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RESUMO 

 
Os sistemas fotovoltaicos são cada dia mais utilizados como alternativa de geração 
distribuída de energia, porém a grande dificuldade na utilização deste sistema é sua 
intermitência por sua dependência da luz solar. Desta forma os acumuladores de 
energia são fundamentais para o gerenciamento adequado de um sistema 
fotovoltaico, e permitem inclusive a instalação de painéis fotovoltaicos em regiões 
remotas não atendidas pela rede de distribuição. A escolha das baterias a serem 
utilizadas como acumuladores passa então a ser a grande questão na montagem de 
um sistema eficiente, devido aos custos e da vida útil das baterias. No intuito de 
escolher a bateria mais adequada é necessário simular suas condições de uso em 
campo e sua durabilidade, esta não é uma escolha simples devido ao grande 
número de variáveis que influem na vida útil de uma bateria e também pelo rigor que 
o regime fotovoltaico exige da mesma. Um método de avaliação deve levar em 
consideração o máximo de processos de envelhecimento sofridos por uma bateria, e 
ainda simular o mais próximo possível as condições de variação de carga que a 
bateria sofre. Na literatura é possível encontrar uma série de normas para teste da 
vida útil de baterias, principalmente as chumbo-ácido. Todas possuem prós e 
contras, sendo que aquelas que simulam bem o comportamento esperado para uma 
bateria num sistema fotovoltaico típico duram muito tempo (até mais de um ano), e 
os testes mais rápidos são significantemente diferentes deste comportamento típico. 
Por este motivo, os principais pesquisadores desta área sugerem que a utilização de 
apenas uma dessas normas não é suficiente para uma avaliação definitiva de uma 
bateria, sendo necessária uma composição de duas ou mais normas para definir 
suas características de envelhecimento em um sistema fotovoltaico. Como forma de 
melhorar esta situação o trabalho em questão propõe um novo procedimento de 
teste que mescla características das principais normas citadas na literatura, e busca 
evitar a necessidade de mais de um teste para avaliação rápida de baterias em 
sistemas fotovoltaicos. A construção do modelo foi baseada nos mecanismos de 
degradação típicos dos componentes internos da bateria e teve o propósito de 
submeter a mesma a diferentes tipos de stress, entretanto sem que o teste induza a 
um mecanismo específico de degradação. Os estudos foram realizados com 
baterias chumbo-ácido devido a sua vasta utilização, seu baixo custo e por serem as 
utilizadas nas normas internacionais citadas na literatura para avaliação de baterias 
em sistemas fotovoltaicos. O trabalho contempla as etapas do desenvolvimento do 
modelo proposto e a avaliação de um modelo de bateria desenvolvida para sistemas 
fotovoltaicos neste mesmo procedimento, também foram testadas baterias segundo 
as normas internacionais e realizado um tear down de uma bateria ciclada no 
método proposto. Os resultados demonstraram que o procedimento proposto é 
eficaz na avaliação de baterias, de maneira rápida e proporcionando dados 
relevantes para a definição de se a bateria deve ou não ser utilizada em um sistema 
fotovoltaico. 
 
Palavras-chave: Bateria. Chumbo-ácido. Fotovoltaico. Procedimento de Avaliação. 
Sistemas Fotovoltaicos.  
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ABSTRACT  

 
The use of Photovoltaic systems as an alternative for distributed generation energy is 
increasing; however, a serious limitation of these systems is the intermittence and 
seasonality of the sunlight. Therefore, energy accumulators are fundamental for the 
proper management of a photovoltaic system, and even allow the installation of 
photovoltaic panels in remote areas not served by the distribution network. To 
choose the type and the manufacturer of the battery becomes the great problem on 
setting up an efficient system for accumulator use due to different cost and the 
batteries lifetime expectancy. In order to choose the most suitable battery it is 
necessary to simulate the use in field conditions and durability. This is not a simple 
task, because there are a large number of variables that affect the battery lifetime. An 
evaluation method should therefore consider all the aging processes that influences 
the battery, and even simulate as closely as possible the charge variations suffered 
by it. In the literature is possible to find a number of lifecycle batteries evaluation 
standards, especially for lead-acid models. All of them have pros and cons. Those 
that emulate closely the expected behaviors in a PV system last too long (even 
years) and those that are faster, differ significantly from a typical profile of charges 
and discharges in a typical PV system. Because of that, the main authors suggest 
that the use of only one of these standards is not enough for a definitive battery 
assessment. The use of two or more standards is required to define how a specific 
battery ages in a photovoltaic system. In order to improve this situation, this work 
proposes a new evaluation procedure that uses the main standards features in the 
literature, and seeks to avoid more than one test for a fast battery evaluation in 
photovoltaic systems. To conceive this new procedure, it was considered the typical 
aging mechanisms of internal battery components and has the purpose to submit the 
battery to different kinds of stresses; however without the induction of a main aging 
mechanism. The studies were conducted with lead acid batteries due their 
widespread use, low cost and international standards use for batteries evaluation in 
photovoltaic systems. This work includes the development stages of the proposed 
standard and the evaluation of a battery model developed for photovoltaic systems. 
The same battery model was tested according to three international standards. Also 
a battery tear down analysis of the battery, after these standardized tests, is 
presented. The results presented show that the proposed is efficient to evaluate 
batteries as a fast track, providing relevant data to choose if should be used or not 
the battery in a Photovoltaic system.  
 
Keywords: Lead-acid battery. PV. Evaluation Procedure. Photovoltaic Systems.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Diagrama simbólico dos processos de interação da radiação solar com 

atmosfera terrestre. Os valores numéricos representam a fração de energia em cada 

processo radiativo na atmosfera (Pereira et al., 2006). ............................................. 18 

Figura 2: Diagrama esquemático das características no tempo do balanço de energia 

em sistemas fotovoltaicos tipo “stand-alone”, indicado pela energia armazenada na 

bateria. (a) Ciclo diário e climático, no detalhe. (b) Ciclo sazonal (Markvart; 

Castanher, 2003). ...................................................................................................... 20 

Figura 3: Sistema fotovoltaico conectado a rede (Toledo et al., 2010). ..................... 22 

Figura 4: Eficiência e confiabilidade em ciclos de descarga para diversas tecnologias 

de armazenamento de energia (Toledo et al., 2010). ................................................ 24 

Figura 5: Características de sistemas de armazenamento de energia em tempo de 

descarga e potência fornecida (Toledo et al., 2010). ................................................ 24 

Figura 6: Imagem explodida de uma bateria chumbo ácido típica, com seus 

componentes internos identificados. ......................................................................... 27 

Figura 7: Tempo de descarga em função da corrente para baterias chumbo-ácido 

(CADEX, 2003). ......................................................................................................... 30 

Figura 8: Curva característica de descarga para baterias chumbo-ácido (CADEX,  

2003). ........................................................................................................................ 30 

Figura 9: Representação esquemática da formação de sulfato de chumbo na 

superfície do eletrodo. (Yamaguchi et al., 2001). ...................................................... 32 

Figura 10: Sequência de imagens em MFA dos cristais de sulfato após a oxidação 

(carga da bateria). (Yamaguchi et al., 2001). ............................................................ 33 

Figura 11: Mecanismo de corrosão anódica das placas positivas durante fluxo de 

carga e sobrecarga. (Ruetschi, 2004). ...................................................................... 35 

Figura 12: Corrosão anódica na placa positiva em circuito aberto. (Ruetschi, 2004).

 .................................................................................................................................. 36 

Figura 13: Regime de carga e descarga para a norma IEC 61427. (IEA, 2002). ...... 40 

Figura 14: Regime de carga e descarga para a norma NFC 58510. (IEA, 2002). ..... 41 

Figura 15: Regime de carga e descarga para a norma PPER. (IEA, 2002). ............. 42 

Figura 16: Regime de carga e descarga para a norma Qualibat. (IEA, 2002). .......... 43 

Figura 17: Comparação entre os efeitos de degradação. (IEA, 2002). ..................... 46 

file:///C:/Users/s15434/Documents/Luiz/TCC/20120408_Dissertação%20Luiz%20Skrobot%20-%20L8.docx%23_Toc381347750
file:///C:/Users/s15434/Documents/Luiz/TCC/20120408_Dissertação%20Luiz%20Skrobot%20-%20L8.docx%23_Toc381347750
file:///C:/Users/s15434/Documents/Luiz/TCC/20120408_Dissertação%20Luiz%20Skrobot%20-%20L8.docx%23_Toc381347751
file:///C:/Users/s15434/Documents/Luiz/TCC/20120408_Dissertação%20Luiz%20Skrobot%20-%20L8.docx%23_Toc381347751


 9 

Figura 18: Regime de carga e descarga para a norma IEC 61427. (IEA, 2002). ...... 50 

Figura 19: Regime de carga e descarga para a norma NFC 58510. (IEA, 2002). ..... 52 

Figura 20: Regime de carga e descarga para a norma PPER. (IEA, 2002). ............. 53 

Figura 21: Modelo Proposto para Envelhecimento de Baterias. ................................ 55 

Figura 22: Bateria 7Ah em processo de ciclagem. .................................................... 56 

Figura 23: Baterias 7Ah sendo cicladas em laboratório. ........................................... 56 

Figura 24: Tear-down da bateria testada. ................................................................. 58 

Figura 25: Vista das células da bateria testada. ........................................................ 58 

Figura 26: Vista superior de um vaso. ....................................................................... 59 

Figura 27: Retirada do conjunto das placas para análise. ......................................... 59 

Figura 28: Enxague dos eletrodos para retirada do eletrólito. ................................... 60 

Figura 29: Eletrodos isolados para evitar contaminação. .......................................... 60 

Figura 30: Secagem do eletrodo positivo em estufa. ................................................ 61 

Figura 31: Secagem do eletrodo negativo em atmosfera inerte (nitrogênio). ............ 61 

Figura 32: Representação esquemática das etapas do método proposto (versão 2), 

pela variação do estado de carga de uma bateria fictícia ao longo do tempo. .......... 62 

Figura 33: Instalação de eletrodo padrão na bateria de teste. .................................. 63 

Figura 34: Visão geral do eletrodo padrão e da medição de gases gerados pela 

bateria de testes. ....................................................................................................... 63 

Figura 35: Visão do sistema utilizado para medição da quantidade de gás gerado por 

uma das células da bateria testada. .......................................................................... 64 

Figura 36: Variação da tensão da bateria durante uma medida de capacidade. ...... 65 

Figura 37: Tensão e carga acumulada ao longo do tempo, para a bateria 1, 

submetida ao teste de ciclagem sugerido pela norma IEC 61427 (NBR 396). .......... 67 

Figura 38: Gráfico de carga acumulada para norma NFC 58-510 (bateria 2) ........... 68 

Figura 39: Curva de tensão e carga acumulada para a bateria 3 segundo teste 

PPER. ....................................................................................................................... 69 

Figura 40: Gráfico de Carga acumulada (Ah) para norma PPER. ............................. 69 

Figura 41: Gráfico de Carga acumulada para método proposto ciclado em uma 

bateria de 7 Ah (bateria 4), comparado com a representação esquemática do modelo 

proposto. ................................................................................................................... 71 

Figura 42: Variação da carga acumulada (Ah) ao longo do primeiro ciclo do método 

proposto, para a bateria 7. ........................................................................................ 72 



 10 

Figura 43: Variação da carga acumulada (Ah) ao longo do segundo ciclo do método 

proposto, para a bateria 7. ........................................................................................ 74 

Figura 44: Placas negativas retiradas da bateria submetida ao modelo de testes 

proposto, após sua falha. (A) Placa de um vaso normal e (B) placa do vaso que 

sofreu curto circuito. .................................................................................................. 75 

Figura 45: Placas positivas retiradas da bateria submetida ao modelo de testes 

proposto, após sua falha. (A) Placa de um vaso normal e (B) placa do vaso que 

sofreu curto circuito. .................................................................................................. 76 

Figura 46: Modelo proposto após primeira alteração (Versão 2) e produção de gás 

durante a ciclagem para a bateria 9. ......................................................................... 78 

Figura 47: Variação de tensão (curva em preto) e carga acumulada (curva em azul), 

de uma bateria submetida ao método proposto, ao longo do tempo. O valor da 

tensão é mostrado no eixo vertical da esquerda e o de carga no da direita. ............ 79 

Figura 48: Potencial das placas positivas e negativas de um dos vasos da bateria, 

em relação a um eletrodo de referência, ao longo do tempo, para o segundo ciclo da 

bateria no modelo proposto. ...................................................................................... 80 

Figura 49: Modelo proposto após primeira alteração (Versão 3) e produção de gás 

durante a ciclagem para a bateria 10. ....................................................................... 81 

Figura 50: Gráfico capacidade acumulada e geração de gás na bateria 8. .............. 82 

Figura 51: Resistência Interna após a carga para as baterias testadas. ................... 82 

Figura 52: Resistência Interna após a descarga para as baterias testadas .............. 83 

 

  



 11 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Tabela Resumo das normas estudadas. (IEA, 2002). ............................... 44 

Tabela 2: Vantagens e Desvantagens dos Procedimentos de Ciclagem. (IEA, 2002).

 .................................................................................................................................. 47 

Tabela 3: Sensibilidade das baterias aos processos de degradação. (IEA, 2002). ... 48 

Tabela 4: Ciclagens realizadas conforme norma IEC61427 (Bateria mantida a 40 

°C). ............................................................................................................................ 51 

Tabela 5: Ciclagens realizadas conforme norma NFC58-510 (Bateria mantida a 

25°C). ........................................................................................................................ 53 

Tabela 6: Ciclagens realizadas conforme norma PPER (Bateria mantida a 25°C). .. 54 

Tabela 7: Medida de Capacidade para baterias de 200 Ah testadas segundo as três 

normas internacionais. .............................................................................................. 66 

Tabela 8: Tabela das baterias 200 Ah testadas no procedimento proposto e suas 

versões. ..................................................................................................................... 72 

Tabela 9: Comparativo entre a duração das normas apresentadas e o procedimento 

proposto. ................................................................................................................... 83 

 

  

  

 

  

file:///C:/Users/s15434/Documents/Luiz/TCC/20120408_Dissertação%20Luiz%20Skrobot%20-%20L8.docx%23_Toc381362395
file:///C:/Users/s15434/Documents/Luiz/TCC/20120408_Dissertação%20Luiz%20Skrobot%20-%20L8.docx%23_Toc381362395


 12 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Ah - Ampere hora 

C10 - Capacidade da Bateria para tempo de descarga de 10 horas 

C100 - Capacidade da Bateria para tempo de descarga de 100 horas 

COPEL - Companhia Paranaense de Energia 

DoD - Depth of Discharge (Profundidade de Descarga) 

EEG - Erneuerbare Energie Gesetz (Ato das Energias Renováveis) 

I10 - Corrente da Bateria para uma descarga de 10 horas 

IEA - International Energy Agency (Agência Internacional de Energia) 

IEC  - International Electrotechnical Commission 

K - Número de Peukert 

LACTEC - Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 

MEV  - Microscopia Eletrônica de Varredura 

MFA - Microscópio de Força Atômica 

NFC  - Norme Française d’Electricité (Norma Elétrica Francesa) 

P&D - Pesquisa e Desenvolvimento 

PPER  - Plano Rural de Eletrificação do Marrocos 

Qualibat  - QUicker Assessment of LIfetime and other characteristics of PV 

BATteries 

SoC  - State of Charge (Estado de Carga) 

UBT - Universal Battery Tester (Testador Universal de Baterias) 

Vpc - Volt por célula 

 

  



 13 

SUMÁRIO 

 

 

1  INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 14 

2  REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................. 17 

2.1 O SISTEMA FOTOVOLTAICO ............................................................................ 17 

2.2 ACUMULADORES DE ENERGIA – A BATERIA CHUMBO-ÁCIDO ................... 22 

2.2.1 Sulfatação ........................................................................................................ 31 

2.2.2 Corrosão Anódica ............................................................................................. 33 

2.2.3 Secagem .......................................................................................................... 36 

2.2.4 Amolecimento ................................................................................................... 37 

2.3 NORMAS DE AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DE BATERIAS EM APLICAÇÕES 
FOTOVOLTAICAS .................................................................................................... 39 

2.3.1 Norma de Ciclagem IEC 61427 (Portaria Inmetro 396/2008) ........................... 40 

2.3.2 Norma de ciclagem NFC 58-510 ...................................................................... 41 

2.3.3 Norma de Ciclagem PPER (Plano Rural de Eletrificação do Marrocos) ........... 41 

2.3.4 Norma de Ciclagem Qualibat (QUicker Assessment of LIfetime and other 
characteristics of PV BATteries) ................................................................................ 42 

3 MATERIAIS E MÉTODO ........................................................................................ 49 

3.1 MATERIAIS ......................................................................................................... 49 

3.2 MÉTODO ............................................................................................................. 49 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................... 65 

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS .......................................................... 84 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 88 

ANEXOS ................................................................................................................... 90 

 

  



 14 

1  INTRODUÇÃO  

 

 

Após várias décadas de utilização, finalmente a geração de energia por meio 

de painéis fotovoltaicos assumiu grande relevância devido a fatores como 

necessidade de energias renováveis, geração limpa e facilidade de geração próxima 

ao ponto de consumo. Um fator que tem um importante papel na popularização 

desta tecnologia é o fator político, através de iniciativas governamentais como a 

legislação alemã de 2000 chamada de Ato das Energias Renováveis (Erneuerbare 

Energie Gesetz, EEG), que exigiu que os operadores da rede elétrica nacional 

comprassem por um preço mais elevado a energia solar produzida por residências e 

retornada à rede. Deste modo, a Alemanha conseguiu estimular investimentos no 

setor e iniciar uma verdadeira revolução na utilização de painéis fotovoltaicos, 

servindo de exemplo para muitas outras iniciativas que a sucederam.  

A utilização de painéis e sistemas fotovoltaicos, como fonte de energia 

renovável, gera a necessidade do desenvolvimento deste sistema não apenas no 

aspecto de eficiência energética, mas também na relação custo-benefício. Como 

citado por Lopez, F. A.; Lopez, R. (1997), já não há mais dúvidas sobre sua 

capacidade técnica para utilização como fonte de energia alternativa e a evolução de 

sua eficiência permite inclusive altos níveis de conforto para a utilização doméstica 

de sistemas isolados, também chamados “Stand-alone”. 

Independentemente do tipo de sistema utilizado: isolado ou conectado à 

rede (On-grid), os custos de instalação dos painéis são reduzidos ano após ano em 

decorrência do avanço tecnológico e dos incentivos fiscais oferecidos como política 

governamental de países como China, Taiwan, Estados Unidos e Alemanha, 

modificando significativamente a matriz energética mundial. Ainda segundo Mints et 

al. (2011) existe uma tendência de forte crescimento em aplicações industriais e 

consumidores em áreas remotas como fazendas, minas e comunidades isoladas, 

que necessitarão de fornecimento confiáveis de energia elétrica com a utilização de 

sistemas de armazenagem. 

Assegurar confiança com baixo custo significa para a maioria dos sistemas 

fotovoltaicos, a utilização obrigatória de um sistema de armazenamento devido às 

variações de radiação solar recebidas pelos painéis, por permitir o fornecimento 

contínuo de energia mesmo na ausência de geração e a independência do sistema 
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em relação a rede de distribuição de energia em horário de pico de consumo e 

consequente aumento no custo de utilização. Neste cenário a utilização de baterias 

eficientes, com boa vida-útil e custo de construção baixo são fundamentais. 

Cabe ressaltar ainda que “no custo geral considerando 20 anos de utilização 

de um sistema fotovoltaico, o armazenamento representa metade deste custo devido 

à necessidade de troca da bateria. Sendo por esse motivo que a bateria é 

frequentemente considerada como o ponto fraco de um sistema fotovoltaico em 

termos de custo, vida-útil e confiabilidade” Potteau et al. (2003). 

No Brasil, devido principalmente a suas características peculiares, existe a 

necessidade de desenvolver metodologias próprias que assegurem confiabilidade, 

redução de custos e implantação de sistemas com tecnologia disponível e acessível 

ao país. Hoje, apesar da grande redução dos custos de instalação dos painéis 

fotovoltaicos ao consumidor brasileiro devido a grande oferta mundial o custo 

marginal ainda é elevado, pois o governo federal não possui uma política de 

incentivo definida para painéis e acumuladores de energia, fato que dificulta a 

pesquisa e a criação de empresas nacionais neste setor e o consequente aumento 

na disponibilidade do produto. 

A análise do regime de utilização destas baterias em um sistema fotovoltaico 

também é fundamental para direcionar a escolha do “design” das baterias a serem 

empregadas neste tipo de sistema. Vale lembrar que em um regime fotovoltaico a 

incidência de radiação solar não ocorre de forma uniforme, sendo dependente das 

condições climáticas, da posição geográfica onde se encontra o painel e 

principalmente das estações do ano. 

Assim sendo, a geração de energia através deste tipo de sistema pode 

causar situações de “stress” na bateria utilizada, em decorrência de períodos de 

sobrecarga alternados com períodos de baixa carga sem que a capacidade total da 

bateria seja atingida. O entendimento desta variação como algo natural do qual não 

há como lutar contra, por depender de fatores naturais, é primordial para iniciar 

qualquer tipo de estudo sobre o gerenciamento de sistemas de armazenagem em 

sistemas fotovoltaicos. 

Partindo destes preceitos as baterias Chumbo-ácido surgem como uma 

excelente alternativa devido a confiabilidade, e possuir uma tecnologia conhecida no 

Brasil e no mundo, e com custo-benefício melhor em relação aos demais tipos de 

baterias. 
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Este tipo de bateria é utilizado amplamente pela Companhia Paranaense de 

Energia-COPEL em sistemas de baterias para utilizações diversas, inclusive 

sistemas stand-alone em regiões isoladas do litoral paranaense. Por esta utilização 

a empresa desenvolveu um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) junto ao 

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento-LACTEC, com o objetivo de criar um 

equipamento de baixo custo para gerenciar a recarga de baterias ligadas a sistemas 

fotovoltaicos de geração de energia que aumentem a vida útil destas baterias. 

Porém pelas normas nacionais os testes de envelhecimento de baterias podem 

durar vários meses, sendo que as baterias de muito boa qualidade podem inclusive 

suportar o regime de envelhecimento proposto por mais de um ano, ou seja, existe a 

necessidade do desenvolvimento de um procedimento mais efetivo e rápido para 

avaliar as possíveis baterias a serem utilizadas no projeto. 

Baseado nesta demanda esta dissertação busca desenvolver por meio da 

análise das normas nacionais e internacionais de envelhecimento de baterias um 

novo conjunto de testes capaz de avaliar de forma mais rápida e segura a qualidade 

dos mais diferentes tipos de baterias submetidos a regimes fotovoltaicos. Para tal 

desenvolvimento as baterias Chumbo-ácido surgem novamente como melhor 

alternativa, não só pela utilização no projeto da COPEL, mas também pela 

disponibilidade desta tecnologia no Brasil, ao grande número de fabricantes e o 

conhecimento sobre seu processo de funcionamento. 

Independente do design utilizado, as baterias Chumbo-ácido ao serem 

submetidas a um regime de utilização para sistemas fotovoltaicos apresentam 

processos bem característicos de envelhecimento que comprometem sua vida-útil. 

Deste modo, cabe ressaltar que apesar da grande discussão sobre o melhor ou pior 

tipo de bateria para sistema fotovoltaico, a bateria Chumbo-ácido no caso particular 

tratado é a opção mais indicada.  

A revisão bibliográfica foi realizada de forma ampla e profunda da literatura 

relevante ao tema com o objetivo de fornecer subsídios para a avaliação das normas 

e permitir o entendimento sobre a correlação do envelhecimento das baterias 

chumbo-ácido com regime de carga em sistemas fotovoltaicos. Esta análise também 

tem função de fundamentar o funcionamento de sistemas fotovoltaicos e suas 

formas de utilização. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
Neste projeto é capaz de se identificar “macro temas” que o compõe. Os 

trabalhos da literatura especializada foram analisados e serão apresentados a 

seguir, separados nestes temas. 

 

 
2.1 O SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 
 

A energia solar é a forma mais abundante de energia disponível em nosso 

planeta e, portanto as possibilidades relacionadas à utilização da energia resultante 

da conversão desta por meio de células fotovoltaicas são imensas. Neste cenário, 

segundo relato de Pereira et al. (2006), o Brasil por ser um país localizado em uma 

região intertropical possui grande potencial para aproveitamento desta energia. 

A utilização destes sistemas pode ser feita em pequena escala por sistemas 

fotovoltaicos autônomos ou mesmo por grandes usinas solares e sistemas de 

hidrogênio para células combustível. A exploração comercial deste tipo de sistema 

depende de fatores como o desenvolvimento de tecnologias que reduzam os custos 

financeiros e das políticas energéticas adotadas pelos países em todo o mundo. 

O fato de existirem grandes perspectivas e oportunidades no setor de 

energia solar, mostra que pouco a pouco estes fatores tornam-se mais favoráveis a 

sua aplicação comercial. 

Um sistema fotovoltaico tem em sua essência e como primeiro objeto de 

estudo, a compreensão do comportamento da radiação solar que atravessa a 

atmosfera. “Esta radiação ao atingir a órbita da Terra sofre uma atenuação devido a 

processos físicos de espelhamentos e absorção com os constituintes atmosféricos e 

a superfície do planeta. As nuvens, os gases, as partículas atmosféricas e a 

superfície refletem cerca de 30% da radiação incidente no topo da atmosfera. Os 

70% restantes são absorvidos produzindo aquecimento do sistema e causando 

evaporação de água (calor latente) ou convecção (calor sensível)” Pereira et al. 

(2006). Na Figura 1 pode-se observar um diagrama simbólico deste comportamento. 
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Figura 1: Diagrama simbólico dos processos de interação da radiação solar com atmosfera terrestre. 
Os valores numéricos representam a fração de energia em cada processo radiativo na atmosfera 
(Pereira et al., 2006). 

 

O fluxo de energia que chega a superfície da Terra é a radiação que 

interessa aos estudos de sistemas fotovoltaicos, sendo este influenciado por 

características meteorológicas da região estudada, fatores como neblina, inversões 

térmicas, nebulosidade e poluição, de acordo com Galloway (2004). A medição é 

representada em Watts por metro quadrado, e para definir o nível de radiação de 

uma determinada região é importante coletar várias medidas de radiação em 

diferentes condições atmosféricas e de poluição. As estações do ano também 

causam influência nos níveis de radiação recebidos na superfície terrestre devido a 

variação do distanciamento da Terra em relação ao Sol. 

Como os painéis fotovoltaicos são sensíveis ao brilho, a máxima quantidade 

de luz solar interfere positivamente na geração destes. Por este motivo fatores como 

o ângulo de inclinação e o direcionamento dos painéis para a direção Norte (no 

hemisfério Norte os painéis devem ser direcionados para o Sul Geográfico) são 

essenciais para melhorar o rendimento dos coletores. Estas informações foram 

testadas e asseguradas por relatos de Galloway (2004), Pereira et al. (2006) e 

Markvart; Castanher (2003). 

Markvart; Castanher (2003) comentam ainda que existem outros sete fatores 

que possuem relevância quando se busca o desempenho máximo de painéis 

fotovoltaicos, são eles: a irradiação solar cumulativa que dependem da região onde 
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o painel está instalado; o cumprimento da taxa de geração de energia em relação ao 

valor nominal do painel; a variação da temperatura de operação do painel por ventos 

e temperatura ambiente; picos de tensão ocasionados por variações na radiação 

solar e sensibilidade de painéis; acumulação de sujeira sobre os painéis; variação no 

espectro solar; e perdas óticas quando o ângulo de refletância solar atinge ângulos 

maiores que 60°. 

À parte das possibilidades de perdas na geração fotovoltaica e dos custos 

relacionados a ela, este tipo de sistema é atualmente uma realidade pelo aumento 

da oferta de painéis produzidos na República Popular da China. Os painéis chineses 

invadiram de forma rápida o mercado mundial e contribuíram para a popularização 

do sistema de geração fotovoltaico. 

As alternativas para utilização dos painéis fotovoltaicos seguem duas 

possibilidades: a utilização isolada destes sistemas, também chamada de Stand-

Alone; e a utilização de sistemas conectados à rede elétrica das concessionárias de 

energia ou On-grid. Ambos os sistemas são interessantes do ponto de vista 

econômico e funcional, porém a escolha depende da aplicação e localização do 

sistema fotovoltaico. 

Os sistemas Stand-Alone nada mais são do que painéis fotovoltaicos que 

abastecem diretamente uma fonte única de consumo, como uma casa, sem 

qualquer ligação elétrica em paralelo. Um exemplo comum da utilização deste tipo 

de sistema é a eletrificação rural em áreas isoladas, ou seja, áreas onde a rede 

elétrica não está disponível por motivos de custo, dificuldades geográficas ou 

viabilidade técnica. Para uma melhor utilização dos painéis é comum a conexão dos 

mesmos a um conjunto de baterias, com a função de acumuladores de energia. 

Este tipo de sistema foi a primeira aplicação de painéis fotovoltaicos e 

devido a sua independência e facilidade de manutenção, tem hoje um importante 

papel de inclusão social e melhoria do nível de conforto de milhões de famílias ao 

redor do mundo. Isto porque se estima que mais de 200 milhões de pessoas ao 

redor do mundo não tem acesso à energia elétrica da maneira convencional, por 

ligação a uma rede de abastecimento como relatado por Lopez, F. A.; Lopez, R. 

(1997). 

A montagem de um sistema Stand-Alone precisa para sua eficiência 

considerar a demanda de energia pelo consumidor e a sazonalidade na geração de 

energia por painéis fotovoltaicos. Este balanço entre demanda e produção não é 
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simples, uma vez que a geração depende da disponibilidade de radiação solar, ou 

seja, durante a noite não há geração de energia e em períodos nublados a 

produtividade dos painéis pode ser seriamente comprometida. A fim de suprir esta 

intermitência utiliza-se normalmente um banco de baterias recarregáveis 

(armazenadores de energia), que durante os períodos de radiação solar são 

reabastecidos pelos próprios painéis fotovoltaicos. A Figura 2 apresenta a relação 

entre geração e consumo de forma esquemática. 

 

 

Figura 2: Diagrama esquemático das características no tempo do balanço de energia em sistemas 
fotovoltaicos tipo “stand-alone”, indicado pela energia armazenada na bateria. (a) Ciclo diário e 
climático, no detalhe. (b) Ciclo sazonal (Markvart; Castanher, 2003). 

Nos gráficos é possível observar que a variação entre demanda e consumo 

é cíclica e com diferentes níveis de regularidades durante o período de um ano. Na 

análise de um ciclo diário, a bateria é carregada eletricamente durante o dia e 

descarregada durante a noite, dependendo estes picos de descarga do tipo de 

aplicação do sistema. Por essa variação e pelo fato já citado de períodos de falta de 

geração de energia por fatores climáticos, o conjunto de baterias neste modelo sofre 

ciclos de carga e descarga muito rigorosos que ocasionam sua degradação 

acelerada e um risco para o bom funcionamento do sistema. 
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Os sistemas conectados à rede elétrica ou também chamados On-grid 

possuem os mesmos painéis fotovoltaicos do sistema isolado, porém podem utilizar 

ou não um conjunto de baterias, conforme sua aplicação ou necessidade, por terem 

na rede elétrica uma forma de suprir as sazonalidades e interrupções eventuais da 

geração dos coletores. Por sua confiabilidade e segurança na continuidade do 

fornecimento de energia elétrica, o objetivo da implantação deste sistema é reduzir o 

custo da conta de energia pela redução do consumo direto da rede. Um fato que 

dificulta sua utilização em larga escala ainda é o tempo de “payback” do 

investimento inicial, pois este exige um capital inicial elevado e o tempo para o 

sistema começar a dar retorno é estimado em torno de 7 a 8 anos segundo 

Markvart; Castanher (2003) e varia de região para região, porém como o tempo de 

vida útil do equipamento é de 20 a 30 anos os benefícios compensam. 

Assim este tipo de sistema contribui não apenas para o consumidor que 

investe em sua instalação, mas indiretamente por meio da geração local de energia 

que favorece e aumenta a capacidade de geração do sistema como um todo, 

reduzindo os custos de transmissão, distribuição, reduzindo perdas em 

transformadores e linhas de transmissão, além é claro de serem ambientalmente 

corretos. 

Por estes motivos os sistemas fotovoltaicos, principalmente aqueles 

conectados à rede (On-grid) tiveram nos últimos anos um enorme crescimento de 

40% ao ano na capacidade mundial instalada. Naturalmente, este crescimento foi 

mais significativo nos chamados países desenvolvidos, mas não se pode negar um 

movimento mundial na busca de energias renováveis e ambientalmente corretas 

como descreve Toledo et al. (2010). 

Na Figura 3 é apresentada uma representação esquemática de um sistema 

fotovoltaico on-grid. 
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Figura 3: Sistema fotovoltaico conectado a rede (Toledo et al., 2010). 

 

 

2.2 ACUMULADORES DE ENERGIA – A BATERIA CHUMBO-ÁCIDO 

 

 

Como mencionado anteriormente, uma das funções dos acumuladores de 

energia em sistemas fotovoltaicos é atuar como um buffer e eliminar as diferenças 

entre a energia gerada disponibilizada pelos painéis fotovoltaicos e a demanda do 

consumidor. Deste modo, os acumuladores podem não apenas fornecer energia 

quando não há geração como em dias nublados, panes em alguma parte do 

sistema, ou quando por algum motivo especial e temporário houver um consumo 

acima do dimensionado para a geração. 

Os armazenadores de energia evitam ainda grandes variações de tensão no 

sistema, reduzindo riscos de danos aos demais componentes do sistema. Em 

sistemas On-grid, com um gerenciamento de carga adequado, os acumuladores 

podem ser acionados em períodos durante o dia em que os custos de energia são 

mais elevados. O preço da energia na rede geralmente é mais cara nos horários de 

maior consumo de energia da rede, os chamados “horários de Pico”, por este motivo 

o gerenciamento pode trazer grandes reduções na conta mensal de energia. 
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Apesar destas vantagens, os acumuladores de energia são vistos muitas 

vezes como culpados pela interrupção no fornecimento de energia de um sistema 

fotovoltaico por serem mais vulneráveis a falhas de operação, erros de 

dimensionamento do sistema e a própria sazonalidade da geração fotovoltaica. 

“Atualmente existem várias tecnologias para armazenamento, como 

supercapacitores (capacitores eletroquímicos), baterias de fluxo (ZnBr, VRB e PSB), 

baterias Sódio-Enxofre (NaS), baterias íon-Lítio (Li-ion) e Lítio-polímero, baterias 

Níquel-Cádmio (Ni-Cd), baterias chumbo-ácido (Pb-PbSO4), baterias ar-metal, 

baterias hidro bombeadas, armazenamento de energia por compressão de ar 

(CAES) e flywheels.” Toledo et al. (2010). 

A Figura 4 apresenta diversos acumuladores de energia por sua eficiência e 

durabilidade em ciclos de descarga com um pico de 80%. Já na Figura 5 é possível 

notar a distribuição dos acumuladores em relação ao seu tempo de descarga e taxa 

de energia fornecida. O interessante é que não existe hoje o melhor tipo de 

acumulador para um sistema fotovoltaico, a análise depende muito mais da 

aplicação que se tem e de fatores como custo, conhecimento da tecnologia, 

disponibilidade de itens para reposição do que simplesmente de um rendimento 

ótimo. 
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Figura 4: Eficiência e confiabilidade em ciclos de descarga para diversas tecnologias de 
armazenamento de energia (Toledo et al., 2010). 

 

 

Figura 5: Características de sistemas de armazenamento de energia em tempo de descarga e 
potência fornecida (Toledo et al., 2010). 
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A escolha dos acumuladores para o sistema que se pretende estudar 

depende, em parte, das informações nas figuras 4 e 5, haja vista que o método para 

avaliação dos acumuladores, objetivo deste trabalho, depende do tipo do mesmo, 

testes de envelhecimento e comparações com normas de envelhecimento para 

baterias em sistemas fotovoltaicos. Esta análise confirma a escolha de baterias 

chumbo-ácido como a melhor alternativa para este estudo, pelo seu desempenho 

constante, sua capacidade de utilização nas mais diversas aplicações, além do 

preço e da disponibilidade das mesmas no mercado nacional. 

A bateria chumbo-ácido é desta forma o acumulador selecionado para o 

desenvolvimento dos estudos desta dissertação, por ter sua tecnologia amplamente 

estudada e divulgada, por ter uma grande disponibilidade no mercado mundial, por 

sua confiabilidade, e por sua facilidade de caracterização após testes de 

envelhecimento. 

No Brasil, a importância deste tipo de bateria é grande devido não apenas 

ao fato de ser a tecnologia mais difundida, mas também por contar com um grande 

número de fabricantes no país, possuir um preço de mercado bastante competitivo 

para aplicação em larga escala e por já ser utilizada como armazenador de energia 

em sistemas fotovoltaicos. 

Este tipo de bateria foi inventado por Raymond Gaston Planté em 1859, e os 

componentes básicos para o funcionamento são: um eletrodo positivo de óxido de 

chumbo (PbO2), um eletrodo negativo de chumbo puro (Pb), separadores feitos a 

partir de materiais isolantes entre os eletrodos, uma solução eletrolítica composta de 

água e ácido sulfúrico, além dos polos normalmente de chumbo fundido com a 

função de realizar o contato da bateria com a carga a ser alimentada. 

As reações eletroquímicas que caracterizam uma bateria chumbo-ácido 

ocorrem de maneira reversível, em um sentido geral, durante a carga e a descarga 

da bateria, sendo o dióxido de chumbo da placa positiva e o chumbo da placa 

negativa convertidos em sulfato de chumbo durante a descarga. No processo de 

recarga ocorre a reversão com conversão do sulfato novamente em óxido de 

chumbo e chumbo puro. A seguir tem-se as reações: 
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Reação Geral: 

                                 (1) 

     Carga       Descarga 

 

Reação na placa positiva: 

 

                                 (2) 

      Carga        Descarga 

 

Reação na placa negativa: 

 

                               (3) 

    Carga      Descarga 

 

A função da solução de ácido sulfúrico é, ao ser consumido tanto na placa 

positiva quanto negativa, de permitir que a reação de descarga ocorra e conduza 

corrente elétrica. Durante a recarga o ácido sulfúrico é regenerado na solução de 

água-ácido, esta solução normalmente tem uma concentração entre 400-480 g/l de 

ácido e densidade entre 1,24-1,28 Kg/l. Portanto, a capacidade máxima de geração 

de carga da bateria está diretamente relacionada à disponibilidade de ácido no 

sistema. A tensão atingida por uma célula chumbo-ácido é em torno de 2 V, variando 

entre 1,8 e 2,5 V/célula.  

A capacidade nominal de uma bateria é a carga elétrica que ela consegue 

fornecer sob determinadas condições, o valor é medido em ampere-hora (Ah), e está 

diretamente relacionado à quantidade de eletrólito e tamanho das placas utilizadas, 

ao regime de utilização, a idade da bateria, e demais fatores conhecidos como 

processos de envelhecimento da bateria chumbo-ácido. 

A Figura 6 mostra uma imagem de uma bateria chumbo ácido típica, com 

placas empastadas, e seus componentes internos identificados. 
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Figura 6: Imagem explodida de uma bateria chumbo ácido típica, com seus componentes internos 
identificados. 

 

O desenho de uma bateria chumbo-ácido pode variar de acordo com o 

objetivo de uso da mesma, assim a construção das placas descreve muito sobre seu 

comportamento. Para sistemas fotovoltaicos utilizam-se baterias de placas planas 

empastadas e também baterias com placas tubulares, ambas possuem os mesmos 

elementos básicos de uma bateria chumbo-ácido, a grande diferença fica por conta 

do formato do eletrodo positivo. A bateria de placas planas, como o próprio nome diz 

possui eletrodos em formato de placas, onde uma estrutura de chumbo chamada 

grid recebe uma massa de chumbo. No caso das tubulares, o eletrodo positivo 

recebe a mesma massa de óxido de chumbo, porém sem a necessidade do grid 

tradicional plano, pois esta massa é firmemente pressionada em formato tubular que 

cria um eletrodo de chumbo a ser imerso na solução de ácido sulfúrico. 

A capacidade nominal de uma bateria pode ser medida seguindo padrões 

específicos conhecidos como “C-rate” ou taxa C. Este padrão representa a 

capacidade da bateria em fornecer corrente durante um determinado período à 

temperatura ambiente, e sem que o valor de tensão entre os pólos seja inferior a 

10,5 Volts. A taxa C10, é uma das mais utilizadas e, representa a capacidade de uma 

bateria em fornecer corrente por um período de 10 horas. 
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O termo profundidade de descarga (DoD) também é um conceito importante 

para o estudo de baterias, pois é a carga que a bateria descarregou. Sendo este 

conceito complementar ao estado de carga (SoC) que representa o percentual de 

energia acumulada. 

A taxa de aceitação de carga é diretamente relacionada ao SoC da bateria, e 

claro pela capacidade da bateria. Em ambos os eletrodos, esta taxa é máxima no 

início de uma carga e permanece desta forma até que a energia acumulada da 

bateria, o SoC, esteja próximo de 80%. A partir deste ponto, a placa positiva começa 

a apresentar uma pequena queda de aceitação de carga, que continua a cair de 

forma mais significativa conforme o SoC aumenta. Quando a descarga é realizada 

com baixos valores de corrente, a dificuldade em aceitar carga ocorre em estados de 

carga maiores, em torno de 85%. Para a placa negativa, a taxa de aceitação de 

carga começa a diminuir gradualmente quando o SoC está além de 95%. 

Com o envelhecimento da bateria, esta começa a liberar gás oxigênio e 

hidrogênio prejudicando significativamente a concentração do eletrólito e por 

consequência a taxa de aceitação de carga diminui devido ao aumento de 

polarização dos eletrodos e aumento da tensão das células, fato que reduz a 

diferença de potencial. Uma vez ocorrido esta alteração, a taxa de aceitação de 

carga irá diminuir continuamente, fato normalmente compensado por recargas 

maiores que o percentual de SoC inicial da bateria (carga maior que 100%). Porém 

como a bateria é um sistema dependente de inúmeros fatores, a utilização de 

sobrecargas pode afetar o equilíbrio do sistema e por consequência iniciar o 

envelhecimento da bateria, diminuindo gradativamente sua capacidade de 

armazenamento e por fim encerrando sua vida útil. 

Uma bateria pode ser descarregada de várias formas, seja com baixa 

corrente por um longo período de tempo ou com altas correntes rapidamente, porém 

a manutenção da tensão de descarga é que será significativo para a utilização da 

bateria. Em sistemas chumbo-ácido, a tensão de descarga diminui em um perfil 

curvilíneo e lento em direção ao fim de descarga, porém nas baterias Níquel-Cádmio 

ou Íon-Lítio observa-se outro comportamento, com a tensão se mantendo mais 

constante por todo período de descarga e então sofrendo uma queda abrupta de 

tensão próxima ao fim de descarga. Em qualquer um dos casos as perdas estão 

ocorrendo e resultando em aquecimento das baterias. 
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A relação entre a taxa de descarga e sua capacidade pode ser descrita 

através da Lei de Peukert, em homenagem ao cientista alemão W. Peukert que em 

1897 estudou e descreveu de forma matemática esta correlação.  A Lei de Peukert 

considera a resistência interna da bateria e sua taxa de recuperação e é expressa a 

seguir. 

  
   

 

 
    

  
       (4) 

  Onde: 

  t (h): tempo de descarga. 

  C (Ah): capacidade nominal da bateria considerando a taxa de descarga em R 

horas. 

  R (h): tempo de descarga da bateria 

  I (A): corrente de descarga 

  K: número de Peukert  

 

A resistência interna da bateria é descrita por uma variação exponencial 

também conhecida como número de Peukert (K). Para valores de K próximos a um 

tem-se as baterias com bom funcionamento, boa eficiência e mínimas perdas, porém 

quanto maior este número mais ineficiente será a bateria. 

  “Para uma bateria chumbo-ácido, os números de Peukert 

normalmente estão entre 1,3 e 1,4, já para baterias Níquel-

Cádmio e Íon-Lítio este número é bem mais próximo de um. As 

baterias chumbo-ácido trabalham melhor com descargas 

intermitentes à descargas pesadas e contínuas, pois os 

períodos de pausa permitem que o meio eletroquímico se 

recomponha e evite a fadiga da bateria”. CADEX (2003). 

 

A representação gráfica da Lei de Peukert para uma bateria chumbo-ácido 

de 10Ah é apresentada na Figura 7, onde observa-se claramente uma relação não 

linear entre o tempo e a taxa de descarga. 
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Figura 7: Tempo de descarga em função da corrente para baterias chumbo-ácido (CADEX, 2003). 

 

Como citado anteriormente, por características intrínsecas, a bateria 

chumbo-ácido apresenta um decaimento suave e curvilíneo de sua tensão. Este 

comportamento é apresentado na Figura 8 para diferentes regimes de descarga. 

 

 

Figura 8: Curva característica de descarga para baterias chumbo-ácido (CADEX,  2003). 

 

O principal aspecto do estudo das características de descarga das baterias 

está na possibilidade de encontrar um método eficiente de envelhecer as baterias no 

menor tempo possível, e por permitir a análise da eficiência das mesmas. Deste 
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modo é fundamental entender também como atuam os processos de 

envelhecimento em uma bateria chumbo-ácido e como comprometem sua vida-útil. 

 

 

2.2.1 Sulfatação 

 

O processo mais descrito de envelhecimento em bateria Chumbo-ácido é a 

sulfatação, que ocorre pela formação de cristais de PbSO4 (Sulfato de Chumbo) de 

forma irreversível na bateria.  

Estas condições são frequentes em um sistema fotovoltaico, principalmente 

durante à noite quando a bateria atinge condições de descarga. Como as reações 

de carga e descarga das baterias ocorrem junto à superfície dos eletrodos, nesta 

região são formados os cristais de PbSO4 durante a descarga da bateria, e estes 

cristais são fundamentais para o funcionamento da bateria. Porém quando estes 

cristais não são totalmente dissolvidos no processo de recarga eles permanecem na 

superfície do eletrodo e na descarga seguinte servirão de catalizadores para 

formação de novos cristais de PbSO4, deste modo o cristal inicialmente formado 

aumenta seu tamanho impossibilitando que todo PbSO4 seja reconvertido em Pb e 

PbO2 na carga seguinte. Este processo vai autodegradando a bateria, e pode ser 

definido como “a recristalização de sulfato de chumbo em uma forma que não é mais 

eletroativa, ou seja, não participa mais no processo de carga e descarga” Catherino 

et al. (2004). 

A seguir é possível observar através desenhos esquemáticos apresentados 

por Yamaguchi et al. (2001) a formação do sulfato de chumbo na superfície do 

eletrodo de chumbo de forma irregular, este primeiro sulfato formado é solúvel no 

eletrólito e fundamental para que as reações eletroquímicas. O problema ocorre 

depois da descarga, caso todos os cristais de sulfato de chumbo permaneçam em 

contato com o ácido sulfúrico dissolvendo e em seguida reprecipitando de uma 

forma mais estável (como se observa no terceiro quadro da Figura 9), neste caso o 

cristal de PbSO4 sobre deposição de cristais passivos que estão diluídos no eletrólito 

e que ao se depositarem formam um cristal maior com superfície mais regular e 

quimicamente inativo. Este novo cristal formado impede que as reações 

eletroquímicas ocorram e desta forma sulfatando a bateria.  
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Figura 9: Representação esquemática da formação de sulfato de chumbo na superfície do eletrodo 
(Yamaguchi et al., 2001). 

 

Yamaguchi et al. (2001) ainda apresenta em seu artigo uma sequencia de 

imagens realizadas por meio de um microscópio de força atômica (MFA) onde é 

possível verificar passo a passo a formação de cristais de PbSO4 inertes cada vez 

maiores e a dissolução dos cristais ativos durante um processo de carga da bateria.  

Na primeira imagem da Figura 10, se verifica cristais de PbSO4 formados 

pela oxidação do substrato de chumbo em ácido sulfúrico (descarga de uma placa 

negativa). As imagens seguintes são feitas na mesma região do eletrodo, ao longo 

do tempo de uma pausa, ou seja, sem a passagem de corrente e em circuito aberto. 

Verifica-se que os cristais menores dissolvem e os íons Pb2+ e SO4
2- reprecipitam 

nos cristais maiores, aumentando ainda mais o seu tamanho. Estes cristais 

formados na reprecipitação são mais estáveis, menos ativos, e responsáveis pela 

sulfatação da placa. A sulfatação de uma bateria, no entanto, ocorre ao longo de 

períodos de “pausa” relativamente longos (dias), e não nos 10 min das imagens da 

Figura 10. 
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Figura 10: Sequência de imagens em MFA dos cristais de sulfato após a oxidação (carga da bateria) 
(Yamaguchi et al., 2001). 

 

Os cristais de sulfato de chumbo reduzem sensivelmente a disponibilidade 

da superfície de material ativo (Pb e PbO2), e são formados quando o ciclo de carga 

completo, SoC não é totalmente realizado como citado acima. Por este motivo, 

quando tem-se cargas parciais apenas os cristais menores são dissolvidos pelo 

eletrólito e por consequência os cristais maiores deixados prejudicarão a bateria em 

sua carga seguinte.  

Em um estágio inicial, quando a quantidade e o tamanho dos cristais 

deixados não é tão significativa, um aumento no tempo de carga da bateria ou  

sobrecarga, pode dissolver estes cristais e evitar o processo de degradação. 

Entretanto, se nem deste modo os cristais forem dissolvidos a bateria já atingiu um 

processo irreversível de envelhecimento e a sulfatação acelerará o fim de sua vida 

útil. 

 

 

2.2.2 Corrosão Anódica 

 

A primeira degradação de uma bateria é a corrosão natural do eletrodo 

positivo também chamada de corrosão anódica. Este processo ocorre a partir do 

momento que a bateria é montada devido à reação do ácido com as partes 

metálicas da bateria e é um processo contínuo de envelhecimento da bateria 

chumbo-ácido. 

Segundo Sauer, D U et al. (1997), a altas tensões durante a carga, a taxa de 

corrosão aumenta quase de maneira exponencial e o não atingimento da carga total 

de uma bateria permite a sulfatação. Esta correlação entre os processos de 

envelhecimento faz com que o desenvolvimento de um processo acelere outro, por 

Imediatamente após a oxidação 
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este motivo nem sempre o início de um processo de envelhecimento significa que 

este será o que levará a bateria ao fim de sua vida útil. 

As baterias quando expostas a regimes de ciclos estão sujeitas a perda de 

contato entre a massa ativa do eletrodo positivo e a grade que a suporta, porém com 

o uso incorreto por meio de descargas profundas ou cargas incompletas este 

processo é acelerado. O eletrodo positivo é formado por chumbo e em sua 

superfície forma-se uma grossa camada de PbO2 que protege o chumbo da corrosão 

causada pela presença de água no eletrólito. 

Esta camada de PbO2 é efeito da própria corrosão e é formada segundo  

Pavlov (1994) em três estágios: 

                (reação de corrosão) 

                 (1 < n < 2) 

              

Desta forma tem-se no eletrodo de Pb, uma fina camada de PbOn em volta 

do eletrodo e sobre esta uma camada mais grossa de PbO2 em contato com o 

eletrólito. Se a corrente não é suficiente tem-se a formação de uma quantidade 

maior de PbO, que é um produto com alta resistência elétrica e pode passivar o 

eletrodo. 

Durante a descarga da bateria, o PbO2 é transformado em PbSO4, que tem 

um volume muito maior que o PbO2, e com os ciclos de carga e descarga esta 

variação de volume pode causar uma mudança no formato da massa ativa e a 

consequente perda de contato entre ela e a grade impedindo a passagem de 

corrente. Na Figura 11 é possível observar uma representação esquemática das 

reações químicas que acontecem durante a carga e a descarga no ambiente de uma 

placa positiva. Durante a carga o chumbo da grade reage com a água presente no 

eletrólito aumentando a camada de PbOn, e, durante a descarga, este reagindo com 

ácido sulfúrico, liberando água e formando o sulfato (PbSO4), o que pode levar à 

perda de contato elétrico entre o material ativo e a grade coletora de corrente. 
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Outro problema desta variação na massa ativa é que este stress sofrido 

fragiliza o material e causa rupturas (softening) que podem leva-lo a se soltar da 

grade e cair até o fundo da bateria como descreve Ruetschi (2004), com isso além 

da perda de capacidade pela redução da massa ativa, este material, no fundo da 

bateria inicia um novo processo de envelhecimento chamado enlameamento que é o 

acúmulo de pedaços de chumbo que se desprendem dos eletrodos no fundo da 

bateria.  

Durante seu funcionamento a bateria convive ainda com reações chamadas 

de paralelas, por ocorrerem simultaneamente as reações eletroquímicas desejadas. 

Estas reações ocorrem diretamente no eletrólito, e são reações de eletrólise da 

água, ocorrendo quando tem-se sobre carga da bateria e aumento da temperatura.  

 

                                                  (5) 

    

                                            (6) 

 

Figura 11: Mecanismo de corrosão anódica das placas positivas durante fluxo de carga e 
sobrecarga. (Ruetschi, 2004). 
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Reação Global: 

                                                (7) 

 

Estas reações estão apresentadas na Figura 12, onde pode-se observar a 

água em contato com a camada de PbO2, sofrendo hidrólise e liberando 4 íons H+ e 

uma molécula de O2, a presença de água também causa a corrosão anódica pela 

reação do chumbo com o oxigênio formando PbOn. Neste caso, cabe ressaltar a 

inter-relação entre os processos de envelhecimento ocorrendo novamente, pois com 

liberação de oxigênio e hidrogênio ocorre a evolução de gás oxigênio (O2) que saem 

do eletrólito. Com a perda destas moléculas tem-se um processo de envelhecimento 

chamado secagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Secagem 

   

A secagem da bateria é a perda de água no eletrólito e consequente 

aumento da concentração de ácido sulfúrico no mesmo. “A eletrolise da água 

Figura 12: Corrosão anódica na placa positiva em circuito aberto. (Ruetschi, 2004). 
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acontece não apenas durante a carga ou sobre carga, mas também em circuito 

aberto em taxas menores. Entretanto em muitas aplicações as baterias 

experimentam períodos relativamente longos de circuitos-abertos. A perda de água 

por eletrólise de auto descarga, que é a evolução de oxigênio na placa positiva e 

hidrogênio na placa negativa pode representar um grande percentual de toda água 

perdida. A taxa destas reações depende da temperatura e da concentração de 

ácido. A esta dependência da concentração do ácido nunca se deu muita atenção no 

passado. No que diz respeito à evolução de oxigênio, deve-se considerar que o 

potencial reversível em circuito aberto do eletrodo de PbO2/PbSO4 é 0,4-0,5 V maior 

que o potencial (hipotético) reversível do eletrodo de O2 na mesma solução.” 

Ruetschi (2004). Desta forma, a evolução de oxigênio é favorecida em relação à 

reação normal do eletrodo positivo, por exigir um potencial menor para acontecer. 

Ainda segundo Ruetschi (2004), o mesmo ocorre com a evolução de 

hidrogênio, sendo o potencial reversível de Pb/PbSO4 maior em 0,3-0,4 V na mesma 

solução. Deste modo, pequenos aumentos na concentração de ácido sulfúrico 

geralmente causando por sobre tensão favorecem a formação de gás. 

Culpin; Peters (2006) também verificaram esta influência na variação da 

concentração e concluíram que pequenas variações no nível de saturação, força do 

ácido e temperatura de operação podem causar falhas subsequentes se o 

movimento de oxigênio e vapor de água não for contido. 

 

 

2.2.4 Amolecimento 

 

Este processo de envelhecimento ocorre pela perda de contato entre o 

material da massa ativa e o grid que o suporta e permite o contato com os pólos da 

bateria e é também conhecido como softening conforme citado anteriormente.  

A transformação de PbO2 em PbSO4, durante a descarga, ocorre por meio 

de um mecanismo de dissolução e precipitação. Segundo Ruetschi (2004), o PbSO4 

tem uma morfologia e uma estrutura cristalográfica completamente diferente do 

PbO2, e ocupa um volume consideravelmente maior. 

Durante a recarga, o PbO2 pode ser redepositado sob uma morfologia um 

pouco diferente daquela existente antes da recarga, e com a realização de 

ciclagens, isto pode levar a uma mudança morfológica acumulada significativa da 
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massa ativa positiva. Este efeito reduz cada vez mais o contato entre as partículas 

de PbO2, até que o contato seja totalmente interrompido. Deste modo, a massa ativa 

positiva se tornará cada vez mais mole, daí a origem do nome amolecimento. Este 

processo ocasiona perda de capacidade devido à deterioração mecânica e 

eletrônica do contato entre o grid e a massa ativa. 

Um fator que favorece esta degradação é a descarga realizada com alta 

corrente e em seguida a recarga sob baixas correntes, pois neste caso a massa 

ativa próxima a superfície do grid é descarregada primeiro e de forma mais 

agressiva, criando regiões com cargas diferentes no eletrodo e que ao serem 

recarregadas à baixas correntes recebem o PbO2 redepositado via dissolução de 

PbSO4 uniformemente sobre toda a placa. Deste modo, após várias ciclagens 

observa-se um deslocamento lento da massa ativa em direção a massa menos 

descarregada, ou seja, na direção oposta à superfície de contato com o grid. 

Este processo é ainda acelerado pelo fato de a cada nova ciclagem o 

deslocamento de massa permitir que mais ácido sulfúrico em solução fique 

disponível próximo ao grid, formando mais PbSO4 durante as descargas nesta 

região e por consequência causando a interrupção do contato eletrônico do grid com 

o resto da massa ativa e deteriorando prematuramente a capacidade da bateria. 

Caso o amolecimento seja muito severo, muitos fragmentos de chumbo se 

desprenderão da massa ativa e se acumularão no fundo da bateria podendo causar 

curto-circuitos entre os eletrodos. O risco de perder massa ativa seja por isolamento 

dentro do próprio grid ou por queda de fragmentos, aumenta também com a 

descarga completa da bateria (Depth of Discharge) por causar estresse conforme 

descrição de Sauer, D.U. (2009). Estes riscos podem ser minimizados pelo design 

da bateria com espaços maiores entre a base dos eletrodos e o fundo da bateria, ou 

pelo envelopamento dos separadores, entretanto estas medidas servem apenas 

para prolongar um pouco mais a vida da bateria. 
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2.3 NORMAS DE AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DE BATERIAS EM APLICAÇÕES 

FOTOVOLTAICAS 

 
 
  “A escolha da bateria certa para um determinado sistema 

fotovoltaico é o ponto chave, pois esta escolha influenciará 

decisivamente sobre o custo e a confiabilidade do sistema”. 

Potteau et al. (2003). 

Com base nesta afirmação, a avaliação prévia de baterias para utilização em 

sistemas fotovoltaicos apresenta uma relevância por buscar antever o 

comportamento destas em regimes similares.  

Nesta aplicação a bateria é ciclada diariamente, e algumas vezes com 

descargas profundas (Depth of Discharge), sendo a recarga efetuada pela corrente 

gerada pelos painéis solares por meio de radiação solar. A disponibilidade desta 

radiação depende diretamente de questões climáticas, como ausência de nuvens e 

chuvas. Deste modo é comum o conjunto de painéis durante dias não conseguir 

fornecer energia elétrica suficiente para realizar a carga completa na bateria e este 

regime severo causa degradações profundas conforme experimentos realizados por 

Potteau et al. (2003) e Yang et al. (2006), como sulfatação intensa, e a estratificação 

rápida do eletrólito. 

A dificuldade na escolha de baterias fotovoltaicas está em como estimar a 

vida útil de uma bateria em um regime tão instável e ainda otimizar os custos do 

sistema. Assim atualmente existem normas disponíveis para realização de testes 

acelerados em regimes fotovoltaicos que tem o intuito de permitir a escolha da 

bateria mais adequada. 

Neste trabalho serão abordadas quatro normas conhecidas, a norma NFC 

58-510, a norma IEC 61427 através da portaria 396 da ABNT, o procedimento PPER 

da CEA-ENEC e a norma Qualibat. Estes procedimentos serão descritos a seguir, e 

servirão como base para a dissertação. 

O objetivo principal de um procedimento de teste ou ciclagem é de avaliar a 

vida-útil das baterias, expresso em redução de capacidade de carga (taxa na qual a 

capacidade disponível declina), em cada ponto durante o teste. O design típico de 

um procedimento de teste de ciclagem é definido por um número suficiente de ciclos 

que permitam um efeito significativo de perda de capacidade de carga de uma 
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bateria (30% é considerado significativo), e um regime que represente as condições 

de operação da bateria em campo e da temperatura de operação. 

Para o desenvolvimento de um novo procedimento de avaliação é 

necessário estudar os procedimentos já existentes. Deste modo, será feita a seguir 

uma descrição de cada uma das quatro normas mais relevantes. Este levantamento 

é baseado nas próprias normas e no estudo realizado pela Agência Internacional de 

Energia - International Energy Agency (2002). 

 

 

2.3.1 Norma de Ciclagem IEC 61427 (Portaria Inmetro 396/2008) 

 

Este procedimento utiliza o princípio da realização de ciclos em dois 

diferentes estados de carga, conforme Figura 13. 

 

Figura 13: Regime de carga e descarga para a norma IEC 61427. (IEA, 2002). 

 

Os ciclos são conduzidos de forma a atingirem um baixo estado de carga 

(20%), e então em seguida um alto estado de carga (80%). O objetivo é reproduzir o 

regime típico de ciclos sazonais, desta forma a busca é representar períodos onde o 

sistema PV não fornece energia à bateria devido a variações climáticas. 
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2.3.2 Norma de ciclagem NFC 58-510  

 

Este procedimento visa simular condições reais de operação de uma bateria 

em uma instalação fotovoltaica, com uma configuração de constante ciclagem diária 

e ciclos sazonais profundos, causando mudanças no estado de carga durante 

diferentes períodos. Ela foi desenhada para representar as condições de ciclagem 

de sistemas fotovoltaicos em países temperados, onde a ciclagem sazonal é 

significativa. Um teste completo consiste de três estágios (estágio A, estágio B e 

estágio A novamente) e de duas medidas de carga C10 e C100. 

 

Figura 14: Regime de carga e descarga para a norma NFC 58510. (IEA, 2002). 

 

 

2.3.3 Norma de Ciclagem PPER (Plano Rural de Eletrificação do Marrocos) 

 

Este procedimento foi desenvolvido pela CEA-GENEC (Comissariat à 

lénergie atomique et aux energie alternative), que é um centro de pesquisas francês 

que estuda energias atômica e alternativas, quando da necessidade para uma 

aplicação no Marrocos. Este país apresenta uma situação muito particular, onde as 

pessoas levam suas baterias até uma fonte fotovoltaica para recarregá-la. Estas 

baterias chegam frequentemente com descargas profundas e não são recarregadas 

imediatamente após o uso. Deste modo, o procedimento de teste utiliza descargas 
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profundas sobre o período de um dia de força contemplando as condições reais de 

um sistema fotovoltaico doméstico com baterias. 

 

 

Figura 15: Regime de carga e descarga para a norma PPER. (IEA, 2002). 

 

 

2.3.4 Norma de Ciclagem Qualibat (QUicker Assessment of LIfetime and other 

characteristics of PV BATteries) 

 

Este teste foi desenvolvido pelo centro europeu de projetos Qualibat 

(Qualifiation e Certification des Entreprises de Construction - França), e é utilizado 

para atingir rapidamente a capacidade de ciclagem de diferentes tipos de baterias 

para sistemas fotovoltaicos. A velocidade deste teste é atingida definindo-se uma 

alta taxa de descarga sob a temperatura de 40 °C. Este procedimento foi desenhado 

e ajustado por pesquisas e testes laboratoriais com o auxílio de um fabricante de 

baterias. 

Dois tipos de teste foram definidos de acordo com os dois tipos de baterias 

selecionados; as reguladas por válvulas e as inundadas. O teste de ciclagem para 

baterias ventiladas necessita de 3 ciclos por dia a uma descarga relativamente 

profunda (66%) e uma alta corrente. Para os produtos regulados por válvulas o ciclo 

é de 1,5 por dia sendo efetuados em uma descarga similar e corrente baixa. Um 
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total de 50 a 100 ciclos de carga/descarga são seguidos de uma medição de 

capacidade formando uma sequência de teste. A visão esquemática do teste é 

apresentada na Figura 16. 

 

 

Figura 16: Regime de carga e descarga para a norma Qualibat. (IEA, 2002). 

 

Os quatro procedimentos descritos acima serão analisados e comparados 

entre si com base nos trabalhos da International Energy Agency (2002), de Potteau 

et al. (2003) e de Yang et al. (2006). A análise tem por objetivo entender os 

procedimentos sugeridos, suas virtudes e seus defeitos para a partir deste 

levantamento embasar o novo procedimento que será proposto nesta dissertação. 

A Tabela 1 apresenta um breve resumo com as características básicas dos 

procedimentos testados e suas perspectivas de duração. 

Várias sequências são repetidas até que se atinja o critério de parada, o 

SOC inferior a 30%. Uma sequência de teste dura entre um a dois meses e a 

duração total varia de um a sete meses, sendo a temperatura da bateria mantida em 

torno de 40 °C. 
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Tabela 1: Tabela Resumo das normas estudadas. (IEA, 2002). 

 

 

Estas informações foram levantadas pela International Energy Agency 

(2002), e os testes descritos por esta agência descrevem uma alta dispersão entre o 

comportamento das baterias de mesma tecnologia. Isto é facilmente explicado pelas 

diferenças de concepção como o grid, a composição de massa ativa, o processo de 

manufatura e a geometria celular, por serem fatores que fornecem às baterias 

atributos de desempenho muito diferentes. 

Ao observarmos de maneira mais detalhada cada procedimento, percebe-se 

que os procedimentos IEC e NFC enfatizam as diferenças entre as tecnologias de 

forma bem clara. Estes dois procedimentos tem a característica comum de serem 

procedimentos efetivamente desenvolvidos para baterias fotovoltaicas e ambos 

permitem avaliar o comportamento das baterias quando funcionando em diferentes 

estados de carga, próximos as condições reais. Cada teste porém enfatiza um tipo 

diferente de degradação.  

Ainda segundo os resultados apresentados, a norma IEC não é muito severa 

e requer um longo período de tempo para atingir uma degradação significativa 

forçando a degradação por corrosão de maneira leve, devido aos 110 ciclos sobre 

alto estado de carga durante a fase B do procedimento. Para baterias tubulares, este 

procedimento não favorece muito a corrosão, pois o número de vezes que a 

capacidade nominal é atingida é muito alto e o teste tem uma longa duração. Já   
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baterias de placas planas sofrem mais rapidamente com seu regime e atingem o fim 

do teste em um período menor. 

A Norma NFC favorece o mecanismo de envelhecimento por corrosão, mas 

é um teste de ciclagem severo mesmo em termos de sulfatação e estratificação pelo 

teste de ciclagem ser realizado sob um estado de carga considerado médio. 

As baterias tubulares se comportam melhor que as de placas planas, mas 

como elas são sensíveis a sulfatação e estratificação, o número de vezes que a 

capacidade nominal é atingida é bem inferior do que no procedimento IEC (máximo 

350 comparado com 750). 

O tempo de vida-útil é similar quando utilizados os procedimentos PPER e 

Qualibat. Estes dois procedimentos incluem ciclos com grandes vãos, ou seja com 

descargas realmente profundas, representando um sistema PV com uma autonomia 

muito baixa, e onde o consumo é tão alto que toda capacidade da bateria é 

descarregada todo dia. Estes dois procedimentos foram desenhados para ciclagens 

profundas de baterias de modo que ambos facilitaram o envelhecimento por 

amolecimento de massa ativa. A corrente maior utilizada no procedimento Qualibat 

acelera a taxa de envelhecimento das baterias, especialmente para baterias de 

placa plana, de forma mais significativa que a norma PPER. 

A norma PPER favorece o mecanismo de perda de material da massa ativa 

e posterior amolecimento devido às grandes variações diárias do SoC e o 

mecanismo de sulfatação, pois a bateria permanece frequentemente sob um estado 

de carga muito baixo. Este teste foi desenvolvido utilizando baterias de carro e 

solares de placas planas no Marrocos sob condições severas, assim o procedimento 

permite cargas de 120%, favorecendo o processo de envelhecimento de secagem. 

Já para a norma Qualibat, a análise química das várias baterias listadas com 

este procedimento mostrou que algumas delas falharam por derramamento do 

material ativo da placa positiva com alargamento do tamanho dos poros e alguma 

sulfatação. Em contraste, houve pouca estratificação de ácido, pequena corrosão do 

grid e apenas o início do amolecimento do material ativo positivo. Deste modo este 

procedimento é muito bom para causar amolecimento de material ativo. 

Baterias para carro, de placa plana, são muito afetadas por mecanismos de 

degradação causados por este procedimento (sulfatação e amolecimento). Já para 

os outros tipos de baterias os resultados foram definidos pelo International Energy 

Agency (2002) como não conclusivos. 
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Assim todos os procedimentos estudados são razoavelmente 

representativos das condições de campo, pelo menos sob a perspectiva da 

degradação. Na Tabela 2 tem-se um sumário com as vantagens/desvantagens dos 

quatro procedimentos de ciclagem e a Figura 17 mostra uma comparação entre os 

efeitos de degradação para os quatro procedimentos: 

 

 

Figura 17: Comparação entre os efeitos de degradação. (IEA, 2002). 

 

Pela análise realizada pode-se reafirmar que o procedimento escolhido irá 

influenciar as baterias a apresentarem maior sensibilidade à um tipo específico de 

degradação e vida útil. Deste modo, o procedimento mais adequado para ciclagem 

de baterias deve ser escolhido para ajustar as intenções de uso (uso diário, uso 

sazonal, uso à baixo e médio estado de carga, etc.). As análises de normas e 

resultados publicados permitem uma avaliação de envelhecimento de baterias 

usando um teste otimizado em termos de duração. 
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Na Tabela 2 estão relacionados os objetivos de cada norma, e as 

desvantagens apresentadas em suas utilizações, já a  

Tabela 3 identifica as condições de operação que favorecem os principais 

processos de degradação, considerando caraterísticas tecnológicas das mesmas. 

Tabela 2: Vantagens e Desvantagens dos Procedimentos de Ciclagem. (IEA, 2002). 
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Tabela 3: Sensibilidade das baterias aos processos de degradação. (IEA, 2002). 

 

 

De qualquer modo todos os procedimentos, segundo a International Energy 

Agency (2002), favorecem a uma sulfatação significativa. Em contrapartida, quase 

nenhum destes é capaz de acelerar significativamente o processo de corrosão 

(nenhum dos procedimentos realmente sobrecarrega as baterias em mais de 20% 

por ciclo), e não há um procedimento de teste aonde os quatro principais fatores de 

envelhecimento, conduzam simultaneamente para uma degradação geral. Deste 

modo, tanto International Energy Agency (2002), Potteau et al. (2003) e Yang et al. 

(2006), concluem que a associação entre dois testes distintos dos quatro 

apresentados é necessária para estabelecer diferentes efeitos de degradação e isto 

deve ser feito para fornecer resultados realísticos sobre expectativas de vida de um 

tipo de bateria definido para uma aplicação específica. 

Partindo deste princípio, foi escolhida a norma NFC58-510 como 

procedimento mais completo e similar as variações fotovoltaicas, já a norma PPER 

escolhida pela grande agressividade e potencial de sulfatação e finalmente a norma 

IEC 61427 por se tratar da norma base da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) para avaliação de baterias a serem utilizadas em sistemas 

fotovoltaicos por meio do anexo da portaria INMETRO Nº396/2008. A norma 

Qualibat foi descartada pois suas características de envelhecimento já haviam sida 

abordadas nas outras três normas escolhidas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

Primeiramente as baterias foram caracterizadas quanto a sua capacidade 

inicial e microestrutura de seus componentes. Para isso as baterias foram 

submetidas a ciclos de medida de capacidade segundo norma NBR 15940:2013 

(Antiga NBR 6581), em C10 e inspeção visual externa. 

  

3.1 MATERIAIS 

 

A descrição precisa de materiais, equipamentos, softwares, bases de dados, 

etc. utilizados de modo a permitir a repetição do estudo está descrita abaixo: 

 

- Testador Universal de Baterias “Universal Battery Tester” (UBT) - modelo 

3CDU18-50/80-6; 

- Software de Controle BTS 600 versão 3.5; 

- Baterias 7 Ah, seladas 12 V; 

- Baterias 200 Ah, livres de manutenção 12 V; 

- Microscópio Ótico. 

 

 

3.2  MÉTODO 

 

 

Inicialmente foram utilizadas três baterias de 200 Ah, 12 V de um mesmo 

fabricante, livres de manutenção. As ciclagens foram realizadas no Testador 

Universal de Baterias “Universal Battery Tester” (UBT) - modelo 3CDU18-50/80-6, 

controlado e monitorado pelo software BTS 600 v3.5, rigorosamente conforme as 

definições das normas apresentadas anteriormente: IEC61427, NFC58-510 e PPER, 

e descritas abaixo sob a forma de tabelas com os parâmetros utilizados para cada 

etapa da ciclagem. Cada tabela (Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6) corresponde a um 

ciclo completo na norma correspondente e após a realização deste ciclo, caso a 

bateria não atinja o fim de sua vida útil (menos de 80% de seu estado de carga 
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inicial ou Tensão menor que 10,4 V) é iniciado um novo ciclo, a assim 

sucessivamente até o fim da vida útil da bateria testada. 

Cada bateria foi testada em uma norma, e os resultados analisados no item 4. 

Os gráficos esquemáticos das três normas foram novamente reproduzidos aqui, 

conforme  

Figura 18, Figura 19 e Figura 20, como forma de facilitar a compreensão da 

metodologia utilizada nas ciclagens.   

 

Norma IEC61427 (anexo da portaria INMETRO Nº396/2008) 

 

 

 

Figura 18: Regime de carga e descarga para a norma IEC 61427. (IEA, 2002). 

Descrição do procedimento: 

Aquece-se a bateria em banho até 40 °C. Inicialmente a bateria deve ser 

carregada totalmente condicionada nesta temperatura durante um período mínimo 

de 16 horas. 

Descarrega-se a bateria com uma corrente equivalente I10 por 7h30m para 

levá-la até o estado de carga no qual serão feitos os primeiros ciclos. Os ciclos em 
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baixo estado de carga consistem de recarga do acumulador com corrente constante 

de 1,03 × I10 durante 3h seguida por uma descarga com corrente igual a I10 durante 

3 h. Repetindo os ciclos descritos 49 vezes com o objetivo de “estressá-la” em baixo 

estado de carga em uma condição similar a um banco de baterias mal 

dimensionado, ou período de baixa incidência solar. Em seguida recarregar 

totalmente a bateria. 

Depois são feitos ciclos em alto estado de carga como forma de simular o 

carregamento de um bando baterias, ou funcionamento em condições favoráveis. 

Assim descarrega-se a bateria durante 2 h com corrente constante de 1,25 × I10 e 

promove-se a recarga da bateria com corrente constante de I10 e limite de tensão em 

2,40V durante 6h. Esta etapa é repetida 100 vezes. Ao final mede-se a capacidade e 

compara-se com o valor nominal. 

 

Tabela 4: Ciclagens realizadas conforme norma IEC61427 (Bateria mantida a 40 °C). 

 Operação SOC Tensão Tempo Corrente Repetição 

 Carga 100% 14,4 V  I10  

 Descanso   16h   

Etapa A 

Descarga 63% 9 V 7h 30min  I10  

Carga   3 h 1,03 x I10 
50 vezes 

Descarga   3 h  I10 

Etapa B 

Carga 100% 14,4 V  I10  

Descarga 73% 10,50 V 2 h 1,25 x I10 
100 vezes 

Carga 100% 14,4 V 6 h I10 

 
Flutuação a 
25°C 

100% 14,4 V 24 h   

 
Descanso a 
25°C 

  4 h   

 
Capacidade 
C10 (25° C) 

 10,5 V  I10  
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Norma NFC58-510 

 

 

Figura 19: Regime de carga e descarga para a norma NFC 58510. (IEA, 2002). 

Descrição do procedimento: 

No estágio A (Figura 14) a bateria sofre ciclos profundos de 3 horas de 

descarga a uma taxa de 6,6 x I100 e recarregar por 4 horas a uma taxa de 4,85 x I100 

até que a tensão limite seja atingida. 

O regime de carga não é suficiente para carregar a bateria completamente, 

assim o SOC vai progressivamente diminuindo durante o estágio A. O número de 

ciclos necessários para alcançar a tensão limite mínima varia de 30 a 80 ciclos, 

dependendo do tipo de bateria. 

No estágio B, a bateria atinge ciclos profundos assim como no estágio A e 

recarrega em 4 horas a uma taxa de 5,45 x I100 de forma que o SOC da bateria vai 

aumentando progressivamente com a ciclagem. O número de ciclos no estágio B é 

por definição o mesmo que no estágio A. 

Uma sequência de teste dura entre 50 e 90 dias. Sendo a duração total entre 

3 e 10 sequências completas, o que pode durar de 3 meses à 2 anos. Várias 

sequências de teste são repetidas até que o critério de fim de tese seja atingido. 
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A temperatura da bateria deve permanecer em 40 °C (apesar desta 

temperatura não ser representativa para países temperados, ela serve para acelerar 

o teste). 

 

Tabela 5: Ciclagens realizadas conforme norma NFC58-510 (Bateria mantida a 25°C). 

 Operação SOC Tensão Tempo Corrente Repetição 

 Carga 100% 13,8 V  I10  

Etapa A 
Descarga   3 h 6,6 x I100 Até atingir 

11,1 V Carga   4 h 4,85 x I100 

Etapa B 

Carga  13,8 V 4 h  5,45 x I100 Até atingir 
mesmo número 

de ciclos da 
etapa A 

Descarga   3 h 6,6 x I100 

Etapa A 
Descarga   3 h 6,6 x I100 Até atingir 

11,1 V Carga   4 h 4,85 x I100 

 
Capacidade 
C10 

     

 
Capacidade 
C100 

     

 

 

Norma PPER 

 

 

Figura 20: Regime de carga e descarga para a norma PPER. (IEA, 2002). 
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Descrição do procedimento: 

A bateria é descarregada a uma taxa de corrente I10 até uma tensão de corte 

de 1,75 V por célula, em seguida deixada a potencial livre por 3 horas, e recarregada 

por 8 horas a uma taxa de 1,5XI10. 

Cada ciclo induz a um processo de envelhecimento onde são feitas medidas 

de capacidade de carga à C10 (isto permite um controle mais preciso das mudanças 

na evolução da capacidade) 

Vários ciclos são repetidos até que o critério final de 80% do SOC seja 

alcançado, sendo que a duração total varia de 2 a 4 meses. Um fato curioso é que a 

temperatura das baterias é mantida a 25°C, e não a 40°C como seria de esperar, 

ainda mais por se tratar de um região quente. Na Figura 15 é possível ver o gráfico 

esquemático desta norma. 

 

Tabela 6: Ciclagens realizadas conforme norma PPER (Bateria mantida a 25°C). 

Operação SOC Tensão Tempo Corrente Repetição 

Carga 100% 14,4 V  I10  

Descarga  10,5 V  I10 Até que a 
capacidade 
seja 80% 
do SOC 
nominal 

Descanso   3 h  

Carga   8 h  1,5 x I10 

Capacidade 
C10 

     

 

Com base nos resultados dos testes descritos acima (e que serão 

apresentados posteriormente) foi desenvolvido um novo método de envelhecimento 

para baterias, por meio de um trabalho de observação e identificação das etapas 

que mais induziam as baterias aos processos de degradação. Em seguida foi feita a 

construção de uma nova sequência de ciclagem com o objetivo de induzir os 

principais processos de degradação com mesma intensidade sobre a bateria. A 

importância deste objetivo foi a possibilidade de uma análise mais coerente da 

bateria testada.  

O motivo para escolha de um “pout-pourri” dos métodos de envelhecimento 

mais comuns na literatura parte da conclusão apresentada por Potteau et al. (2003), 

que salienta que as análises de envelhecimento realizadas com estes três métodos 

comprovam que nenhum deles é totalmente eficaz para descrever o comportamento 
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de uma bateria em um sistema fotovoltaico, porém a combinação de dois ou mais 

métodos permite escolher com maior precisão a bateria a ser utilizada.  

Assim, o modelo foi desenvolvido analisando o que de mais significativo cada 

método apresentou em relação aos processos de envelhecimento de baterias 

chumbo-ácido. Desta forma as etapas apresentadas abaixo buscam não somente 

acelerar a análise do comportamento de baterias submetidas a sistemas 

fotovoltaicos, mas também induzir de maneira proporcional todos os processos de 

envelhecimento mais característicos do fim da vida útil de baterias. 

O modelo desenvolvido para testes está apresentado na Figura 21. 

 

Figura 21: Modelo Proposto para Envelhecimento de Baterias. 

Como citado anteriormente, cada etapa possui uma relevância na indução 

dos processos de envelhecimento: 

Etapa A: Reprodução da Característica de sistemas PV  

(período desfavorável de incidência de radiação)  

Medida IRdescarregada  

(Resistência Interna) 

Etapa B: Sulfatação   

Etapa C: Amolecimento  

Etapa D: Reprodução da Característica de sistemas PV (período favorável de 

radiação)  

Medida de Ircarregada  

(Resistência Interna) 
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Etapa E: Secagem, Corrosão Anódica  

Etapa F: Pausa de restabelecimento  

Etapa G: Medida de capacidade, Amolecimento  

Para a verificação inicial deste novo procedimento proposto foram realizadas 

ciclagens em três baterias 7 Ah, 12 V, seladas. A seguir as fotos que ilustram a 

montagem do sistema experimental, Figura 22 e Figura 23.. 

 

Figura 22: Bateria 7Ah em processo de ciclagem. 

 

 

Figura 23: Baterias 7Ah sendo cicladas em laboratório. 
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Das três baterias, uma apresentou problemas de funcionamento e teve que 

ser retirada dos testes, as outras duas ciclaram conforme o procedimento, e 

apresentaram resultados muito semelhantes, resistindo a três ciclos completos no 

procedimento proposto antes de atingir o fim de sua vida útil. 

No anexo deste trabalho podem ser encontrados os algoritmos utilizados para 

realizar a programação de ciclagem conforme o novo procedimento definido e suas 

alterações até a versão final. 

Após o período de ciclagem, interrompido quando as baterias atingiram 

menos de 80% de estado de carga, calculou-se a resistência interna de descarga e 

a resistência interna de carga para cada ciclo completo de cada uma das baterias. 

Finalizada esta etapa, foram selecionadas 2 Baterias 200 Ah, 12 V e livres de 

manutenção. Estas baterias foram caracterizadas quanto a sua capacidade inicial e 

microestrutura de seus componentes. Para isso as baterias foram submetidas a 

ciclos de medida de capacidade segundo norma ABNT NBR 15940:2013 (antiga 

NBR6581). Os resultados estão apresentados no item 4. 

Em seguida, as duas baterias foram testadas segundo o novo procedimento 

proposto, os resultados estão apresentados e discutidos na seção seguinte. As 

baterias foram cicladas até o fim de sua vida útil (capacidade de carga inferior a 

80%), em uma delas realizada ainda mais uma ciclagem, e em seguida esta foi  

desmontada para observação (“tear-down”). 

No tear-down, as concentrações de eletrólito por célula foram medidas e as 

células retiradas.  As placas positivas e negativas de cada uma das células foram 

então separadas e os processos de envelhecimento analisados. Na Figura 24 é 

possível observar como foi realizada a abertura das células da bateria. 
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Figura 24: Tear-down da bateria testada. 

 
A Figura 25 apresenta uma vista superior das células já sem a presença do 

eletrólito. 
 

 

Figura 25: Vista das células da bateria testada. 
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A Figura 26 apresenta a abertura de uma célula para retiradas placas como 

na Figura 27, e posterior lavagem destas para descontaminação pelo eletrólito 

(Figura 28).  

 

 
Figura 26: Vista superior de um vaso. 

 

 
Figura 27: Retirada do conjunto das placas para análise. 
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Figura 28: Enxague dos eletrodos para retirada do eletrólito. 

 

Os dois eletrodos (um negativo e outro positivo) que apresentaram 

envelhecimentos mais significativos foram separados e lavados em água destilada 

até que seu pH atingisse um patamar entre 6,0 e 7,0. Este processo levou uma 

semana, e os mesmos foram isolados dos demais para evitar contaminação, 

conforme Figura 29, e então secados como apresentado na Figura 30 e Figura 31. 

 

 

Figura 29: Eletrodos isolados para evitar contaminação. 
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Figura 30: Secagem do eletrodo positivo em estufa. 

 

 
Figura 31: Secagem do eletrodo negativo em atmosfera inerte (nitrogênio). 

 

Após a análise do primeiro conjunto de dados verificou-se a necessidade de 

analisar a evolução de gás e a tensão individual de cada eletrodo. Desta forma, uma 

nova bateria de 200 Ah, 12 V e livre de manutenção, foi selecionada para realizar 

um teste com a nova atualização do procedimento. 

Após a medida de capacidade e posterior recarga, esta bateria foi submetida 

à sequência de cargas e descargas do método proposto e esquematizada no gráfico 

da Figura 32 é possível ver a representação gráfica do modelo proposto em sua 

segunda versão e nos anexos deste trabalho é possível encontrar o fluxo para 

realização de uma ciclagem na versão 2. 
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Figura 32: Representação esquemática das etapas do método proposto (versão 2), pela variação do 
estado de carga de uma bateria fictícia ao longo do tempo. 

 

Nela foi instalada um eletrodo de referência conforme Figura 33, com o 

objetivo de identificar as variações de tensão individual sofrida por cada um dos 

eletrodos deste vaso. Para medir a tensão isolada das placas, foi retirada a tampa 

superior da bateria, colocado um eletrodo de referência na abertura do vaso, 

perfurada a segunda tampa para inserir uma haste de chumbo até que tocasse no 

barramento das placas negativas. A tensão das placas positivas deste vaso foi 

medida diretamente no polo positivo da bateria. Outra medição realizada foi a 

geração de gás produzida por uma das células da bateria, a célula foi escolhida de 

maneira aleatória entre as seis células da bateria e teve seus volumes de gás 

gerados medidos com o auxílio de uma proveta a cada 24 horas conforme a Figura 

34 e Figura 35. 

 



 63 

 

Figura 33: Instalação de eletrodo padrão na bateria de teste. 

 

Figura 34: Visão geral do eletrodo padrão e da medição de gases gerados pela bateria de testes. 
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Figura 35: Visão do sistema utilizado para medição da quantidade de gás gerado por uma das células 
da bateria testada. 

 

Após o teste da segunda versão do método, foi realizada uma redução na 

tensão de carga do modelo proposto de 15 V para 14,8 V, e selecionada uma nova 

bateria de 200 Ah para ciclar o modelo com esta alteração. As características do 

estado de carga durante o ciclo foram mantidas exatamente as mesmas  

representadas na Figura 32. A esta nova versão do modelo deu-se o nome de 

versão 3, e nos anexos é possível encontrar o fluxograma para ciclagem nesta 

versão.  A seguir serão apresentados os resultados obtidos para os experimentos. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Antes de serem submetidas aos testes de envelhecimento, sejam 

normalizados sejam aqueles propostos nesta dissertação, todas as baterias foram 

submetidas a ensaios de medida de capacidade. Esta medida era repetida após 

cada ciclo de envelhecimento. Isso para caracterizar a bateria quando “nova” e 

também para avaliar o seu envelhecimento. 

A variação de tensão de uma bateria de 12 V durante uma medida de 

capacidade típica é mostrada na Figura 36. 

 

 
Figura 36: Variação da tensão da bateria durante uma medida de capacidade. 

 

Durante as primeiras 5 horas de experimento foi realizada uma recarga com 

20 A e limitada a 14,8 V, apenas para colocar a bateria em plena carga. Na Figura 

36 é possível verificar um momento inicial com aumento da tensão, seguido por um 

período de tensão constante. Após as 5 horas verifica-se uma queda na tensão, 

indicando o início da descarga. A descarga procede com um perfil típico para 

baterias chumbo ácido, por 09 horas e 04 minutos, com uma corrente de 20 A (I10 

nominal desta bateria), totalizando 181 Ah (91% da capacidade nominal), que será 

considerada a capacidade real da bateria, em regime de 10 h. Após isso a bateria foi 

submetida a uma recarga completa, com 20 A e 14,8 V, por 25 h. Nesta etapa a 

bateria recuperou 198 Ah. A segunda bateria apresentou um comportamento 

idêntico, e uma capacidade de 180 Ah. 
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O método de recarga utilizado no experimento da Figura 36 foi um dos 

sugeridos pelo fabricante. Em alguns casos, este procedimento se mostrou 

ineficiente para recarregar completamente a bateria, por isso, nos experimentos 

posteriores, adotou-se um método próprio. A Tabela 7 apresenta o estado de carga 

para as três primeiras baterias de 200 Ah, sendo em seguida apresentados os 

resultados dos ensaios nos regimes normalizados descritos anteriormente. 

 

Tabela 7: Medida de Capacidade para baterias de 200 Ah testadas segundo as três normas 
internacionais. 

Bateria  Tensão Máxima (V) Capacidade (Ah) 

1  14,8 181,00 

2  14,8 180,05 

3  14,8 189,35 

 

A Figura 37 mostra a variação da carga acumulada de uma bateria durante o 

seu envelhecimento segundo o procedimento descrito na IEC 61427 (NBR 396). 

A curva em preto é a variação da tensão e a em azul, a carga acumulada. O 

trecho até o ponto B se refere à ciclagem em baixo estado de carga, descrita 

anteriormente na análise da norma em questão. Após o ponto B, tem-se a ciclagem 

em alto estado de carga (a recarga imediatamente após o ponto B é justamente para 

levar a bateria a um estado de plena carga). Há uma descontinuidade entre 16 e 26 

h de experimento (antes do ponto A, na Figura 37), assim o ponto A indica o 

momento onde a tensão de descarga começa a cair de maneira significativa. 
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Figura 37: Tensão e carga acumulada ao longo do tempo, para a bateria 1, submetida ao teste de 
ciclagem sugerido pela norma IEC 61427 (NBR 396). 

 

Pelos parâmetros da etapa de ciclagem em baixo estado de carga, onde a 

corrente de recarga é ligeiramente maior que a de descarga (Icarga = 1,03 × Idescarga), 

o estado de carga da bateria aumenta gradualmente. Isso se verifica tanto pela 

curva de carga acumulada quanto pelo valor da tensão ao final da recarga (indicado 

pela seta 1) que, nos primeiros ciclos, fica por volta de 13 V e no fim, atinge 16 V 

(limite imposto pela norma). A tensão ao final da descarga (conjunto de pontos da 

curva preta na parte inferior do gráfico) deveria acompanhar a tendência de 

aumento, junto com o estado de carga. Verifica-se este aumento apenas nos 

primeiros ciclos (antes do ponto A). Em seguida ocorre uma diminuição nesse valor 

ao longo dos ciclos, como pode se verificar comparando os pontos A e B. Isso indica 

degradação da bateria já neste estágio inicial do ensaio, mesmo sem o 

procedimento provocar nenhum processo de envelhecimento de maneira mais 

rigorosa. 

Na Figura 38 será apresentado o resultado obtido para o ensaio da bateria 

de 200 Ah, segundo procedimento NFC 58-510. 
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Figura 38: Gráfico de carga acumulada para norma NFC 58-510 (bateria 2) 

 

Na norma NFC 58-510, a bateria 2 foi ciclada na etapa A sem apresentar 

sinais de envelhecimento prematuro significativo logo no início, porém ao analisar o 

gráfico de potencial da Figura 38 verifica-se que a bateria atingiu o potencial de corte 

da descarga na etapa B (ponto A na figura). Os ciclos foram interrompidos, pois, a 

queda do potencial, no fim da descarga ao longo dos ciclos da etapa B do método, 

indica que a bateria estava comprometida. Na etapa B o estado de carga da bateria 

deveria estar aumentando, o que implicaria em um aumento do potencial no fim da 

descarga. Deste modo, observa-se novamente que o modelo da bateria em questão 

sofreu de maneira muito acelerada com este segundo procedimento. 

Foi então analisada uma terceira bateria de 200 Ah (bateria 3) no método 

PPER. 
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Figura 39: Curva de tensão e carga acumulada para a bateria 3 segundo teste PPER. 

 

Neste caso, como todas as descargas foram realizadas até o potencial de 

corte, são também uma medida da capacidade da bateria. Por este motivo é 

possível avaliar o estado da bateria a cada ciclo. Esta análise é direta, se utilizado o 

parâmetro de carga de cada ciclo ao longo do tempo, ao invés da carga acumulada, 

como foi feito nas figuras anteriores. 

 

 
Figura 40: Gráfico de Carga acumulada (Ah) para norma PPER. 
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Analisando a Figura 39, fica claro que a bateria também sofre com quedas 

profundas de tensão mesmo com o aumento gradual na carga acumulada na mesma 

logo no início do procedimento. 

Analisando a Figura 40 verifica-se que a bateria atinge o fim da sua vida útil, 

definida como o momento no qual sua capacidade atinge 80% do valor inicial, 

próximo a 400 h de experimento. 

Observa-se que a norma IEC 61427 é a norma menos agressiva entre as 

três por demandar mais horas de ciclagem para o atingimento do fim da vida útil, 

mas ainda assim apresenta alguma degradação durante ciclos em baixo estado de 

carga quando sua aceitação deveria ser alta. A norma NFC 58-510, por sua vez é 

bem mais agressiva induzindo a bateria ao fim de sua vida útil antes do término de 

seu ciclo completo. Já no método PPER dada sua agressividade com variações de 

mais de 150 Ah em prazos inferiores a 24 horas, o fim da vida útil também é atingido 

rapidamente antes do término do ensaio. 

As normas NFC 58-510 e PPER são bastante agressivas e rápidas, porém 

não apresentam similaridade com o processo em campo como a IEC 61427 (NBR 

396), que realiza cargas e descargas tanto em baixo como em alto estado de carga, 

fato bastante comum na utilização em campo devido aos fenômenos climáticos. 

Com base nestes experimentos pode-se verificar como se comporta o tipo 

de bateria escolhida nos métodos de teste convencionais. Em nenhum destes 

métodos a bateria foi capaz de ciclar de maneira similar com o que era esperado 

segundo a literatura.  

Além das observações já discutidas acima, os resultados apresentados até o 

momento permitem supor inclusive que as baterias escolhidas para os testes são de 

baixa qualidade, ruins a ponto de comprometer o desenvolvimento do método 

próprio, a ser proposto nessa dissertação. Uma bateria de boa qualidade deveria 

apresentar uma confiabilidade maior e resultados similares aos encontrados na 

literatura, pois apresentam maior aceitação de carga, e sua tensão final de descarga 

tende sempre a aumentar em estágios de maior carga do que descarga da bateria, 

indicando inclusive que a bateria está carregando. Por este motivo, com o intuito de 

obter uma maior confiabilidade no desenvolvimento do método escolheu-se três 

baterias seladas estacionárias de 7 Ah (chamadas de baterias 4, 5 e 6), que por sua 

arquitetura sofrem menos com a indução de processos de degradação e permitem 

análises mais detalhadas. Esta alternativa mostrou-se acertada ao realizar-se as 
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ciclagens neste modelo, por sinal sendo estas baterias dentre as várias testadas 

durante este trabalho, as que apresentaram melhor comportamento em termos de 

durabilidade ao procedimento. 

A seguir será apresentado o resultado do experimento de uma bateria de 7 

Ah (bateria 4), para verificação do funcionamento do modelo inicial proposto, tanto 

no comportamento do estado de carga quanto da tensão. A segunda bateria (bateria 

5) apresentou resultado muito similar, por isso omitidos e a terceira bateria (bateria 

6) apresentou problemas de funcionamento e foi retirada do teste. No gráfico da 

Figura 41Erro! Fonte de referência não encontrada. é possível identificar as 

etapas do método proposto descritas anteriormente. 

 
Figura 41: Gráfico de Carga acumulada para método proposto ciclado em uma bateria de 7 Ah 
(bateria 4), comparado com a representação esquemática do modelo proposto. 

 

O que se observa no gráfico é que durante a carga, a ciclagem da bateria se 

comportou da mesma forma que o modelo proposto da Figura 21, inclusive 

permitindo verificar a dificuldade da bateria para recarregar após duas ou mais 

ciclagens. Esta dificuldade fica evidente nos trechos marcados entre os pontos A e B 

do gráfico (etapa D), onde mesmo após vários ciclos a bateria não consegue 



 72 

acumular carga suficiente para atingir 100% de SoC, que foi o critério incialmente 

utilizado para determinar o final da etapa D no método proposto. 

A partir destes testes nas baterias de 7 Ah, foram selecionadas quatro 

baterias de 200 Ah e 12 V, estacionárias para validar o novo procedimento. Elas 

foram analisadas quanto a sua capacidade inicial, e os resultados estão 

apresentados conforme Tabela 8: 

 

Tabela 8: Tabela das baterias 200 Ah testadas no procedimento proposto e suas versões. 

Bateria  Tensão Máxima (V) Capacidade (Ah) 

7  14,8 185,73 

8  14,8 223,47 

9  14,8 195,38 

10  14,8 197,85 

 

Analisando os resultados é fácil verificar que apesar das quatro baterias 

serem novas e de capacidade nominal 200 Ah, quando realiza-se os testes de 

capacidade verifica-se que possuem características diferentes e recebem valores 

distintos de carga acumulada. 

A ciclagem de duas baterias de 200 Ah, as baterias 7 e 8, no modelo 

proposto (versão 1) apresentou resultados similares, e na Figura 42 apresenta-se os 

resultados para o primeiro ciclo completo em uma delas. 

 

 

Figura 42: Variação da carga acumulada (Ah) ao longo do primeiro ciclo do método proposto, para a 
bateria 7. 
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Até o ponto “A”, na Figura 42, verifica-se um aumento da carga. Isso se deve 

a uma recarga por 10 h, limitada a 15 V, para que a bateria recebesse mais 10 Ah, 

que, somada à recarga após a primeira medida de capacidade, totalizaria 210 Ah 

(5% acima da nominal), para garantir que a bateria estivesse a plena carga antes do 

início da ciclagem. O ponto “B” indica o fim de uma descarga profunda, que é a 

medida de capacidade que avalia se a bateria está apta a iniciar a ciclagem (deve 

ser, no mínimo, 80% da capacidade inicial). Neste caso, o valor medido foi 

novamente de 180 Ah. Até o ponto “C”, a bateria é novamente recolocada em plena 

carga, e se inicia o período de ciclos curtos de carga e descarga, (região “CD”) onde 

a descarga é ligeiramente maior que a carga. A recarga é realizada com 20 A e 15 

V, e limitada por 3 h. A descarga realizada com 20 A e foi limitada em 4 h ou 11,4 V. 

Quando a tensão da bateria atingiu o limite inferior de potencial antes de 4 h, esta 

etapa foi finalizada. Na região CD do procedimento ocorre uma diminuição na carga 

líquida acumulada, como se verifica na curva, e simula um momento de baixa 

incidência solar, cujo limite de 11,4 V é o valor típico, adotado por controladores de 

carga comerciais, e serve para proteger a bateria de descargas profundas. Entre os 

pontos D e E há uma pausa, seguida por uma descarga profunda (até 10,5 V), 

ambos para promover a sulfatação das placas das baterias.  

No ponto E o integrador de carga do equipamento que realiza os ciclos na 

bateria é zerado. Até o ponto F, a bateria é novamente recarregada, para que em 

seguida, no ponto G, ela seja descarregada até um estado de carga parcial. Os 

ciclos de carga e descarga profundos favorecem o amolecimento e queda do 

material ativo. No ponto G inicia-se uma etapa de ciclos curtos de carga e descarga, 

onde a recarga é mais longa que a descarga, simulando um período de insolação 

favorável para um sistema fotovoltaico. Nesta etapa a descarga é feita com 20 A e 

limitada em 3 h e 11,4 V (não se espera que uma bateria boa atinja o limite de 

potencial, obviamente) e a recarga é feita com 20 A e/ou 15 V, por 4 h. A região GH 

é finalizada quando a carga acumulada atinge o valor da capacidade medida (180 

Ah, neste caso). Nas descargas, o valor da carga elétrica varia linearmente com o 

tempo, pois o valor da corrente é constante.  

Durante as recargas, no entanto, a corrente começa a cair no momento em 

que a tensão da bateria atinge 15 V, que é um comportamento típico de baterias em 

geral. Baterias com uma boa aceitação de carga acumularão mais carga antes que 
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sua tensão atinja o limite de potencial, e serão beneficiadas nesta etapa GH, por 

sofrerem menos ciclos de carga e descarga.  

Cabe salientar que 15 V é uma tensão suficientemente alta para recarregar 

baterias chumbo-ácido em geral, e superior inclusive ao que se encontra em alguns 

controladores de carga comerciais. Verifica-se na região GH do gráfico da Figura 42 

que a carga líquida aumenta rapidamente nos primeiros 3 ciclos, e depois passa a 

aumentar bem mais lentamente, atingindo os 180 Ah de carga líquida apenas após 

19 ciclos curtos.  

Após o ponto H é feita uma nova medida de capacidade, seguida de uma 

sobrecarga, até o ponto I. Esta medida de capacidade resultou em 105 Ah, apenas 

58% da capacidade inicial medida. A sobrecarga seguinte tem a função de promover 

a evolução de gases, além da corrosão das grades positivas da bateria. 

Ambas baterias atingiram o fim do teste já no primeiro ciclo, bem antes do 

previsto inicialmente. Ainda assim foram colocadas para ciclar novamente, para 

verificar o comportamento de uma bateria já degradada, durante os ciclos.O 

comportamento desta bateria no segundo ciclo pode ser visto na Figura 43. 

 

Figura 43: Variação da carga acumulada (Ah) ao longo do segundo ciclo do método proposto, para a 
bateria 7. 

 

A capacidade medida no ponto B foi de 150 Ah (83% da medida 

inicialmente), quase 50 Ah maior do que aquela medida no final do ciclo anterior 
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(entre os pontos H e I, da Figura 43), o que é mais um indício da baixa aceitação de 

carga desta bateria.  

O comportamento da bateria neste ciclo foi muito similar ao primeiro, sendo 

que começaram a diferir no último ciclo da região GH, onde a carga acumulada 

aumenta significativamente. Na região HI, que é a de sobrecarga, a carga 

acumulada aumenta de maneira anormal. A bateria foi então deixada em circuito 

aberto, e depois de estabilizada, sua tensão medida foi de 10,5 V, indicando que um 

dos vasos havia sofrido curto-circuito. A bateria foi desmontada, a densidade do 

eletrólito dos vasos foi medida, sendo que 5 deles apresentaram o valor esperado de 

1,29 Kg/l. O eletrólito de um deles, porém estava com 1,05 Kg/l mesmo após a 

bateria ter sido carregada com 15 V por 40 h, demonstrando que este vaso estava 

totalmente descarregado. Ao ser desmontado, verificou-se que havia material ativo 

da placa positiva tocando o barramento da placa negativa, o que ocasionou o curto 

circuito no vaso. Isso foi provocado pela perda de material e, provavelmente, 

expansão das grades ao sofrerem corrosão. 

Essa informação, somada ao fato da tensão de repouso desta bateria, após 

recarga completa, ser de aproximadamente 10,5 V, indicou que este vaso havia 

sofrido curto circuito e se autodescarregado completamente. 

Após desmontar a bateria foram retiradas as placas, tanto do vaso que 

sofreu curto circuito, quanto dos outros vasos. A Figura 44 apresenta uma imagem 

de duas placas negativas, uma de um vaso normal (A) e outra do vaso curto 

circuitado (B). 

 

 

Figura 44: Placas negativas retiradas da bateria submetida ao modelo de testes proposto, após sua 
falha. (A) Placa de um vaso normal e (B) placa do vaso que sofreu curto circuito. 

 

Analisando apenas a placa (A) da Figura 44, verifica-se que a parte inferior 

parece mais degradada que a superior, com mais rachaduras e irregularidades. 
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Comparando ambas as placas, por sua vez, nota-se que a placa do vaso que sofreu 

curto circuito perdeu muito material ativo, chegando inclusive a expor a grade na 

região inferior. Outras placas do mesmo vaso estavam em situação ainda mais 

comprometida. 

A Figura 45 apresenta as placas positivas retiradas da bateria testada. 

 

 

Figura 45: Placas positivas retiradas da bateria submetida ao modelo de testes proposto, após sua 
falha. (A) Placa de um vaso normal e (B) placa do vaso que sofreu curto circuito. 

 

Para o caso das placas positivas, não ocorre a mesma perda de material 

ativo, nem há indícios de queda do mesmo, como verificado nas negativas. Por outro 

lado, verifica-se que houve rompimento da grade coletora de corrente, no canto 

inferior direito da placa (A) e no meio da (B), e que nestes pontos se originou uma 

trinca no material ativo, com extensão maior na placa do vaso curto circuitado. 

Com base no que foi observado, pode-se sugerir que o curto circuito foi 

causado pelo arraste do material ativo desprendido da placa negativa para região 

superior do vaso, fora da área do separador, produzindo uma ponte condutora entre 

ambas as placas. 

O desprendimento do material ativo pode ter sido causado pelo estresse 

mecânico sofrido pelas placas ao longo de vários ciclos, o que não foi o caso para a 

bateria analisada, devido aos poucos ciclos de carga e descarga profundos a que 

ela foi submetida. A hipótese para retirar este comportamento foi de que a bateria 

tinha uma baixa aceitação de carga, especialmente as placas negativas, e há a 

ocorrência de uma grande quantidade de reações paralelas de evolução de gases. 

Estes gases ao formarem bolhas aumentam a pressão no interior do material ativo, o 

que pode ter causado a degradação verificada. Para confirmar esta hipótese, uma 

nova bateria foi adaptada para que se pudesse medir o volume de gases gerados ao 
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longo dos ciclos, bem como a variação individual do potencial das placas positivas e 

negativas de um dado vaso. A metodologia para estas análises foi apresentada 

graficamente na seção anterior. Normalmente se mede apenas o potencial total da 

bateria, que é o somatório de todos os 6 vasos, mas caso se conheça a variação de 

tensão de cada conjunto de placas (positivas e negativas) de um dado vaso, pode 

ser possível sugerir qual delas está limitando o conjunto. 

O procedimento proposto foi alterado com a intenção de suavizar sua 

agressividade em relação às baterias e verificar se o procedimento como estava 

concebido estava induzindo a formação de gases e posterior degradação do 

eletrodo negativo ou se esta característica é inerente a bateria fabricada. Para isto 

foram retiradas duas etapas (etapa B e E), a primeira foi a etapa B que consistia de 

uma descarga profunda após sucessivas variações de carga e descarga. A intenção 

com a retirada desta etapa foi de evitar um stress mecânico profundo na placa 

negativa e a formação excessiva de gases (O2 e H2), pois em ambas as situações o 

envelhecimento prematuro da placa negativa pode mascarar a análise da bateria. 

A segunda etapa retirada foi a etapa E, por se tratar de uma sobrecarga 

após a bateria já estar carregada e deste modo induzir a um envelhecimento por 

sulfatação excessiva. O modelo em sua versão 2 é apresentado na Figura 46, junto 

com a produção de gás na bateria 9 (dados apresentados em azul) em diversas 

etapas da ciclagem, cabe destacar que o aumento de gás produzido não é linear 

durante a ciclagem como aparece no gráfico. Desta forma, o gráfico é apenas uma 

representação ilustrativa, sendo o aumento mais expressivo nos momentos de carga 

da bateria.. 
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Figura 46: Modelo proposto após primeira alteração (Versão 2) e produção de gás durante a ciclagem 
para a bateria 9.  

 

A geração de gás no sistema montado sobre uma das células da bateria 

chama atenção pela quantidade gerada antes mesmo do inicio das ciclagens de 

carga e descarga da etapa A. O volume de 550 ml de gás foi gerado apenas na 

etapa de carga inicial do envelhecimento, fato que justifica a grande quantidade de 

eletrólito observada nas células da bateria antes dos testes. Desta forma, o 

fabricante coloca quantidades excessivas de eletrólito já pressupondo uma grande 

geração de gás para evitar o fim da vida útil pela falta do mesmo e consequente 

sulfatação da parte superior dos eletrodos. 

No decorrer do procedimento observou-se uma grande evolução de gás em 

todas as etapas cicladas, com significância para as etapas com maiores períodos de 

carga. Estes resultados comprovam a suspeita de desprendimento de material ativo 

por formação de bolhas e aumento da pressão interna do material ativo. 

Na Figura 47 é possível verificar a variação tanto do potencial quanto da 

carga acumulada pela bateria ao longo do segundo ciclo do modelo proposto na 2ª 

versão. 
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Figura 47: Variação de tensão (curva em preto) e carga acumulada (curva em azul), de uma bateria 
submetida ao método proposto, ao longo do tempo. O valor da tensão é mostrado no eixo vertical da 
esquerda e o de carga no da direita. 

 

Verifica-se que a capacidade da bateria já era de 121 Ah no início do 

segundo ciclo (diferença entre a carga nos pontos A e B), indicando que a mesma já 

estava degradada, haja vista que sua capacidade nominal é de 200 Ah (C10). Entre 

os pontos C e D, está é a etapa do modelo proposto com ciclos curtos onde a carga 

é superior à descarga. Verifica-se, pelo valor da carga, que esta etapa simula uma 

condição favorável para a bateria, e a mesma não recupera o seu valor total de 

carga. Assim como se verificou a geração de gases desde o início de cada recarga 

durante esta etapa, há a indicação de baixa aceitação de carga. 

A Figura 48 mostra a variação dos potenciais das placas positivas e 

negativas de um único vaso da bateria, em relação a um eletrodo de referência. 
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Figura 48: Potencial das placas positivas e negativas de um dos vasos da bateria, em relação a um 
eletrodo de referência, ao longo do tempo, para o segundo ciclo da bateria no modelo proposto. 

 

A seta 1 mostra a tensão da placa positiva durante as recargas, Verifica-se 

que este valor diminui ao longo dos ciclos. Para compensar este efeito, como a 

tensão de recarga é constante, o sobrepotencial da placa negativa aumenta, o que 

pode gerar um aumento na evolução de H2. O mesmo é válido para a tensão ao fim 

da descarga, como indicado na seta 2. 

Com base nestas informações, o procedimento proposto foi novamente 

alterado e repetido o método de análise de geração de gás e medição dos eletrodos 

para uma nova bateria (bateria 10). A versão 3 do programa é igual a versão 2, 

exceto pelo valor da tensão de carga que passou de 15,0 V para 14,8 V, com o 

objetivo de simular com mais precisão as situações reais enfrentadas pelas baterias. 

Os fluxogramas do programa em suas 3 versões encontram-se disponíveis na seção 

de anexos, sendo que esta versão apresenta a mesma representação do estado de 

carga da versão 2 conforme pode-se verificar na Figura 49, sendo que a produção 

de gás para esta versão apresentou resultado muito semelhantes aos da versão 2. 
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Figura 49: Modelo proposto versão 3 e produção de gás durante a ciclagem para a bateria 10. 

 

Com base nos resultados acima, fica clara a grande geração de gás das 

baterias de 200 Ah testadas no procedimento, seja na versão 2 ou na versão 3. 

Deste modo como forma de analisar de maneira mais apurada foi realizado uma 

medição contínua das quantidades de gás gerado durante o procedimento de carga 

completa da bateria. Para tanto a bateria foi carregada por um período de 40h, com 

uma corrente I10 (20 A) e uma tensão de 14,8 V, as medições de gás gerado em uma 

célula tomada a cada hora durante o período inicial de 10 horas. A partir deste 

momento as medições foram realizadas após 24 horas e 40 horas do início da 

carga.  

O gráfico da Figura 50 confirma claramente a hipótese levantada a partir dos 

primeiros testes de medição de gás. Analisando as primeiras dez horas de medição 

é possível verificar que com o aumento da capacidade acumulada pela bateria, a 

geração de gás no mesmo período cresce de forma exponencial com volumes cada 

vez mais significativos. Portanto, a bateria ao ser submetida a uma tensão de carga 

de 14,8 V por um período superior à três horas já apresenta perdas significativas de 

seu eletrólito. 



 82 

00:00 05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 35:00 40:00 45:00

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Tempo (hh:mm)

C
a

p
a

c
id

a
d

e
 A

c
u

m
u

la
d

a
 (

A
h

)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

V
o

lu
m

e
 d

e
 G

á
s
 p

ro
d

u
z
id

o
 (m

l)

 

Figura 50: Gráfico capacidade acumulada e geração de gás na bateria 8. 

 

Outro aspecto analisado foi a resistência interna na carga e na descarga de 

cada ciclo para as diversas baterias testadas, apresentada na Figura 51.  

 

Figura 51: Resistência Interna após a carga para as baterias testadas. 

 

Analisando o gráfico acima observa-se que para as baterias 7 e 10 há um 

número menor de medições, pois estas atingiram o fim da vida útil antes de três 

ciclos. De qualquer modo é possível observar que a resistência interna de carga 

aumenta de modo abrupto entre o último e o penúltimo valor medido para ambas as 

baterias 9 e 10. Como uma característica geral observa-se que o fim da vida útil é 

acompanhado sempre por um aumento na resistência interna de carga.   
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O gráfico da Figura 52 demonstra também no caso da resistência interna de 

descarga uma situação onde esta aumenta com a proximidade do fim da vida útil da 

bateria. Cabe ressaltar que para a bateria 7 os dados dos dois primeiros ciclos não 

puderam ser computados por problemas na medição.    

 

 

Figura 52: Resistência Interna após a descarga para as baterias testadas 

 

Outro aspecto analisado foi o tempo de ciclagem das normas apresentadas 

na literatura em relação ao procedimento proposto, a Tabela 9 apresenta os 

resultados obtidos nas ciclagens das baterias 200 Ah ventiladas. 

 

Tabela 9: Comparativo entre a duração das normas apresentadas e o procedimento proposto. 

 Duração esperada 

conforme Literatura 

(IEA 2002) 

Duração para as 

baterias 200 Ah 

testadas 

IEC 61427 3600 a 8640 horas 750 horas 

NFC 58-510 2160 a 17280 horas 150 horas 

PPER 336 a 2880 horas 400 horas 

Procedimento 

Proposto 

Não aplica 325 horas 
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Independente de qualquer análise sobre o procedimento proposto cabe 

ressaltar que a tabela 9 evidencia, pela análise dos resultados das três normas 

internacionais, que a bateria de 200 Ah testada apresentou resultados preocupantes 

em relação a durabilidade esperada para uma bateria produzida e vendida como 

apropriada para sistemas fotovoltaicos. 

A razão para tal desempenho está associada ao fato das principais 

empresas produtoras de baterias chumbo-ácido no Brasil não haverem desenvolvido 

baterias especificas para tal a aplicação. O fato é que como a demanda por modelos 

fotovoltaicos é baixa, as empresas é adaptam baterias estacionárias ou até mesmo 

automotivas para utilização em bancos de baterias alimentados por painéis solares 

como forma de atender a este mercado. 

 Deste modo, como o regime fotovoltaico é extremamente estressante para 

qualquer bateria por conter sucessivas cargas e descargas em alto e baixo estado 

de carga, uma bateria como a de 200 Ah testada evidencia todas as suas limitações 

tecnológicas e apresenta um comportamento inferior ao mínimo esperado. A 

consequência desta situação é a baixa vida útil experimentada pelas baterias  

fotovoltaicas nacionais em campo.  
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 O trabalho analisou as normas internacionais de avaliação da baterias para 

aplicação em sistemas fotovoltaicos, e apresentou os procedimentos das 

normas mais citadas na literatura especializada: IEC 61427 (portaria NBR 

396/2008), NFC 58-510 e PPER. A partir destas informações foi definida, e 

realizada a caracterização de baterias 200 Ah, em três das quatro normas 

apresentadas (IEC61427, NFC58-510 e PPER), por abranger em conjunto 

todos os processos de envelhecimento necessários para análise de uma 

bateria sujeita a sistemas fotovoltaicos. Estas ciclagens demonstraram que as 

baterias selecionadas não apresentaram comportamento satisfatório e 

atingiram o fim de sua vida útil de maneira prematura quando comparados os 

testes com as informações apresentadas na literatura e aos critérios exigidos 

para a aplicação fotovoltaica. Devido a este comportamento aquém do 

esperado, optou-se então por baterias estacionárias de 7 Ah do tipo seladas 

VRLA como base para o desenvolvimento inicial do modelo proposto.  

 Foi desenvolvido e aprimorado um modelo de teste cujo objetivo foi de 

melhorar a análise de baterias submetidas a regimes fotovoltaicos, desta 

forma buscou-se a indução dos principais processos de degradação com 

mesma intensidade e proporcionalidade, reproduzindo fenômenos 

fotovoltaicos favoráveis e desfavoráveis, além de medidas de resistência 

interna e processos de envelhecimento como sulfatação, amolecimento, 

secagem e corrosão anódica.   

 A eficiência do modelo foi avaliada em baterias para sistemas fotovoltaicos de 

200 Ah. Ao submeter uma bateria à primeira versão do modelo proposto e 

posteriormente realizar seu tear down, verificou-se que o método é muito 

agressivo para a arquitetura da bateria ventilada de 200 Ah proposta. No tear 

down foi possível identificar processos significativos de amolecimento em 

todas as grades e material ativo em grande quantidade no fundo das células. 

Outro ponto importante a ser destacado é que a análise microscópica das 

placas após descontaminação e secagem em atmosfera inerte indicou um 
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processo superficial de sulfatação, quando esperava-se este processo de 

envelhecimento como grande responsável pelo fim da vida útil da bateria.  

 Tanto os resultados dos testes normalizados quanto os obtidos durante o 

desenvolvimento do modelo proposto, demonstraram que a bateria escolhida 

sofre muito mais com gaseificação do que com qualquer outro mecanismo de 

desgaste, comprovando que as baterias de 200 Ah testadas não eram 

realmente as mais adequadas para o desenvolvimento do procedimento 

acelerado de teste.  

 O método proposto foi suavizado em relação a cargas e descargas profundas 

na tentativa de reduzir a influencia da geração de gases sobre o processo de 

amolecimento. Para tal foi retirada a etapa E (para evitar sobrecarga e 

geração de gases em excesso), gerando uma segunda versão. As medições 

do volume de gases gerados foram então realizadas durante todo o 

experimento e mostraram que esta tentativa foi frustrada, pois a geração 

excessiva de gases permaneceu.  

 Foi realizado um teste de medição contínua de gás gerado, com uma carga de 

40 h com I10 (20A) e tensão de 14,8 V com medições repetidas a cada 10h, 

que comprovaram que a emissão de gás era inerente à característica da 

bateria de 200 Ah em processos de carga e não a processos de 

envelhecimento induzidos por qualquer modelo de avaliação de sua vida útil. 

Com base neste fato, foi realizada uma alteração no modelo proposto que 

ganhou sua terceira versão com a redução na tensão de carga de 15 V para 

14,8 V, com o objetivo de utilizar uma tensão mais próxima da realidade 

oferecida por sistemas fotovoltaicos em processos de recarga.  

 Após o teste com a terceira versão do modelo verificou-se um aumento pouco 

significativo na vida útil da bateria 200 Ah, e como esperado também 

observou-se significativa evolução de gases nas células, que por 

consequência causou amolecimento da massa ativa e posterior 

envelhecimento prematuro da bateria.  

 O modelo proposto apresentou uma grande diferenciação em relação aos 

demais modelos retirados da literatura, a medição da resistência interna. De 

fato observou-se como esperado que a resistência interna aumenta à medida 

que a bateria degrada.  
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 Apesar das observações e resultados obtidos com a bateria de 200 Ah, não é 

possível afirmar que esta bateria não seja apropriada para utilização prática 

em campo ou que seja inviável para aplicação de bancos de bateria para 

sistemas fotovoltaicos. Porém os resultados apresentados para o modelo 

proposto em suas três versões indicam que esta bateria necessita de um 

gerenciamento de carga mais refinado a fim de otimizar sua vida útil. 

Entretanto, este gerenciamento está além do escopo deste trabalho, e é uma 

sugestão para trabalhos futuros.  

 Outra conclusão deste trabalho é que por suas características tecnológicas, a 

bateria de 200 Ah estudada apresentará sempre a geração de gás, e 

consequente amolecimento, como processo de envelhecimento mais 

significativo. A comparação sob o critério de duração, do procedimento 

proposto em relação aos outros três (IEC61427, NFC58-510 e PPER), permite 

afirmar que a norma NFC 58-510 é a mais rápida em atingir o fim da vida útil, 

e que o procedimento proposto foi o segundo mais rápido neste quesito. 

Entretanto devido as características peculiares da bateria estudada e as 

grandes diferenças em relação as durações descritas na literatura não é 

possível afirmar que este resultado se repita para outros modelos de baterias.  

 Conclui-se finalmente que o procedimento para avaliação rápida de baterias a 

serem usadas em sistemas fotovoltaicos é capaz de avaliar uma bateria em 

todos os mecanismos de envelhecimento propostos, que possui uma duração 

coerente com as demais normas internacionais e permite uma análise 

apurada do que ocorre com a bateria sem a necessidade do auxílio de uma 

segunda norma.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Fluxograma de Funcionamento do Novo Procedimento Proposto 

Versão 1 
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Versão 2 
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Versão 3 

 

 


