 a 3 segundos, quando este ocorre de forma 

normal, ou seja, sem falha da bateria ou do próprio motor de arranque. O tempo 

de 45 s foi escolhido devido à similaridade com o valor de tempo utilizado nos 

testes da norma SAE. Portanto, de acordo com o que foi colocado neste 

parágrafo, utilizou-se durante todo o tempo de testes a corrente de 800 A e as 

cinco repetições de 45 segundos. 

A justificativa para as cargas da bateria, que acontecem sempre após as 

simulações de arranque, é que durante todo o tempo de medição no ônibus de 

São Paulo foi possível observar que, após cada descarga de arranque, a bateria 

era imediatamente carregada pelo alternador, Figura 41. No gráfico mostrado na 

figura é possível observar que a corrente de carga pode chegar a valores 

próximos a 80 A. Esse pico de corrente ocorre de forma bastante rápida, menos 

de 1s, caindo para correntes menores conforme a bateria se carrega com tensão 

constante. De acordo com esta verificação foi decidido utilizar o I10 da bateria 

vezes três para a carga após a simulação de arranque, pois não se julgou 

necessário correntes tão elevadas no processo de carga da bateria. 
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Figura 41 – Gráfico de corrente versus tempo que evidencia a carga da bateria veícular 

imediatamente após a descarga devido a uma operação de arranque. 

FONTE: O autor, 2016. 

 

 

A carga com valor de 110% do que foi retirada da bateria também tem uma 

explicação. Nos dados retirados do veículo paulista medido, foi observado que as 

baterias eram, em média, carregadas com 139,85% da carga que lhes era 

retirada durante um dia de operação; é claro que existiram dias com cargas 

menores e maiores. Portanto, os 10% a mais de carga que foram carregados no 

teste de arranque combinados com mais, aproximadamente, 20% a 30% que 

serão adicionados no teste auxiliar, que será explicado em seguida, dará um total 

de carga de 30% a 40% a mais em relação à descarga, o que é bastante próximo 

da média de carga do veículo (39,85%). 

Uma remarca importante a fazer é que no ciclo real, como irá acontecer no 

ciclo de laboratório, a bateria é sempre carregada imediatamente após o 

arranque. No veículo, no entanto, enquanto ele estiver em movimento o alternador 

estará ligado, portanto a bateria estará sob a condição de carga até que o veículo 

seja desligado e o alternador pare de funcionar. 

O desenvolvimento dos testes de arranque se resumiu a simular operações 

de arranque seguidas das cargas subsequentes que o alternador fornece à 
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bateria. Os dados e as análises necessárias dos testes do ciclo de arranque serão 

discutidos a seguir nesta dissertação. 

 

 

4.3.3 CICLO AUXILIAR 

 

 

O ciclo auxiliar foi desenvolvido no intuito de simular as descargas 

causadas pelos aparelhos elétricos auxiliares, ou seja, aqueles que podem causar 

a ciclagem da bateria através de descargas de baixa corrente. Ele também 

simulou os valores encontrados nos balanços diários de carga do veículo medido, 

portanto, o desenvolvimento desta seção da metodologia do teste também foi 

inteiramente baseado nos dados retirados do veículo paulista. 

Como já mencionado na metodologia, esta seção do teste de dupla bateria 

foi realizada dentro da câmara climática, disponibilizada pelo laboratório, com 

uma temperatura de 50 ºC. 

O ciclo auxiliar testou as duas baterias de 150 Ah utilizadas também no 

ciclo de arranque e a bateria de 100 Ah (L095) que foi utilizada como a auxiliar do 

sistema de duplas baterias por não participar do ciclo de arranque. O ciclo auxiliar 

consistiu basicamente em 3 etapas e elas ocorreram somente após a última carga 

do ciclo de arranque realizada nas baterias de 150 Ah. A primeira etapa consistiu 

em cinco ciclos de carga e descarga, sendo que a descarga foi realizada com 

uma corrente de 25 A com duração de uma hora e a carga com uma corrente de 

50 A a 14,2 V com duração de uma hora e doze minutos. A segunda etapa 

consistiu em uma descarga com uma corrente de 4 A durante mais 30 minutos e a 

terceira e última etapa consistiu em uma descarga com corrente de 0,4 A durante 

um período de 8 horas e 30 minutos. 

Os ciclos de descarga de 25 Ah foram escolhidos, pois esta quantidade de 

carga é um valor muito próximo aos 24,8 Ah (descarga máxima) encontrados na 

análise da drenagem auxiliar através dados obtidos do veículo paulista, valor 

presente na Tabela 5. As cargas com 50 A durante uma hora e doze minutos 

também se mostraram bastantes similares ao valor total diário de balanço de 

cargas do veículo paulista. As cargas realizadas durante uma hora e doze 

minutos carregaram as baterias com 20 a 30 % a mais do que havia sido drenado 
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pelo ciclo de descarga, enquanto que no veículo paulista foi encontrado 39 % a 

mais de carga na média dos dias de medição. Vale lembrar que os testes do ciclo 

de arranque carregavam a bateria com mais 10% de carga que somados com os 

valores do ciclo auxiliar (20 a 30%) terminavam sendo um valor muito próximo ao 

valor real encontrado no veículo de medição paulista. 

A segunda e a terceira etapa consistem em duas descargas de baixa 

corrente que juntas drenaram 5,4 Ah das baterias. O valor de 5,4 Ah era 

alcançado drenando-se 4 A durante 30 minutos e após este primeiro passo 0,4 A 

durante oito horas e meia. Elas sempre ocorreram após a última carga da primeira 

etapa descrita previamente. Estes dois passos foram criados para simular a 

situação de descarregamento noturno que existiu diariamente no veículo medido 

de São Paulo. Foi possível observar durante todos os dias medidos, 

especialmente nos fins de semana, que uma carga importante era drenada da 

bateria durante a noite. Esse valor foi na média dos 23 dias de medição, 4,8 Ah. 

Por esse motivo, escolheram-se os valores das correntes e tempos do segundo e 

do terceiro passo, chegando-se em um valor de 5,4 Ah, que ficou próximo do 

valor médio encontrado no veículo real. 

O ciclo auxiliar, como já dito anteriormente, resumiu-se nestes três passos 

que tiveram seus valores e tempos baseados nos valores de drenagem de carga 

verificados no veículo paulista. A Figura 42 mostra as linhas de programação 

utilizadas para a realização do ciclo auxiliar. 

 

 

 

Figura 42 – Linhas de programação na fonte de corrente programável para a realização do ciclo 
auxiliar do sistema de dupla bateria. 
FONTE: O Autor, 2016. 
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Os dados colhidos durante os testes dos ciclos de arranque e auxiliar serão 

apresentados nos capítulos seguintes, juntamente com a análise necessária para 

verificar as vantagens e desvantagens do sistema de dupla bateria. 

 

 

4.3.4 ANÁLISE DOS DADOS DO CICLO ADAPTADO 

 

 

Após a criação do ciclo de arranque e auxiliar, iniciaram-se os testes e a 

coleta de todos os dados necessários para análise. O intuito deste capítulo é 

mostrar o que o sistema de dupla bateria, onde se separa as demandas de carga 

de arranque e carga auxiliar, pode trazer de benefícios em relação a um sistema 

de bateria simples. Como já descrito nos capítulos anteriores, as simulações do 

sistema de dupla bateria foram realizadas utilizando baterias de menor 

capacidade, no intuito de mostrar se seria possível otimizar o tamanho das 

baterias quando aplicada esta mudança de arquitetura elétrica em um veículo. 

As análises deste capítulo foram realizadas entre o sistema de dupla 

bateria e o sistema convencional com apenas uma bateria, pois a intenção era 

comparar a nova arquitetura com o sistema existente no mercado atual. Como já 

dito na metodologia desta dissertação, as baterias que serão comparadas são: 

 

 

1) Ciclo de arranque – L121 Arranque (100 Ah) vs L097 Convencional (150 

Ah) 

2) Ciclo auxiliar – L095 Auxiliar (100 Ah) vs L097 Convencional (150 Ah) 

 

 

4.3.5 CICLO DE ARRANQUE – L121 CONVENCIONAL (100 AH) VS L097 

CONVENCIONAL (150 AH) 

 

 

Para realizar a comparação do desempenho das baterias submetidas ao 

ciclo de arranque, foram utilizados gráficos criados através dos dados obtidos 

durante os testes em laboratório.  
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Uma informação relevante para iniciar as análises deste capítulo é de que 

a bateria utilizada para simular a bateria de arranque do sistema de dupla bateria 

possui uma capacidade menor do que a bateria do sistema convencional. O fato 

de a bateria de arranque (L121) ter apenas 2/3 do tamanho da bateria 

convencional (L097) influencia os dados de tensão encontrados durante a coleta 

de dados. Isso ocorre, pois sempre que uma mesma corrente de descarga for 

aplicada por exatamente o mesmo tempo em duas baterias de capacidades 

diferentes, a bateria que possui a maior capacidade tenderá a possuir a maior 

tensão no final deste tempo, isto se considerarmos que ambas estejam 

carregadas inicialmente. 

Os testes realizados nesta dissertação não visam comparar o desempenho 

de CCA da bateria L097 descarregada em relação à bateria L121 100% 

carregada, pois não se pode afirmar que as baterias de um sistema convencional 

vão estar sempre descarregadas a este nível. O que se realizou durante todo o 

teste foi uma descarga parcial da bateria L097, que participou tanto do ciclo de 

arranque como do ciclo auxiliar, colocando esta bateria em uma situação similar à 

que foi encontrada durante a verificação dos dados retirados do veículo de São 

Paulo. A intenção da análise dos dados do ciclo de arranque é mostrar que uma 

bateria como a L121 de 100 Ah, que não sofre nenhum tipo de ciclagem devido a 

demandas de cargas auxiliares, ou seja, unicamente dedicada à operação de 

arranque, pode ter um bom desempenho na demanda de partida quando 

comparada com uma bateria de 150 Ah que sofre os ciclos de carga e descarga 

durante o ciclo auxiliar. Este teste visa mostrar os benefícios da separação entre 

demandas de arranque e demandas auxiliares que o sistema de dupla bateria 

oferece aos veículos que o utilizarem.  

A análise do ciclo de arranque de descargas CCA se iniciou com a 

verificação dos valores de tensão após a primeira descarga de 800 A por 50 

segundos aplicada nas baterias. Esta análise é considerada relevante, pois pode 

ser comparada com o primeiro arranque do dia de um veículo real que tenha 

ficado estacionado por tempo indeterminado, ou seja, sem que o alternador 

forneça energia à bateria. Esta situação faz com que as cargas auxiliares do 

veículo acabem drenando carga diretamente da bateria, fazendo com que 

baterias de sistemas comuns, como a L097, possam estar com o SoC  bem 

abaixo do desejado para realizar o arranque. 
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A Figura 43 traz o gráfico contendo os dados de tensão ao final dos 

cinquenta segundos dos dezesseis testes CCA realizados nas baterias L097 e 

L121. 

 

 

 

Figura 43 – Comparação entre a tensão da bateria convencional do sistema de bateria simples 
com a bateria de arranque do sistema de dupla bateria ao final de 50 segundos da primeira 
descarga CCA do ciclo de arranque. 
FONTE: O Autor, 2016 

 

 

A análise deste gráfico não deve ser feita unicamente em relação ao valor 

absoluto da tensão encontrada. Se uma análise de tensão simples for realizada, a 

bateria L097 será considerada mais eficiente, pois é possível verificar que seus 

valores finais de tensão, em média, são maiores que os da bateria L121. O que foi 

feito nesta etapa dos resultados foi analisar as variações de tensão para se 

verificar o impacto dos ciclos de arranque e auxiliar na bateria L097 e também o 

impacto do ciclo de arranque na bateria L121. 

Nos oito primeiros ciclos é possível verificar que, realmente, a tensão da 

L097 é maior do que a tensão da L121 e isso se deve exclusivamente ao fato de 

que a L097 tem 50 Ah a mais de capacidade que a outra bateria testada. 

Independentemente destes valores absolutos, é possível observar que a tensão 

da bateria L097 varia bastante se compararmos com as variações de tensão da 

L121; isto já é um sinal dos impactos das drenagens que o ciclo auxiliar impõe à 

bateria do sistema elétrico convencional. Para constatar esta diferença na 
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variação de tensão, foi determinado o desvio padrão das duas amostras. Para a 

bateria L097 foi encontrado 0,76 V de desvio padrão e para a bateria de arranque 

L121 do sistema de dupla bateria encontrou-se 0,22 V, confirmando, assim, a 

menor variação de tensão da bateria pertencente ao sistema com a arquitetura de 

dupla bateria. 

Já no 9º ciclo CCA vê-se realmente o impacto causado pelos ciclos 

auxiliares na bateria L097. É possível observar na Figura 43 que a bateria do 

sistema convencional de 150 Ah atinge um nível de tensão menor do que o da 

L121 de 100 Ah. Este dado mostra o quanto a vida útil de uma bateria de 

arranque é reduzida quando esta sofre ciclagens profundas, pois após apenas 

nove ciclos de arranque e auxiliares realizados na bateria L097, a sua tensão 

atingiu níveis mais baixos do que uma bateria com 2/3 da sua capacidade total.  

A variação de tensão entre a 8º e a 9º descarga também é um dado a ser 

avaliado, pois mostra o desgaste da bateria L097. Na bateria L097 é possível 

observar uma variação de 1,66 V enquanto que na bateria L121, utilizada no 

sistema de dupla bateria, verifica-se apenas 0,2 V. 

Outro dado analisado foi também a tensão ao final da quinta descarga de 

50 segundos dos ciclos de arranque. A Figura 44 traz o gráfico com os dados de 

tensão destas descargas. 

Esta é uma análise similar à realizada anteriormente, mas é necessária 

pelo fato de exemplificar a deterioração da bateria da arquitetura convencional em 

relação à bateria de arranque do sistema de dupla bateria. Estes dados de tensão 

foram obtidos após a aplicação dos 50 s de descarga na quinta série de descarga 

do ciclo de arranque.  

Novamente fica visível graficamente, que a bateria L097 tem uma maior 

variação de tensão quando comparada com a bateria L121. No quarto e no 

décimo segundo ciclo, a bateria de arranque do sistema de dupla bateria 

apresenta valores de tensão maiores que o da bateria do sistema convencional. 

Entretanto, é na décima sétima descarga apresentada pela Figura 44 que se 

observa que a L097 chega ao limite mínimo de tensão de 7,2 V, situação que não 

é verificada em nenhuma série da bateria L121. 
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Figura 44 – Comparação entre a tensão da bateria convencional do sistema de bateria simples 
com a bateria de arranque do sistema de dupla bateria ao final de 50 segundos da quinta 
descarga CCA do ciclo de arranque. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Mesmo a L121 possuindo uma menor capacidade que a L097, é possível 

verificar seu comportamento de tensão mais estável, mesmo que na maioria das 

séries ela possua uma tensão mais baixa que a L097. Esta instabilidade da 

bateria do sistema convencional deveu-se, principalmente, ao fato de ela ter 

sofrido as ciclagens causadas pelos ciclos auxiliares. Estes ciclos não são 

desejáveis para baterias com placas finas, como a L097, pois como já dito 

anteriormente nesta dissertação, causam a deterioração de suas placas e, por 

consequência, a diminuição de sua vida útil.  

Não se verificou nenhum outro motivo para explicar esse comportamento 

da bateria L097, a não ser a ciclagem causada pelos ciclos auxiliares, pois as 

duas baterias utilizadas nos testes do ciclo de arranque foram fabricadas pelo 

mesmo fornecedor, utilizando os mesmos materiais e o mesmo processo de 

fabricação. Portanto, já com estas duas primeiras análises é possível observar os 

benefícios que o sistema de dupla bateria pode trazer para a robustez e 

confiabilidade de um sistema de arranque.  

Outro dado que pode ser utilizado para comprovar esta melhora é o de 

comparação das tensões de repouso de pré-arranque, Figura 45. Esta figura 

contém o gráfico comparativo entre as tensões no instante anterior à aplicação da 
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primeira série de descarga CCA, ou seja, logo após a bateria L097 ter sofrido um 

ciclo auxiliar, simulando a situação real encontrada nos dados retirados da 

medição no veículo paulista. Considerando que as baterias foram fabricadas pela 

mesma empresa, é possível afirmar que a bateria L121 possuindo uma maior 

tensão de repouso que a bateria L097, possui também um SoC% maior.  

Estes dados obtidos através dos testes do ciclo de arranque mostram que 

dos 17 ciclos aplicados na bateria L097 e na bateria L121, em 11 oportunidades a 

tensão da bateria L121 foi maior do que a da bateria L097. Considerando a 

capacidade de carga da bateria L097 maior do que a bateria L121, esta 

comparação mostra, mais uma vez, a proteção que o sistema de dupla bateria 

traz ao sistema de arranque do veículo. Esta proteção faz com que a bateria da 

nova arquitetura elétrica proposta possua um SoC sempre alto para que sempre 

que seja desejada uma operação de partida, a bateria tenha carga suficiente para 

acionar o motor de arranque. 

 

 

 

Figura 45 – Comparação entre a tensão de repouso da bateria convencional do sistema de bateria 
simples com a bateria de arranque do sistema de dupla bateria antes da partida da primeira série 
dos ciclos de arranque. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

Estas três análises realizadas em relação ao ciclo de arranque visam 

mostrar a robustez que um sistema de dupla bateria pode trazer a um sistema de 
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arranque veicular. Mesmo os testes de dupla bateria sendo feitos com uma 

bateria de menor capacidade, ela se mostrou mais estável e confiável durante 

todo o processo, ratificando que este tipo de arquitetura elétrica pode melhorar a 

confiabilidade das baterias dentro dos sistemas de arranque veiculares.  

Se ao invés de uma bateria de 100 Ah tivesse sido utilizada uma bateria de 

150 Ah, os resultados tenderiam a ser melhores e mais robustos ainda. Porém, o 

intuito destes testes foi também mostrar que sistemas como estes, que dividem a 

responsabilidade das baterias de arranque e auxiliar, podem otimizar a 

capacidade total necessária. 

 

 

4.3.6 CICLO AUXILIAR – L095 AUXILIAR (100 AH) VS L097 CONVENCIONAL 

(150 AH) 

 

 

O ciclo auxiliar foi desenvolvido para simular as descargas com baixas 

correntes que drenam uma quantidade importante de carga das baterias durante 

o tempo em que o veículo fica com seu motor à combustão desligado. Esta 

situação foi observada inúmeras vezes durante a análise de dados do veículo 

paulista.  

Novamente optou-se por utilizar uma bateria de menor tamanho, L095 de 

100 Ah, na simulação das operações do sistema de dupla bateria e também a 

bateria L097 de 150 Ah que simulou a situação do sistema convencional, mas a 

diferença entre as baterias utilizadas para o ciclo auxiliar não ficou apenas restrita 

a seu tamanho. A bateria L095 é uma bateria tracionária, ou seja, uma bateria que 

possui placas mais espessas para suportar de melhor forma as descargas que 

ocorreram durante o ciclo auxiliar. Esta é outra vantagem do sistema de dupla 

bateria, pois como já mencionado anteriormente, ele permite o uso de baterias 

especializadas para cada tipo de operação (a bateria de arranque para as 

descargas de alta corrente e curta duração e a bateria tracionária para as 

descargas de baixa corrente com grande demanda de energia). 

As figuras 46 e 47 trazem as variações de tensão nas baterias L095 e 

L097, respectivamente. 
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Figura 46 – Níveis de tensão da bateria tracionária ao final dos testes de ciclo auxiliar. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

 

Figura 47 – Níveis de tensão da bateria convencional ao final dos testes de ciclo auxiliar. 
FONTE: O Autor, 2016. 

 

 

É possível observar nas Figuras 47 e 48 que a tensão da bateria L097, em 

todos os 17 ciclos, é maior do que a tensão da bateria L095, justamente por ter 

maior capacidade. Uma informação importante que se pode retirar das Figuras 46 

e 47 é a diferença entre a máxima e a mínima tensão. A máxima variação de 

tensão que se observa na bateria tracionária é de 0,072 V, enquanto que o da 

bateria convencional é de 0,135, quase o dobro do que foi encontrado na bateria 
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do sistema de dupla bateria. Este dado mostra que a bateria convencional sofre 

um impacto maior do que a bateria tracionária, isto se deve ao fato de que a L097 

participou tanto dos testes auxiliares quanto dos testes de arranque. 

No geral, as duas baterias se comportaram bem durante os testes dos 

ciclos auxiliares, não apresentando nenhuma queda brusca de tensão, 

principalmente devido ao fato de terem sido aplicadas baixas correntes, 

característica esperada para este teste. Levando em conta que a bateria 

convencional possui 150 Ah de capacidade, correntes de 4 A e 0,4 A como as que 

foram aplicadas não impactam significativamente nos seus níveis de tensão, pois 

são muito baixas em relação a sua capacidade. O maior impacto que o teste 

auxiliar causou na bateria L097 foi a ciclagem e, por consequência, o desgaste de 

suas placas, impactando posteriormente em sua capacidade de suportar as altas 

correntes CCA impostas pelos testes de arranque, como já foi mostrado no 

capítulo anterior. 

A bateria tracionária teve seu comportamento dentro dos padrões 

esperados: baixas quedas de tensão durante todos os ciclos auxiliares e, 

principalmente, a baixa variação entre a tensão do primeiro e do último teste. 

Considerando o conjunto de dados obtidos durante os testes de arranque e 

auxiliares, é possível observar que o sistema de dupla bateria pode trazer 

vantagens significativas para a confiabilidade dos sistemas de bateria veiculares. 

Este conjunto de dados impacta, principalmente, na análise de dados dos testes 

de arranque, trazendo resultados que mostram que este tipo de arquitetura 

beneficia o sistema de partida do veículo, excluindo a bateria de arranque da 

ciclagem causada pelo ciclo auxiliar. Este resultado do teste de dupla bateria 

evidencia a vantagem de não ciclar a bateria de arranque, fazendo com que ela 

sempre esteja com seu SoC em altos níveis para suportar as altas correntes 

demandadas pelo motor de arranque. 

Vale ressaltar que, para tornar este sistema funcional em veículos reais, 

devem ser implantados sistemas inteligentes e aparelhos dedicados à separação 

das cargas, como os da Cole Hersee mostrados na Figura 5. Sistemas 

inteligentes como este podem ser encontrados em alguns modelos de veículos 

pesados e principalmente em trailers que precisam, necessariamente, separar as 

baterias de arranque das baterias auxiliares utilizadas para atender todas as 

demandas elétricas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A análise dos dados do regime de operação das baterias em ônibus 

urbanos na cidade de São Paulo mostra que estas baterias, dimensionadas para 

o arranque dos veículos, são utilizadas em maior grau para atender cargas 

auxiliares, as quais exigem uma quantidade de energia que excede 

significativamente a energia demandada pelos próprios eventos de partida dos 

veículos. Este regime de operação provocou uma situação onde as baterias 

atualmente utilizadas nos ônibus urbanos já não são mais suficientes para 

garantir a confiabilidade e a robustez esperada pelos clientes e usuários deste 

sistema de transporte. A análise dos dados coletados permite afirmar que o 

grande número de falhas precoces que vêm ocorrendo nas baterias de arranque, 

indicadas por fabricantes de baterias e por empresas de seguros veiculares, não 

são causadas por má qualidade ou defeitos de fabricação das baterias, mas sim 

pelo fato que estes veículos impõem às baterias de arranque um regime para o 

qual elas não foram desenvolvidas. Identificou-se na comparação entre as 

Tabelas 4 e 5 que o consumo de energia das baterias com o veículo parado 

chega a ser 10 vezes maior do que o consumo de energia necessário para as 

operações de arranque e pode chegar a drenar mais de 16% da sua capacidade. 

Outro resultado obtido da análise dos dados foi a constatação de que em 

70% dos arranques realizados pelo ônibus as baterias se encontravam em um 

estado de carga inferior a 50% (ver Tabela 8), o que é extremamente prejudicial à 

vida útil das baterias de arranque. O recomendado é que o estado de carga de 

baterias de arranque nunca seja inferior a 90%, pois nestes períodos em que as 

baterias apresentam estados de carga baixos, elas desenvolvem um fenômeno 

denominado sulfatação irreversível, pela privação prolongada de carga. 

A bateria híbrida, que foi uma das soluções propostas nesta dissertação, 

mostrou-se eficiente quando comparada com a bateria convencional hoje 

disponibilizada no mercado. Durante os testes da norma SAE J2185 ela 

apresentou melhores resultados que a bateria convencional, tanto durante os 

períodos de ciclagem quanto durante os testes de alta corrente. A principal 

vantagem desta solução é a possibilidade de aplicação imediata no mercado, pois 

ela não demanda nenhum tipo de readaptação elétrica ou estrutural dos veículos. 
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De acordo com o fabricante Rondopar, a bateria híbrida apresenta um pequeno 

aumento no seu custo (da ordem de 15%) devido a uma quantidade um pouco 

maior de chumbo, mas comparando com seu desempenho no teste da norma 

SAE (onde suportou o dobro de ciclos), a vantagem econômica é evidente. Por 

esse motivo, um lote piloto de aproximadamente 80 baterias desta tecnologia já 

foi colocado no mercado e agora o fabricante está em processo de monitoramento 

constante para verificar o seu desempenho em condições reais de operação. 

Esse monitoramento é necessário principalmente para averiguar que a fragilidade 

verificada na bateria híbrida durante operações de arranque não prejudique o seu 

funcionamento global no regime imposto pelo ônibus. 

Outra solução para os problemas de durabilidade de baterias apresentada 

nesta dissertação foi o sistema de dupla bateria. Os dados obtidos através da 

metodologia criada para os testes em laboratório foram satisfatórios com relação 

à proposta desta dissertação. Principalmente os testes dos ciclos de arranque, 

que visaram simular as operações de partida de veículos, mostraram que este 

sistema protege a bateria de arranque do desgaste causado pelas descargas 

auxiliares. Os dados das Figuras 43, 44 e 45 mostram que bateria dedicada ao 

arranque, apesar de em alguns momentos apresentar valores de tensão menores 

do que a bateria convencional (lembrando que a bateria convencional era de 150 

Ah e a de arranque de 100 Ah), teve um comportamento mais estável. O principal 

problema da instabilidade apresentada pela bateria convencional é que, se 

ocorrido em um veículo real, uma dessas quedas bruscas de tensão observadas 

pode atingir valores que causem o não arranque do veículo acarretando uma 

série de consequências. 

Os dados obtidos no ciclo auxiliar mostram que a uma bateria de 100 Ah. 

dedicada para o consumo das cargas auxiliares é energeticamente suficiente (o 

que diminui o impacto econômico de substituir uma bateria de arranque 

convencional por duas, uma de arranque dedicada e outra de consumo dedicada). 

De acordo com a metodologia proposta, ela suportou todos os ciclos sem 

nenhuma queda brusca de tensão. É necessário mencionar que, mesmo a bateria 

de arranque dedicada (L095) tendo dois terços da capacidade da convencional 

(L097), a maior variação de tensão foi encontrada na bateria convencional, o que 

mostra novamente a estabilidade trazida pelo sistema de dupla bateria. Os dados 

mostraram também que a bateria de consumo poderia ainda ser melhor 
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dimensionada (ter sua capacidade reduzida) para tornar esta nova arquitetura 

mais atraente do ponto de vista econômico (o dimensionamento ideal para um 

veículo real deve fazer com que a vida útil de ambas as baterias, consumo e 

arranque, seja semelhante). 

Desta forma, esta dissertação avaliou duas soluções: uma paliativa (a da 

bateria híbrida) e outra mais robusta, a modificação da arquitetura elétrica dos 

veículos. Apesar da solução utilizando a bateria híbrida ser mais fácil de implantar 

em curto prazo, na opinião do autor desta dissertação, considerando que mais 

cargas elétricas ainda serão implantadas nos veículos pesados no intuito de 

melhorar o conforto, a segurança e sua confiabilidade, a solução final a longo 

prazo deve ser um sistema com duas baterias de tecnologias diferentes: uma 

para arranque e outra para consumo. 
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6 TRABALHOS FUTUROS  

 

 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho foram identificados 

estudos que poderiam ser desenvolvidos na sequência desta dissertação: 

 Instalação de sistemas de dupla bateria em um veículo real para a 

obtenção de dados de balanço de energia, níveis de tensão e corrente como os 

valores obtidos do veículo paulista. Esta instalação também é necessária para 

verificar o dimensionamento ideal das baterias de arranque e tracionária a serem 

utilizadas em um veículo real. 

 Validação econômica do sistema de dupla bateria através da análise 

completa dos custos de garantia de baterias e custo de implantação do sistema 

em veículos reais, considerando também os possíveis investimentos em 

mudanças estruturais na carroceria do veículo devido ao aumento do numero de 

baterias; 

 Validação da bateria híbrida através da sua aplicação em um veículo real e 

posterior coleta de dados para verificação de níveis de tensão e SoC%. 
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ANEXO 1 

 

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

20/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,14 12,23 0,97 

12,00 12,06 1,56 

12,19 12,33 2,27 

12,24 12,33 1,17 

12,47 12,58 0,52 

12,34 12,45 2,75 

12,26 12,38 1,63 

12,17 12,28 3,59 

12,19 12,31 0,90 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

21/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,21 12,36 7,15 

12,09 12,21 2,18 

12,77 12,84 0,05 

12,67 12,77 0,07 

12,73 12,28 0,11 

12,43 12,16 0,57 

12,53 12,28 0,14 

12,36 12,48 2,23 

12,48 12,55 0,35 

12,46 12,55 0,41 

12,77 12,67 0,15 

12,33 12,48 1,22 

12,19 12,31 1,14 

12,75 12,65 0,14 

12,33 12,48 0,44 
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Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

22/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h antes do arranque 

12,31 12,43 0,49 

12,17 12,28 1,71 

12,29 12,33 0,64 

11,99 12,14 0,09 

12,21 12,36 0,50 

12,31 12,43 1,32 

12,12 12,23 2,79 

12,32 12,18 0,14 

13,26 13,11 0,02 

12,31 12,45 1,06 

12,29 12,38 5,90 

12,27 12,40 0,43 

12,38 12,53 0,39 

13,18 13,21 0,02 

12,34 12,45 0,58 

12,31 12,40 1,51 

12,26 12,38 0,34 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

23/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,60 12,43 0,20 

12,14 12,26 0,84 

12,26 12,36 5,28 

12,26 12,36 3,82 

12,43 12,55 0,25 

12,50 12,65 0,22 

12,87 12,67 0,08 

12,48 12,53 0,20 

13,02 12,72 0,10 

12,33 12,43 0,98 

12,27 12,40 3,31 

12,53 12,50 0,19 
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12,16 12,38 0,40 

13,53 13,67 0,02 

12,21 12,31 0,31 

12,19 12,28 0,78 

12,26 12,38 0,63 

12,28 12,36 0,24 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

24/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,12 12,21 0,68 

12,21 12,31 0,68 

12,24 12,38 2,06 

12,28 12,36 3,39 

12,85 12,89 0,07 

12,26 12,36 0,73 

12,17 12,16 0,64 

12,31 12,43 0,48 

12,19 12,28 1,22 

12,29 12,38 0,99 

12,26 12,38 2,06 

12,21 12,33 0,36 

12,62 13,65 0,00 

12,26 12,38 0,37 

13,26 13,55 0,01 

12,99 13,11 0,05 

12,38 12,38 0,25 

12,26 12,21 0,30 

13,11 13,38 0,03 

12,33 12,31 0,24 

13,11 13,40 0,02 

12,05 12,28 1,54 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

25/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,22 12,28 0,51 
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12,16 12,26 0,68 

12,21 12,33 1,55 

12,18 11,97 3,26 

12,38 12,50 0,29 

12,43 12,50 0,20 

13,04 13,16 0,06 

12,94 12,87 0,09 

12,16 12,31 1,82 

12,31 12,40 0,56 

12,92 12,72 0,09 

12,24 12,38 0,70 

12,26 12,36 0,33 

13,24 13,23 0,02 

12,92 12,82 0,11 

12,04 12,14 0,38 

12,12 12,21 1,33 

12,46 12,40 0,24 

12,86 12,75 0,13 

12,92 12,79 0,08 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

26/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,19 12,28 3,85 

12,12 12,21 1,50 

12,33 13,33 0,05 

12,19 12,26 13,62 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

27/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,11 12,26 9,88 

12,38 12,50 0,73 

12,43 12,53 0,56 

12,29 12,38 0,41 

12,46 12,55 0,31 

12,82 12,70 0,15 
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12,39 12,45 1,05 

12,60 12,53 0,17 

12,41 12,43 0,27 

12,04 12,55 0,18 

12,17 12,28 0,70 

12,67 12,65 0,16 

12,21 12,33 1,31 

12,24 12,33 0,39 

12,53 12,60 0,15 

12,29 12,38 6,79 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

28/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,21 12,36 5,87 

12,43 12,50 0,29 

12,33 12,43 1,05 

12,31 12,40 0,90 

12,33 12,43 0,25 

12,26 12,36 1,46 

12,26 12,36 0,67 

12,21 12,36 0,42 

12,19 12,31 0,41 

12,97 13,06 0,07 

12,04 12,16 0,48 

13,45 13,50 0,01 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

29/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,28 12,36 6,97 

12,47 12,58 0,40 

12,80 12,77 0,12 

12,38 12,38 0,22 

12,56 12,40 0,19 

12,31 12,40 0,41 

12,12 12,18 0,17 
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12,31 12,43 0,58 

13,14 13,11 0,05 

12,65 12,58 0,18 

12,82 12,77 0,12 

12,19 12,28 1,00 

12,67 12,60 0,19 

12,19 12,28 1,33 

12,26 12,38 2,29 

13,40 13,53 0,01 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

30/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,11 12,26 6,25 

12,65 12,72 0,17 

12,82 12,77 0,09 

12,94 12,87 0,11 

12,65 12,40 0,11 

12,33 12,43 0,84 

12,50 12,48 0,21 

12,29 12,33 0,32 

12,27 12,40 0,47 

12,51 12,50 0,24 

12,34 12,33 0,32 

12,31 12,40 1,43 

12,65 12,65 0,16 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

31/07/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,21 12,26 0,37 

12,14 12,26 0,74 

12,12 12,21 16,18 

12,53 12,65 0,38 

12,84 12,82 0,09 

12,48 12,43 0,23 

13,01 13,04 0,08 
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12,36 12,45 0,80 

12,31 12,40 1,88 

12,52 12,53 0,23 

12,57 12,58 0,18 

12,29 12,40 1,08 

12,21 12,31 0,53 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

01/08/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,96 13,04 0,09 

12,12 12,28 0,71 

12,19 12,28 0,45 

12,31 12,40 4,11 

12,31 12,40 1,56 

12,29 12,38 0,78 

12,36 12,50 0,29 

12,24 12,33 0,28 

12,87 13,45 0,01 

12,36 12,38 0,20 

12,23 12,36 0,47 

12,34 12,33 0,12 

12,48 12,50 0,20 

12,33 12,36 0,24 

13,04 13,09 0,06 

12,70 12,67 0,15 

12,68 12,67 0,16 

12,48 12,48 0,22 

12,63 12,62 0,19 

12,21 12,36 0,48 

12,77 12,87 0,13 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

02/08/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,12 12,21 0,46 

12,12 12,23 0,40 
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12,24 12,38 3,12 

12,22 12,62 0,16 

12,12 12,38 0,77 

12,35 12,36 0,20 

12,80 12,77 0,12 

13,06 13,09 0,08 

12,24 12,38 1,02 

12,26 12,38 0,48 

12,26 12,33 0,36 

13,23 13,26 0,03 

12,26 12,33 1,08 

12,33 12,43 0,32 

12,26 12,36 0,44 

12,80 12,79 0,12 

12,65 12,65 0,20 

12,35 12,36 0,31 

12,26 12,33 0,87 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

03/08/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,23 12,36 0,70 

12,23 12,36 3,80 

12,50 12,60 0,25 

12,82 12,92 0,13 

12,72 12,77 0,12 

12,87 12,89 0,14 

12,31 12,40 0,65 

12,33 12,26 0,19 

12,58 12,60 0,16 

12,29 12,38 0,50 

12,38 12,38 0,23 

12,26 12,33 0,30 

12,62 12,65 0,10 

12,26 12,33 0,26 

12,24 12,33 0,53 

12,26 12,36 2,12 
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Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

04/08/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,77 12,82 0,10 

12,23 12,36 0,53 

12,16 12,26 0,61 

12,31 12,40 0,28 

12,14 12,23 5,90 

12,40 12,53 0,72 

12,77 12,72 0,13 

12,31 12,43 0,78 

12,48 12,45 0,22 

13,09 13,11 0,05 

12,46 12,40 0,28 

12,86 12,97 0,08 

12,04 12,26 1,00 

12,29 12,38 1,20 

12,65 12,60 0,16 

12,07 12,18 1,35 

12,31 12,45 0,35 

12,41 12,50 0,28 

12,04 12,11 0,12 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

05/08/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,16 12,31 1,70 

12,23 12,36 5,34 

12,53 12,65 0,22 

12,45 12,58 0,25 

12,94 12,89 0,09 

12,53 12,45 0,24 

12,34 12,40 0,75 

12,85 12,84 0,15 

12,16 12,26 12,97 

12,70 12,77 0,06 
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12,51 12,45 0,39 

12,14 12,23 0,16 

12,33 12,43 0,40 

12,29 12,38 0,40 

12,12 12,23 0,42 

12,34 12,40 0,22 

12,21 12,31 0,55 

13,38 13,40 0,01 

12,87 12,89 0,10 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

06/08/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,26 12,36 0,45 

12,27 12,40 0,67 

12,26 12,33 1,15 

12,29 12,38 5,07 

12,49 12,60 0,30 

12,65 12,75 0,12 

12,31 12,38 0,85 

12,23 12,36 0,58 

12,89 12,89 0,09 

12,94 12,89 0,07 

12,51 12,45 0,69 

12,70 12,70 0,13 

12,28 12,26 0,27 

12,26 12,28 0,27 

12,22 12,28 0,87 

12,28 12,31 0,30 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

07/08/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,16 12,26 0,58 

12,16 12,26 0,80 

12,01 12,14 1,35 

12,19 12,31 1,91 
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12,36 12,43 0,74 

12,10 12,18 0,08 

12,12 12,21 3,52 

12,48 12,55 0,17 

12,75 12,67 0,21 

12,48 12,45 0,21 

12,34 12,40 0,56 

12,65 12,65 0,17 

13,14 13,16 0,05 

12,77 12,77 0,12 

13,02 13,06 0,06 

12,74 12,75 0,13 

12,34 12,40 1,29 

12,58 12,67 0,12 

12,38 12,50 0,16 

13,11 13,21 0,04 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

08/08/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,12 12,23 0,44 

12,10 12,23 6,11 

12,23 12,36 0,66 

12,38 12,48 0,26 

12,31 12,45 0,54 

12,29 12,40 0,50 

12,43 12,48 0,20 

12,26 12,36 0,35 

12,36 12,40 0,27 

12,26 12,36 0,47 

12,97 13,01 0,07 

12,48 12,48 0,21 

12,31 12,31 0,27 

13,23 13,31 0,02 

12,55 12,58 0,19 

12,24 12,33 0,41 

12,22 12,23 0,29 
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Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

09/08/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

13,04 13,23 0,04 

12,29 12,38 2,62 

12,36 12,45 0,31 

12,21 12,33 0,91 

12,91 13,09 0,02 

12,77 12,84 0,04 

12,19 12,28 13,76 

12,40 12,48 0,41 

12,11 12,26 2,16 

12,48 12,65 0,16 

12,23 12,36 2,12 

12,19 12,33 1,24 

12,53 12,67 0,08 

12,14 12,26 0,95 

  
  

      

Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

10/08/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,29 12,38 0,33 

12,17 12,28 2,87 

12,07 12,16 4,42 

12,53 12,67 0,15 

12,79 12,92 0,08 

12,79 12,75 0,15 

12,36 12,48 0,64 

12,53 12,50 0,20 

12,36 12,43 1,70 

12,19 12,33 0,59 

12,26 12,38 0,36 

12,21 12,33 1,38 

12,21 12,33 0,84 

12,27 12,40 0,90 
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Tensão no 
momento antes 

do Arranque  

11/08/2015 

Tensão 1 
[V] 

Tensão 2 
[V] 

A.h (-) antes do 
arranque 

12,09 12,21 0,48 

13,08 13,36 0,01 

12,07 12,21 0,46 

12,45 12,48 0,19 

12,28 12,36 2,94 

12,31 12,40 0,56 

12,19 12,31 3,32 

12,26 12,36 1,34 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

9,98 9,97 -574,10 

10,44 9,92 -641,60 

10,98 9,45 -654,10 

11,17 9,41 -609,50 

10,51 9,80 -527,00 

10,47 10,04 -614,00 

10,71 10,70 -619,70 

13,55 10,14 -529,50 

13,05 10,28 -636,00 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

13,24 10,23 -620,90 

10,12 10,53 -663,00 

11,17 11,04 -553,60 

11,02 10,94 -627,40 

11,63 10,58 -521,70 

10,25 11,45 -600,60 

11,09 11,31 -513,50 

10,78 9,80 -602,80 

10,51 10,19 -612,80 

10,73 10,70 -556,80 

12,09 9,63 -607,40 

10,95 10,21 -555,70 

9,61 11,50 -515,20 

10,90 10,75 -577,60 

10,49 10,65 -531,20 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

11,15 9,53 -522,00 

11,05 9,41 -561,70 

9,42 9,28 -705,00 

10,76 9,55 -502,50 

10,30 10,21 -617,40 

10,76 10,60 -507,60 

10,53 10,53 -558,10 

10,74 10,45 -507,40 
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11,12 13,79 -639,60 

11,20 10,38 -506,80 

10,61 10,65 -557,20 

10,66 10,60 -623,00 

9,59 9,97 -598,30 

10,41 14,62 -602,50 

9,78 10,02 -603,60 

10,17 10,70 -643,40 

10,36 10,36 -618,60 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,85 9,92 -621,30 

10,91 10,11 -570,20 

10,76 9,82 -505,00 

8,80 11,75 -521,00 

10,78 10,80 -510,60 

11,49 9,75 -650,70 

11,68 10,04 -663,50 

11,83 9,65 -576,20 

10,86 10,55 -545,20 

10,70 10,41 -587,20 

11,24 9,65 -658,40 

10,44 10,33 -585,50 

9,49 11,40 -618,40 

12,36 13,40 -654,20 

10,27 10,31 -578,90 

10,66 10,55 -614,40 

10,81 10,28 -649,20 

11,41 10,36 -504,40 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,49 10,67 -562,60 

11,00 10,19 -607,40 

10,00 10,38 -578,80 

10,59 10,65 -500,40 

10,49 10,28 -595,90 

11,64 10,11 -565,00 

10,77 14,09 -623,10 

10,90 11,19 -592,00 

11,05 10,36 -483,10 

11,24 9,92 -639,40 

11,76 10,06 -665,20 

9,84 10,67 -550,50 

9,79 10,72 -570,80 
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11,12 14,01 -644,40 

11,26 11,09 -533,30 

10,24 10,19 -506,70 

9,88 10,50 -562,50 

11,39 10,28 -501,80 

9,30 10,48 -520,10 

10,75 11,14 -665,20 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,73 10,43 -534,50 

10,22 10,72 -610,60 

10,87 13,92 -519,90 

11,03 10,11 -518,40 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,68 10,26 -521,70 

10,56 10,75 -579,00 

10,27 10,43 -585,80 

10,66 10,23 -548,90 

10,83 10,92 -497,00 

10,22 10,04 -602,10 

10,27 10,41 -557,20 

11,15 9,70 -608,90 

11,17 9,70 -565,70 

11,12 10,50 -638,70 

11,10 9,94 -657,20 

9,29 12,14 -543,10 

13,97 9,63 -557,00 

12,61 10,72 -511,40 

11,29 10,60 -501,60 

9,14 11,58 -538,80 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,76 10,48 -522,20 

10,86 9,82 -613,50 

10,07 10,70 -542,10 

9,73 11,16 -518,90 

10,85 9,87 -502,60 

11,32 9,89 -568,70 

9,91 10,38 -568,60 

11,19 9,53 -538,00 

10,30 10,33 -525,20 
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11,24 13,67 -593,00 

13,77 9,53 -643,00 

11,31 14,21 -659,60 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,88 10,31 -582,50 

11,05 10,48 -573,30 

9,96 9,77 -572,00 

10,51 10,70 -659,00 

11,21 11,19 -540,70 

10,53 10,41 -648,30 

11,20 9,94 -527,60 

10,97 10,65 -503,20 

11,01 13,87 -531,70 

11,46 10,50 -515,00 

11,52 10,62 -556,10 

10,59 10,65 -575,30 

11,15 9,94 -514,80 

10,66 10,70 -532,30 

8,98 9,70 -705,00 

11,77 11,58 -533,20 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,68 10,48 -544,80 

11,05 9,87 -654,30 

11,68 10,67 -544,70 

10,05 11,09 -509,50 

10,31 12,04 -503,90 

10,66 10,45 -525,30 

11,12 10,38 -535,40 

10,59 9,94 -489,10 

8,59 10,87 -625,70 

10,88 10,45 -641,80 

10,61 10,77 -527,10 

11,29 10,31 -519,40 

11,27 10,48 -578,50 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,13 10,55 -551,80 

10,71 10,50 -561,60 

10,23 10,23 -563,70 

10,95 10,72 -516,60 
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12,03 10,11 -649,60 

9,44 10,65 -530,50 

11,13 13,75 -575,10 

10,13 10,67 -543,40 

11,59 9,82 -603,00 

10,66 10,92 -556,00 

10,87 10,80 -511,30 

9,49 11,33 -523,50 

11,05 10,50 -518,20 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

14,82 10,04 -609,20 

10,03 10,55 -555,30 

11,03 9,60 -609,00 

10,64 9,89 -603,20 

10,54 10,67 -592,10 

9,88 9,48 -632,90 

10,49 10,11 -490,50 

11,05 10,31 -621,20 

11,09 14,16 -542,20 

10,78 9,92 -614,80 

11,08 10,28 -597,60 

10,59 10,62 -575,80 

11,32 9,70 -533,50 

11,73 9,65 -594,10 

10,87 14,04 -649,80 

11,61 10,14 -613,10 

10,73 10,89 -496,60 

11,00 10,75 -499,20 

10,73 10,82 -579,90 

11,00 9,55 -603,20 

8,93 12,40 -483,60 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

8,88 11,75 -539,10 

11,56 9,63 -577,50 

10,00 10,36 -607,20 

12,88 10,84 -529,20 

10,13 10,33 -582,70 

10,66 10,70 -631,90 

10,68 10,92 -635,20 

11,04 13,87 -546,20 

10,59 10,72 -499,40 

10,59 10,60 -585,80 



138 
 

10,76 10,84 -493,90 

11,45 13,87 -499,60 

11,10 9,55 -503,90 

8,96 10,33 -554,30 

10,90 10,41 -545,30 

11,27 10,65 -581,20 

10,95 10,80 -563,80 

10,98 10,28 -552,80 

10,27 10,92 -523,40 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,95 9,63 -604,90 

11,26 9,80 -617,70 

11,15 9,65 -576,20 

11,29 10,26 -619,90 

11,32 10,62 -533,90 

10,95 10,43 -585,20 

10,29 10,31 -597,50 

10,97 10,92 -506,10 

11,12 10,19 -526,20 

11,15 9,60 -622,50 

11,83 9,58 -590,90 

11,03 10,23 -592,90 

10,73 10,48 -601,40 

10,44 10,36 -629,20 

10,98 9,99 -656,60 

11,05 10,33 -546,40 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

11,24 10,53 -564,20 

11,32 10,26 -525,70 

11,08 9,67 -508,20 

11,76 9,72 -557,50 

10,86 10,38 -538,70 

11,08 9,67 -608,70 

11,15 10,38 -623,60 

10,71 10,55 -559,30 

10,88 10,84 -491,10 

11,75 13,26 -608,40 

11,22 10,65 -573,00 

11,24 11,19 -487,50 

10,83 9,82 -572,50 

10,93 9,92 -623,40 

10,88 10,82 -641,60 
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10,96 10,28 -584,60 

10,49 10,82 -555,90 

9,12 9,24 -705,00 

10,83 10,75 -486,50 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,34 10,26 -551,60 

10,17 10,31 -614,60 

11,00 10,43 -658,00 

8,64 10,75 -590,10 

11,29 10,94 -634,90 

10,92 10,58 -500,20 

11,22 10,04 -568,50 

11,05 10,67 -653,10 

10,32 10,31 -547,60 

11,02 10,60 -647,40 

9,10 9,19 -705,00 

11,32 9,70 -652,60 

10,27 10,53 -584,90 

10,73 9,97 -572,00 

10,90 9,92 -518,20 

11,10 9,58 -489,30 

10,66 10,31 -643,40 

11,31 14,18 -560,20 

11,25 11,23 -422,00 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,78 10,02 -509,40 

10,59 10,65 -644,60 

10,83 10,50 -598,20 

10,54 10,60 -611,80 

10,96 10,06 -619,40 

11,25 10,89 -530,20 

10,76 10,65 -619,70 

10,36 10,70 -651,70 

11,54 10,77 -630,70 

9,37 10,84 -658,00 

10,83 10,87 -504,70 

10,14 11,65 -607,50 

10,22 10,43 -591,30 

10,71 10,65 -542,10 

10,98 10,26 -590,80 

12,34 10,60 -474,00 
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Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

11,26 10,02 -621,60 

11,10 10,28 -596,70 

11,03 9,50 -566,40 

10,81 9,77 -558,90 

9,49 9,36 -705,00 

8,40 10,55 -559,30 

10,69 10,62 -556,40 

10,97 10,58 -615,90 

11,56 10,67 -505,20 

10,61 10,80 -656,60 

10,98 10,38 -608,10 

10,42 10,45 -504,00 

11,07 13,96 -553,40 

11,08 10,62 -495,00 

10,34 14,62 -672,20 

12,97 11,14 -444,20 

11,15 9,77 -504,30 

11,17 10,50 -608,20 

10,71 10,60 -659,70 

10,41 14,62 -502,80 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

11,56 9,58 -638,80 

10,61 10,53 -484,40 

10,95 10,43 -636,70 

10,63 10,87 -626,70 

10,92 10,70 -519,50 

10,73 10,60 -538,00 

11,00 10,36 -574,00 

10,39 10,31 -565,60 

10,95 10,67 -505,50 

9,91 10,62 -601,70 

9,30 11,21 -588,80 

11,44 10,31 -523,20 

10,73 10,60 -572,50 

10,68 14,55 -553,90 

14,14 9,92 -430,70 

10,62 10,06 -498,90 

11,32 11,11 -513,20 
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Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

11,02 14,11 -613,70 

9,25 11,26 -490,50 

8,90 11,92 -526,00 

10,05 10,84 -619,40 

10,22 14,57 -601,40 

10,54 9,99 -670,00 

10,93 10,16 -503,20 

10,71 10,38 -670,90 

10,17 10,14 -607,10 

10,56 10,87 -593,20 

11,07 10,02 -560,00 

10,32 10,48 -660,00 

10,42 10,11 -477,40 

9,71 11,04 -554,10 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,98 9,84 -652,00 

10,58 10,19 -607,60 

10,49 9,55 -481,20 

11,02 10,53 -533,40 

11,07 10,21 -471,90 

10,81 11,06 -573,60 

11,46 10,33 -493,70 

13,04 10,14 -516,80 

9,73 10,65 -458,00 

10,97 10,41 -490,10 

10,66 10,67 -556,30 

10,68 10,48 -641,10 

8,69 11,82 -480,20 

11,14 10,36 -522,80 

      

Tensão no Pico de Corrente Corrente de Pico 

Tensão 1 [V] Tensão 2 [V] Corrente [A] 

10,25 10,28 -458,70 

11,21 14,14 -662,80 

10,71 10,23 -496,80 

11,05 10,67 -507,80 

10,90 9,75 -621,60 

10,93 9,75 -546,30 

10,69 10,50 -473,10 
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