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RESUMO 

 

O coup de fouet é um fenômeno particular que acontece em baterias chumbo 
ácidas. Este fenômeno é observado na curva tensão x tempo, no início de descargas 
galvanostáticas, e há diversos estudos que sugerem o uso de seus parâmetros 
característicos para a avaliação do estado de carga e estado de saúde dessas 
baterias. Atualmente, o único método realmente confiável para medir o estado de 
saúde de uma bateria é uma descarga completa, que pode durar até 20 h. Por este 
motivo, métodos classificados como rápidos são de grande interesse, mas carecem 
de desenvolvimento e demonstração. Uma necessidade é garantir que a medida 
rápida seja influenciada apenas pelo estado de saúde da bateria e não pelo seu 
histórico recente. Esta necessidade é o principal fator motivador para este trabalho 
que consiste na avaliação do coup de fouet em baterias submetidas à sobrecarga e 
repouso em condições controladas.  O objetivo geral foi avaliar como as condições 
impostas à bateria, antes da medida do coup de fouet, (tempo de repouso e 
sobrecarga, neste caso) influenciam os parâmetros característicos do mesmo 
(potenciais Ev e Ep/ instantes tv e tp) e a inter-relação entre estes parâmetros e o 
estado de saúde da bateria. A metodologia em estudo foi testada para baterias tipo 
chumbo – ácida regulada por válvula comum no mercado. Estas foram submetidas à 
carga e descarga com corrente constante. Através dos experimentos foi possível 
observar que tanto a sobrecarga como o tempo de repouso exercem influência sobre 
os parâmetros do fenômeno. O potencial de mínimo Ev diminui com o tempo de 
repouso, podendo ser um indicativo de estado de carga da bateria, porém não é 
possível estabelecer um valor absoluto para este parâmetro visto haver grande 
variação entre distintos vasos. Outro ponto observado é que a amplitude do coup de 
fouet (∆E) em função do tempo de repouso diminui no início, mas tende a 
restabelecer para pausas acima de 10 horas. Quanto à influência da sobrecarga, Ev 
também decresce para sobrecargas de 0 a 200 minutos de duração, porém reflete 
uma tendência de estabilização a partir de sobrecargas de 300 minutos. A 
amplitude, por sua vez, tende a aumentar com o aumento do tempo da sobrecarga. 
Sobre os resultados de envelhecimento dos vasos, foram realizados ciclos com 3 h 
de sobrecarga, para padronizar, e acompanhou-se a capacidade da mesma, 
observando uma esperada queda no valor deste parâmetro. Observou-se que os 
parâmetros tp e tv não demonstram qualquer dependência para os experimentos 
considerados. Avaliou-se também o comportamento da resistência interna para 
vasos e observou-se que os parâmetros são baixos no início do experimento e que 
aumentam com o envelhecimento da bateria, acompanhando a diminuição de 
capacidade da mesma. Estes fatos estão de acordo com os estudos que já foram 
feitos neste sentido, entretanto verifica-se que, considerando os parâmetros do coup 
de fouet, ∆E tem uma relação marcada com o envelhecimento, podendo inclusive 
indicar uma degradação irreversível antes mesmo que a capacidade e a resistência 
interna (isto dentro do regime considerado). Enfim, os resultados apresentados 
sugerem que a implementação de um método para estimativa do estado de saúde 
de baterias baseado nestes parâmetros, devem levar em conta a evolução do 
histórico dos parâmetros do coup de fouet, pois estes não são absolutos, variando 
de bateria a bateria. Em outras palavras, o comportamento do coup de fouet 
depende consideravelmente do histórico recente da bateria. 
 
Palavras-chave: Coup de Fouet. Bateria chumbo-ácida. Estado de saúde. 



 
 

ABSTRACT 

 

The “coup de fouet” is a particular phenomenon that happens in lead acid batteries. 
This phenomenon is observed in the voltage versus time curve at the beginning of a 
galvanostatic discharge, and there are several studies that suggest the use of its 
characteristic parameters for assessing the state of charge and state of health of 
these batteries. Currently, the only truly reliable method to measure the state of 
health of a battery is a complete discharge, which can last up to 20 hours. For this 
reason, methods classified as fast are of great interest, need of development and 
demonstration. It is necessary to ensure that a so called fast measurement is 
influenced only by the state of health of the battery and not by its recent history. This 
need is the main motivating for this work, ant its main objective is to assess the “coup 
de fouet” in batteries subjected to overcharge and rest in controlled conditions. The 
overall objective was to evaluate how the conditions imposed on the battery just 
previous to the the coup de fouet measurement, (rest time and overcharge in this 
case) influence its characteristics parameters (Ep and Ev potential / tv and tp 
moments) and the inter-relationship between these parameters and the state of 
health of the battery. The study methodology was tested for valve – regulated lead 
acid batteries common on the market. These were subjected to charging and 
discharging with constant current. Through experiments it was observed that both the 
overcharge and the rest time exert influence on the parameters of the phenomenon. 
The minimum potential Ev decreases with increasing the rest time, and could be 
considered to be a battery charge status indicator, but it’s not possible to establish an 
absolute relationship for this parameter and the state of health (SoH), since there is 
wide variation between different cells. Another point observed is that the amplitude of 
the coup de fouet (∆E) decreases by increasing the rest time, but tends to restore 
after pauses greater than 10 hours. As for the influence of overcharge duration, Ev 
also decreases to overcharges from 0 to 200 minutes long, but reflects a stabilization 
trend after 300 minutes of overcharge. The amplitude, in turn, tends to increase with 
increasing the time of overcharging. On the results of battery aging testes, the cells 
were submitted to charge discharge cycles including 3 hours overcharging, to 
standardize. The battery’s capacity was measured during the cycles, and it 
decreased as expected and it was observed a drop of this parameter. It was 
observed that the tp and tv variations didn’t show any pattern on the considered 
experiments. The cells’ internal resistance were measured during aging experiments 
and it has been observed that the parameters are low at the beginning of the 
experiment and increase during aging, as expected. A similar pattern was observed 
for the coup the fouet’s amplitude variation during battery aging, but with a sharp 
increase just before the battery reached the end of its cycle life. Ultimately, the 
results suggest that the implementation of a method to estimate the battery state of 
health based on these parameters, must take into account the evolution of the history 
of the “coup de fouet” parameter, because this parameters are not absolute, ranging 
from battery to battery . In other words, the “coup de fouet” behavior greatly depends 
on the recent history of the battery. 
 
 
 
 
Key words: Coup de fouet. Lead-acid battery.State-of-health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por mais de cem anos a bateria chumbo-ácida tem servido como dispositivo 

de armazenamento de energia elétrica padrão para veículos automotores. Durante 

este período, as aplicações se diversificaram, sendo que uma grande parcela 

dessas aplicações foi demandada pela indústria, sobretudo pela indústria de 

processos contínuos e as produtoras de energia elétrica, sempre com ênfase na 

continuidade, segurança e confiabilidade.  

Apesar do amplo uso dessas baterias nos sistemas estacionários de 

armazenamento de energia, duas coisas ainda não foram totalmente resolvidas: a 

avaliação rápida e precisa de seu estado de carga e de seu estado de saúde. As 

soluções tradicionais para estas questões são demoradas e na maioria das vezes 

implicam na desconexão do banco de baterias do sistema, o que causa 

vulnerabilidade no suprimento ininterrupto de energia. Este é o caso do ensaio de 

capacidade. Considerado atualmente como o mais confiável na avaliação dos 

estados de carga (SoC) e de saúde (SoH) em baterias estacionárias, consiste 

basicamente na realização de uma descarga (estando a bateria previa e totalmente 

carregada) em um regime pré-estabelecido (C10, por exemplo) até que o elemento 

de bateria atinja a tensão final de descarga (1,75 V). Durante o ensaio, devem ser 

registradas as tensões de todos os elementos, nos intervalos correspondentes ao 

regime de descarga selecionado. Realizada a descarga, a bateria deverá ser 

imediatamente recarregada nas condições estabelecidas pelo fabricante. A 

capacidade da bateria é então determinada pela multiplicação do tempo total de 

descarga, em horas, pela corrente de descarga, em ampères. A capacidade 

percentual em relação ao valor nominal pode ser obtida dividindo-se o resultado 

anterior pela capacidade nominal, para o regime escolhido. Este procedimento é 

regulamentado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através das 

normas NBR 14199 e NBR 14205. 

São conhecidos outros métodos para determinação de SoC/SoH. Incluem-se 

aí os métodos da medição da resistência interna (resistência ôhmica) e medição da 

tensão em circuito aberto, o método da contagem de Coulomb, além daqueles que 

utilizam sistemas adaptativos e redes neurais. Todos apresentam algum tipo de 

problema em sua implementação prática como será relatado na fundamentação 

teórica desta dissertação, entretanto a superação destes problemas permitirá um 



15 
 

aumento do desempenho e confiabilidade, chegando finalmente a possibilitar o 

aumento da vida útil do sistema. É dentro deste contexto que este trabalho pretende 

avaliar a confiabilidade de alguns métodos, sobretudo em relação ao fenômeno 

Coup de Fouet e a resistência interna que poderão representar rapidez e precisão 

na avaliação dos estados de saúde e carga da bateria. 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Um fator de fundamental importância em serviços que operam em regime 

integral de funcionamento é o grau de disponibilidade do serviço que é representado 

pela continuidade do mesmo. O fornecimento de energia adequada para os 

equipamentos de centrais elétricas, plantas petroquímicas, sistemas de telefonia 

entre outros, é vital para evitar interrupções no serviço, além de aumentar a vida útil 

dos equipamentos, evitando danos e até mesmo a perda da configuração dos 

sistemas de controle. Entretanto, sabe-se que não há fornecimento de energia 100% 

seguro, por isso o uso de sistemas de backup energético são praticamente 

obrigatórios para estes tipos de serviços. Neste sentido, características como custo e 

baixa autodescarga fazem da bateria chumbo ácido a escolha preferida. Ressalta-

se, porém, que a determinação da vida útil dos elementos dos bancos de baterias é 

um problema comum para as empresas que utilizam desse meio de 

armazenamento, pois é fundamental que o banco de baterias cumpra seu papel 

quando solicitado.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Verificar a relação entre os parâmetros do coup de fouet e o estado de 

saúde da bateria e se esta relação é influenciada pelo histórico recente da bateria. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar o comportamento do coup de fouet após distintas situações de 

sobrecarga e de repouso e a inter-relação entre os parâmetros do coup 

de fouet e o estado de saúde da bateria. 

• Estudar o comportamento do coup de fouet das baterias em distintos 

estados de degradação através de experimentos envolvendo 

sobrecarga e repouso. Avaliar a possibilidade de utilizá-lo como 

parâmetro de avaliação do estado da bateria e também a sua influência 

no possível comportamento da carga sustentada pelo banco de 

baterias. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A possibilidade de conhecer os estados de carga e saúde dos bancos de 

baterias tem sido um desafio para muitos pesquisadores, sobretudo na obtenção de 

métodos rápidos e confiáveis. Em virtude dos avanços no campo da eletrônica, na 

disponibilidade de novas ferramentas para diagnóstico e uma melhor compreensão 

dos processos que determinam o estado de saúde e de carga das baterias, foram 

propostos diversos métodos que serão tratados na fundamentação teórica. Alguns 

destes métodos já foram implementados em equipamentos comerciais, como é o 

caso do medidor baseado na resistência interna, porém não há consenso sobre seus 

resultados. É por este motivo que o presente trabalho propõe analisar a 

confiabilidade de se usar o Coup de Fouet e a sua dependência do histórico recente 

da bateria. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A fim de tornar mais clara a apresentação desta dissertação, o trabalho foi 

estruturado em cinco capítulos. No primeiro, apresenta-se o tema principal e o 

contexto em que o problema está situado, além dos objetivos e a justificativa. No 

segundo capítulo, denominado Fundamentação Teórica, há a revisão literária dos 



17 
 

principais temas relacionados à pesquisa, além do estado da arte que apresenta o 

estágio atual das pesquisas e do conhecimento adquirido pelos pesquisadores para 

esta temática. No terceiro capítulo são descritos os ensaios e os métodos realizados 

para obtenção dos dados e os materiais que foram utilizados no experimento. No 

quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos, suas interpretações e a 

discussão em relação à qualidade dos resultados apresentados. As conclusões e 

sugestões para trabalhos futuros são apresentadas no quinto capítulo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DE UMA BATERIA CHUMBO-ÁCIDA 

 

2.1.1 Capacidade da bateria 

A capacidade de uma bateria está relacionada com a quantidade de energia 

que esta pode armazenar e que, por conseguinte, pode fornecer. Em termos 

matemáticos, a capacidade é expressa pela equação 1: 

 

         (1) 

onde Q é a capacidade da bateria em ampére-hora (Ah), Id é a corrente 

elétrica em ampéres (A) e td é o tempo em horas (h). 

Após sucessivos ciclos de carga/descarga, as baterias tendem a sofrer um 

declínio gradual de sua capacidade. Pode-se dizer que ela está sujeita a um 

processo de envelhecimento. É o grau deste envelhecimento que irá definir o estado 

de saúde da bateria (SoH – State of Health). Para as baterias chumbo – ácidas, o 

SoH é um parâmetro importante, por isso os fabricantes aconselham a substituição 

deste tipo de bateria quando sua capacidade estiver abaixo de 80% da capacidade 

nominal. Esta recomendação está de acordo com a norma 1188 do IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers).  

 

 

2.1.2 Reação eletroquímica 

 

Os constituintes básicos de uma bateria chumbo - ácida são: placa positiva 

cujo material ativo é o dióxido de chumbo (PbO2); placa negativa de chumbo 

metálico (Pb) e solução aquosa de ácido sulfúrico na qual as placas estão imersas. 

O curto circuito entre as placas é evitado por um separador de material isolante e 

poroso. 

A solução aquosa de ácido sulfúrico é o eletrólito da bateria e está diluída 

em água deionizada, com densidade específica, em estado de plena carga, variando 



19 
 

de 1,21 a 1,30 g/cm3 à temperatura de 25 ºC. A densidade do eletrólito é variável à 

medida que as reações internas acontecem. Durante a descarga ela diminui, 

formando sulfato de chumbo (PbSO4). Por sua vez, durante a carga ela aumenta 

tendendo a restabelecer a densidade original. Por ser um indicador importante no 

processo carga/descarga, a densidade do eletrólito é sempre referenciada à 

temperatura padrão de 25 ºC. Acima de 25 ºC a densidade diminui e vice-versa. 

Os processos de carga e descarga são reações químicas reversíveis e estas 

reações podem ser simplificadas por uma única equação (equação 2): 

 

   (2) 

 

2.1.3 Potencial limite para descarga ou potencial de corte 

 

Em uma bateria chumbo – ácida, o fim da descarga não é caracterizado pelo 

esgotamento do material ativo. O que se percebe é que no momento final da 

descarga há uma forte oposição ao fluxo de corrente. Há estudos que atribuem 

como um dos fatores para o aumento da resistência, a formação de produção de 

cristais de PbSO4 na placa positiva. É o caso do trabalho de Gabrielli et al. (1981). 

Há também estudos que apontam em outra direção como o trabalho de Bargshaw 

(1997) que defende que o final da descarga aconteceria pelo esgotamento do ácido 

sulfúrico dentro dos poros, o que resultaria no aumento da resistividade da solução 

ou pelo aumento da resistividade da placa na medida em que o sulfato de chumbo 

(PbSO4) se forma. Seja como for, este não é o foco desta dissertação, no entanto 

convém não ultrapassar determinado limite de potencial mínimo chamado limite do 

potencial de corte. Caso isto aconteça, a bateria poderá perder sua capacidade de 

acumulação. Este potencial não é um limite estático, mas, pelo contrário, ele pode 

variar segundo a temperatura e taxa de descarga, pois é sensível a estes dois 

parâmetros. É comum adotar o potencial de corte de 10,5 V para as baterias de 12 V 

ou 1,75 V para cada um dos seis vasos que a compõem. 
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2.1.4 Estado de carga (SoC) e estado de saúde (SoH) 

 

Estado de carga (do inglês State of Charge - SoC) é a relação entre a 

quantidade de carga disponível em um dado momento, pela quantidade total 

máxima de carga possível de ser armazenada pela bateria. Determinar o SoC de 

uma bateria é importante principalmente para baterias utilizadas em veículos 

elétricos (baterias tracionárias) e dispositivos portáteis porque proporciona o 

conhecimento da autonomia relativa do veículo ou do dispositivo a qualquer instante. 

Estado de saúde (do inglês State of Health - SoH) é a razão entre a 

capacidade de descarga de uma bateria completamente carregada (Q) com a sua 

capacidade nominal (Qnominal), conforme a equação 3: 

 

        (3) 

Considerando Qnominal como sendo a primeira capacidade medida em ensaio 

de descarga, caso este valor esteja disponível. 

O SoH é um importante parâmetro de avaliação de uma bateria, pois 

determina o seu tempo de vida útil (número de ciclos). Para os grandes sistemas de 

armazenamento de energia é um item de confiabilidade, pois reflete o estado geral 

da bateria e sua capacidade de desempenho, levando em conta fatores como carga, 

resistência interna, tensão e autodescarga (Oliveira e Lopes, 2004). Como já citado 

anteriormente, a recomendação é que as baterias que estiverem abaixo de 80% da 

de sua capacidade nominal, sejam substituídas, porém, na prática há casos em que 

a medida ultrapassa 100% nos primeiros ensaios. Isto porque às vezes o fabricante 

superdimensiona para passar nos testes de qualidade. 

 

 

2.2 DETERMINAÇÃO DO SOC/SOH 

 

Até o presente, os equipamentos comerciais existentes tem se dividido entre 

os que determinam o estado de carga e os que determinam o estado de saúde (por 

técnicas muito diversas como será mostrado a seguir). Para a determinação do 

estado de carga, o método aceito universalmente é a descarga tradicional de 10 ou 
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20 horas. Com o desenvolvimento de novas aplicações e os avanços na área 

tecnológica de aplicação das baterias, este procedimento demorado que 

indisponibiliza as baterias por longos períodos está sendo questionado perante o 

aparecimento de novos métodos como o da impedância eletroquímica. As novas 

técnicas e métodos existentes com suas vantagens e desvantagens são 

apresentados a seguir. 

 

2.2.1 Ensaio de carga e descarga 

 

Este método de determinação do estado de carga da bateria chumbo – ácida 

(SOH) é o mais tradicional e mais usado. Consiste basicamente na realização de 

uma carga durante um determinado tempo especificado por normas, de modo a 

garantir que a bateria ou o banco de baterias está realmente carregado. Após esta 

carga e uma pausa para a estabilização do eletrólito, a bateria (ou banco de 

baterias) é posta para descarregar dentro de um regime de descarga e por um 

tempo que é definido pelas curvas de descargas constantes no manual do fabricante 

para aquele regime de descarga. Além disso, a tensão da bateria deve ser 

monitorada para que a queda de tensão não ultrapasse o limite de potencial de corte 

(10,5 V para baterias de 12 V). Esta é uma explicação rápida do método, mas é 

suficiente para compreender que é um método demorado, não muito prático e que 

indisponibiliza a bateria ou banco de bateria para o uso regular por um determinado 

tempo. 

 

 

2.2.2 Histórico da bateria 

 

O método histórico da bateria ou book-keeping (palavra inglesa cuja 

tradução é contabilidade) como é mais conhecido, baseia-se na medição e 

integração de corrente. Por realizar a contagem de carga (contabilizar) é também 

denominado de método baseado na contagem de carga ou Coulomb Counting.  As 

informações da carga fornecida ou retirada da bateria, junto com outros dados 

relevantes como a taxa de autodescarga, a eficiência da carga/descarga, a 

temperatura e o histórico de vida cíclica são utilizados como dados de entrada para 

o sistema. Como este método contabiliza a carga que entra e que sai da bateria, ele 
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consegue compensar efeitos como eficiência da descarga, autodescarga e perda de 

capacidade de descarga (Schoofs et al., 2000).  

Entretanto, a precisão do método para determinar a carga, integrando a 

corrente, depende da precisão da medida de corrente em toda a faixa de operação 

da bateria, tanto em carga como em descarga. Tipicamente, as medidas de corrente 

são obtidas por intermédio de medidas de tensão (queda ôhmica) através de um 

resistor conhecido (shunt), conectado em série com a bateria. Esta corrente é 

integrada e o valor obtido é utilizado para determinar o SoC da bateria. Grandes 

correntes requerem resistores de baixa resistência e elevado poder dissipativo. A 

baixa resistência destes resistores resulta numa pequena queda de tensão nos seus 

terminais, a qual deve ser medida com precisão para a correta determinação das 

correntes de carga e descarga na bateria. Como o sistema de controle da bateria 

tem que integrar este valor no tempo para determinar a carga retirada ou fornecida à 

bateria e assim determinar seu SoC, pequenos erros na medida de tensão entre os 

terminais do shunt (ou seja, pequenos erros na determinação da corrente) podem se 

transformar em erros enormes na determinação do SoC (pois a corrente é 

integrada). Um dos problemas mais comuns nestes sistemas acontece quando o 

sinal a ser medido é realmente pequeno, nestas condições um erro é cometido 

devido ao offset do equipamento que mede a corrente. 

Um exemplo de sistema que utiliza este método para a determinação do 

SoC da bateria é composto por um módulo que monitora continuamente a bateria e 

reporta a informação monitorada (tensão, temperatura, corrente e carga) ao 

processador. O processador utiliza esta informação e os dados de identificação da 

bateria para determinar o SoC. Os dados de identificação da bateria são aqueles 

que permitem determinar a capacidade da bateria. Estes dados são armazenados 

em memórias regraváveis (EEPROM) e são continuamente atualizados pelo 

processador. O módulo de monitoramento da bateria pode trabalhar em dois modos 

diferentes: 

•O modo sensitivo. Quando a bateria não está sendo carregada ou 

descarregada por uma exigência externa e o consumo é muito pequeno (a única 

corrente no sistema é a corrente necessária para a alimentação de sistemas de 

controle) há a necessidade de uma precisão maior para medir a corrente. 

•O modo normal. É utilizado quando as correntes são relativamente 

elevadas, ou seja, durante cargas e descargas normais. 
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2.2.3 Método baseado em medidas de tensão 

 

Este é um método bastante simples e barato e que não exige grandes 

capacidades computacionais. Baseia-se na determinação da capacidade 

remanescente de uma bateria medindo simplesmente sua tensão. Devido a estas 

características, este método tornou-se popular e foi implementado principalmente 

em aparelhos eletrônicos portáteis que utilizam baterias tipo íon de lítio (Li – íon) ou 

níquel cádmio (Ni – Cd).. Entretanto, os resultados obtidos podem não ser precisos, 

pois determinar a capacidade remanescente de uma bateria utilizando medidas 

isoladas de tensão pode implicar em erros de medição (Dallas Semiconductors, 

2000). É o caso das baterias chumbo – ácidas. Sabe-se que a tensão deste tipo de 

bateria diminui continuamente durante sua descarga, porém a relação entre os 

valores da tensão com a carga ainda disponível na mesma, varia consideravelmente 

em função da temperatura e do regime de descarga utilizado (a curva de descarga, 

ou seja, a curva de V em função de t depende consideravelmente da corrente de 

descarga que está sendo utilizada). Por este motivo o método não é indicado para 

baterias chumbo – ácidas.  O erro implícito na estimativa do SoC utilizando medidas 

de tensão pode ser corrigido se a dependência da tensão da bateria em função da 

temperatura e da corrente de descarga aplicada for conhecida. A inclusão destas 

variáveis no algoritmo utilizado para determinar o SoC torna este método mais 

complicado e caro do que o método baseado contagem de carga. 

 

 

2.2.4 Método da Força Eletromotriz – FEM 

 

Em princípio, a força eletromotriz (FEM) da bateria pode ser calculada a 

partir de dados termodinâmicos e da equação de Nernst ou de equações derivadas 

a partir dela (Bergveld et al., 2006). Outro método de obter a FEM é fazendo uma 

interpolação linear das tensões da bateria na carga e descarga. Neste método, a 

FEM é a tensão média da bateria, calculada no mesmo SoC, a partir das tensões da 

bateria durante uma carga e uma descarga consecutivas, à mesma temperatura e 

utilizando a mesma corrente. Há também o método baseado no tempo de relaxação. 

Ele se baseia no fato de que a tensão da bateria, após interrupção da passagem de 

corrente, irá relaxar ao valor da FEM. O tempo de relaxação pode ser muito longo, 



24 
 

especialmente quando a bateria está descarregada, ou a baixas temperaturas e 

após a aplicação de uma alta corrente de descarga (Schoofs et al., 2000).  

A prática mostra que a determinação da FEM é uma boa aproximação para 

o SoC de uma bateria. A dependência da temperatura tem se mostrado pequena, a 

exceção dos momentos próximos ao fim da carga para as baterias chumbo-ácidas e, 

também, da descarga para outros sistemas (como nas baterias de íon de lítio). 

Os métodos mais comuns para relacionar a FEM com o SoC são: 

(i) Método da tabela de referência: neste método, utiliza-se uma tabela 

de referência armazenada, com os valores dos parâmetros 

medidos em condições de SoC conhecidas. A precisão da 

determinação do SoC depende do número de valores 

armazenados na tabela e da precisão destes valores 

armazenados. Uma das desvantagens deste método é que, 

mesmo para um único tipo de bateria, é impossível armazenar 

cada ponto da curva da FEM para ter um valor preciso do SoC. 

Mesmo que muitos pontos da curva da FEM de referência sejam 

armazenados, o processo se torna cada vez mais complicado e 

caro que outros métodos disponíveis, sem oferecer vantagens 

significativas (Bergveld et al., 2002). 

(ii) Método da aproximação linear por partes: neste caso a curva da 

FEM é dividida em segmentos. Dentro de cada segmento a curva 

da FEM é aproximada com uma função linear (a curva toda não 

poderia ser aproximada com uma única função linear porque não 

é linear). O número de segmentos é escolhido em função das 

características lineares de cada parte da curva. Por exemplo, se a 

curva total da FEM é dividida em 11 segmentos, pelas suas 

características lineares, a cada segmento da curva de tensão 

(que é um intervalo de tensões) corresponde, numa tabela, um 

determinado intervalo de SoC. Dentro de cada segmento, o valor 

exato do SoC é determinado utilizando a aproximação linear. Este 

método de calcular o SoC baseado nas curvas de FEM oferece 

maior flexibilidade e maior precisão se comparado com o método 

das tabelas de referência. Por outro lado, este método apresenta 

problemas que ainda não foram resolvidos, referentes à influência 
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da temperatura e do envelhecimento nas correlações acima 

estabelecidas entre as curvas da FEM e o SoC (Nelson, 2000). 

(iii) Método da função matemática: este método é semelhante ao 

anterior, só que neste caso toda a curva da FEM é aproximada 

com uma função matemática. A função matemática, que deverá 

considerar os problemas de temperatura, envelhecimento, valor 

da corrente de descarga, possíveis transições de fases, é 

baseada num modelo, que deverá representar, em forma 

confiável e precisa, o sistema que está sendo modelado. 

Evidentemente que este método requer modelar um sistema 

altamente complexo (por exemplo, no caso das baterias chumbo-

ácidas, estes são sistemas porosos, com muitas variáveis), o que, 

até o momento, não foi realizado de forma satisfatória para o 

caso geral. 

 

 

2.2.5 Métodos adaptativos 

 

O principal problema no desenvolvimento de um sistema preciso que 

determine o SoC de uma bateria é o comportamento imprevisível tanto do usuário 

como da própria bateria (o que pode inviabilizar os dados de referência de todas as 

tabelas, obtidos em condições consideradas normais de uso e utilizadas nos 

métodos anteriores). Uma forma de se lidar com este problema é utilizar os 

denominados métodos adaptativos. Estes métodos se baseiam em medidas diretas 

em conjunto com métodos históricos. Um exemplo é a utilização de filtros de Kalman 

em conjunto com métodos de estimativa de parâmetros para determinar o SoC. O 

método do filtro de Kalman é um modelo de descrição numérico para o 

comportamento da bateria (Plett, 2004). No trabalho apresentado por Garche e 

Jossen (2000), a tensão da bateria é estimada com base em medidas de corrente e 

temperatura utilizando um modelo. O resultado é comparado com o valor verdadeiro 

de tensão medido diretamente. A comparação permite ajustar os parâmetros do 

modelo que fornecerão o SoC e o SoH.  A adaptabilidade deste método consiste na 

comparação de valores estimados com valores medidos. Esta comparação é feita 
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sempre que possível. O propósito do filtro Kalman é estimar o estado da bateria a 

partir de medidas que sabidamente contém erros. 

Uma extensão dos métodos que utilizam filtros Kalman foi apresentada por 

Plett (2004). Nesta extensão foi demonstrado como a adaptabilidade pode ser 

utilizada para identificar parâmetros desconhecidos da bateria, em tempo real, se 

são conhecidos os valores de tensão, corrente e temperatura. Nesse trabalho são 

discutidos cinco modelos matemáticos diferentes. O mais simples deles é um 

modelo de um único estado, mas que apresenta a menor precisão. Somando 

fenômenos de histereses e mais estados filtrados ao modelo simples, verifica-se 

uma melhora no seu desempenho e, logicamente, um aumento na sua 

complexidade. Finalmente, os modelos mais precisos incluem termos que 

descrevem as contribuições dinâmicas devidas à tensão de circuito aberto, 

constantes de polarização, histerese eletroquímica, queda ôhmica e efeitos da 

temperatura. Os resultados mostram que é possível diminuir, consideravelmente, os 

erros e obter modelos com erros controlados. Possivelmente, os métodos 

estendidos do filtro de Kalman serão os que fornecerão a melhor solução de longo 

prazo para estimar o SoC (Garche e Jossen, 2000), porém, a custo de um aumento 

significativo de complexidade no método e uma necessidade de maior capacidade 

de processamento de dados. 

Outros tipos de métodos adaptativos são aqueles baseados em redes 

neurais artificiais, onde os modelos que determinam o estado das baterias são 

substituídos pelas redes neurais. Dois tipos de redes são utilizados para modelar, ou 

mais precisamente, para adaptar a estimativa da curva de descarga (baseada num 

comportamento geral) ao comportamento específico da bateria que está sendo 

utilizada. Estas redes neurais se denominam ANN_A e ANN_O. As redes neurais 

requerem, no mínimo, duas fases: uma fase de treinamento e uma de avaliação. Na 

fase de treinamento a rede se adapta ao sistema que vai simular para obter os 

melhores resultados. Na fase de avaliação, a rede neural é testada utilizando 

amostras que não foram incluídas na fase de treinamento (amostras novas). A 

qualidade das estimativas depende grandemente da etapa de treinamento da rede, o 

que se reflete em uma grande quantidade de dados experimentais. Desta forma 

cada tipo de bateria precisaria de uma sub-rotina própria que incorpore as redes 

neurais especificamente treinadas. 
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Finalmente, há os métodos que utilizam modelos baseados na lógica fuzzy. 

Demonstrações destes modelos determinaram o SoC de baterias específicas com 

um erro máximo de 5% (Salking et al., 1999). Este método envolve a chamada 

lógica matemática fuzzy para analisar os dados obtidos pelas técnicas de 

espectroscopia de impedância e/ou integração de corrente. Os dados são 

categorizados em conjuntos “precisos” ou “vagos”. O conjunto de dados 

categorizado como “precisos” contém os dados claramente definidos como, por 

exemplo, um conjunto de temperaturas entre 30 e 40ºC é um conjunto “preciso”. Os 

conjuntos fuzzy “vagos” incluem os dados incertos como, por exemplo, a 

temperatura está “morna”. O termo linguístico “morno” é um subconjunto do conjunto 

de todas as temperaturas e é definido por uma função específica chamada 

“membershipfunction”. O grau com o qual um elemento do conjunto “temperatura” 

pertence ao subconjunto fuzzy “morno” é indicado por uma quantidade denominada 

“degreeofmembership” (grau de inclusão). Assim como o caso das redes neurais, os 

modelos baseados na lógica fuzzy encontrados na literatura são específicos para 

cada tipo de bateria testada. 

 

 

2.2.6 Método baseado em medidas de impedância 

 

Quando se determina a razão entre uma tensão complexa e uma corrente 

complexa, geralmente o resultado é uma grandeza complexa. A razão entre a 

tensão e a corrente (V/I) é geralmente denominada impedância Z (Regtien et al., 

2004), embora esta definição não seja sempre corretamente utilizada na literatura 

sobre baterias (Huet, 1998). Por apresentar diferentes respostas em relação à 

frequência, é interessante realizar medidas de impedância numa ampla faixa de 

frequências. Para este fim existe o método de Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica (do inglês Electrochemical Impedance Spectroscopy - EIS) que é uma 

ferramenta poderosa para estudar processos em sistemas eletroquímicos e 

biológicos. 

A impedância eletroquímica (ou impedância AC) de uma bateria caracteriza 

seu comportamento dinâmico, ou seja, sua resposta a uma perturbação externa de 

pequena amplitude. Em princípio, como perturbação, pode ser utilizado um sinal de 

qualquer tipo (onda senoidal, quadrada, randômica, degrau, etc.) em tensão ou 
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corrente. Mas, na prática, a maioria das vezes são utilizados sinais senoidais. 

Quando a técnica da impedância é utilizada em modo galvanostático (corrente 

constante), a corrente constante I, de carga ou descarga, é modificada aplicando 

uma perturbação senoidal de corrente ∆I, conforme equação 4: 

 

       (4) 

onde f é frequência, t é o tempo e Imax é a corrente máxima. 

 

A resposta do sistema será senoidal em tensão ∆V (equação 5): 

 

       (5) 

em torno da tensão V dos terminais da bateria. A amplitude desta resposta, 

Vmáx, e o ângulo de fase, Φ, dependem da frequência f. 

Em contraste com esta técnica, no modo potenciostático (tensão constante), 

a tensão V dos terminais da bateria é modificada aplicando uma perturbação 

senoidal de tensão ∆V, conforme equação 6: 

 

       (6) 

 

A resposta será uma corrente senoidal ∆I (equação 7): 

 

       (7) 

 

em torno da corrente I que está fluindo através da bateria. A amplitude desta 

resposta, Imáx, e o ângulo de fase, Φ, dependem da frequência f. Em ambos os 

casos, a impedância eletroquímica é definida pela equação 8: 
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        (8) 

 

Assim, a impedância eletroquímica de uma bateria é um número complexo 

dependente da frequência, o qual é caracterizado pela parte real e imaginária ou 

pelo seu módulo e ângulo de fase. 

Deve ser ressaltado que a amplitude da excitação ou da resposta Vmáx não 

deve ser superior a, aproximadamente, 10 mV para assegurar que as medidas de 

impedância sejam realizadas em condições lineares. Neste caso, os sinais de 

excitação e de resposta são realmente sinais senoidais e a medida de impedância 

não depende da amplitude do sinal de excitação. Esta condição é facilmente 

cumprida em condições potenciostáticas, onde Vmáx é diretamente aplicado pelo 

experimentador. No modo galvanostático, a Imáx deve ser escolhida de tal forma que 

a resposta Vmáx do sistema seja próxima a 10 mV, para todas as frequências, 

especialmente para as baixas frequências, onde o módulo da impedância da bateria 

passa por um máximo. Valores elevados de sinais de perturbações em corrente 

(vários ampères) podem ser necessários para baterias de elevadas capacidades, 

onde os valores de impedância estão na faixa dos mΩ. 

Gabrielli e colaboradores (Gabrielli et al., 1981) mostraram que a impedância 

de módulos de baterias estacionárias aumenta durante a descarga. Mais 

especificamente, observaram que a resistência medida a altas frequências (RHF) e o 

diâmetro do primeiro arco capacitivo (Rct) observado nos diagramas de Nyquist 

(Orazem e Tribolli, 2008) para baterias chumbo-ácidas, aumentam com a diminuição 

do SoC. A Figura 1 ilustra o aspecto geral do diagrama de Nyquist para a 

impedância eletroquímica de uma bateria chumbo-ácida. Para frequências entre 0,1 

e 100 Hz, visualiza-se um loop capacitivo cuja resistência é Rct. Abaixo de 0,1 Hz, há 

o início de um segundo grande laço capacitivo que representa a impedância 

Warburg (Stevanatto et al., 2014). Ainda conforme Stevanatto e colaboradores, para 

as frequências na ordem de 102 Hz, a bateria tem uma impedância puramente 

resistiva e é nestas frequências que a maioria dos medidores de impedância 

operam. Para valores maiores de frequência, componentes indutivos da bateria 
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(grades coletoras) e cabos de medida começam a aparecer no espectro de 

impedância. 

 

 

Figura 1 - Diagrama de Nyquist - aspecto geral da impedância eletroquímica para 

bateria chumbo-ácida. 

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

 

 

Em outro trabalho sobre este assunto, Hughes e colaboradores (Hughes et 

al., 1986) propuseram um método para estimar o SoC de baterias seladas, 

baseados no uso de um circuito equivalente de acordo com o ilustrado na Figura 2. 

Trata-se do modelo originalmente proposto por Randles em 1947, onde Rs expressa 

a combinação das resistências ôhmicas nas conexões, separadores das placas, 

eletrólito e na camada de sulfato de chumbo formado nos eletrodos; Cdl expressa a 

capacitância devido ao espaço de distribuição de cargas na dupla camada elétrica; 

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

eletrodo e Rct representa a resistência de transferência de carga dos eletrodos.  

Estes autores (Hughes et al., 1986) demonstraram que é possível estabelecer 

relações entre SoC e a constante RC, para baterias novas (2 anos de utilização) e 

velhas (9 anos de utilização). O produto RC fora calculado utilizando a relação RC = 

½ π fc, sendo fc a frequência na qual o loop capacitivo a altas frequências, no 

diagrama de Nyquist (já explicado e ilustrado na Figura 1) atinge o seu valor 

máximo. Os autores realizaram um ajuste entre SoC e RC para as baterias novas e 

outro para as velhas, e atribuíram essa diferença à degradação do material das 

placas positivas, o qual diminuiria seu tamanho médio de partículas. Esta foi uma 
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tentativa de se atribuir as mudanças no diagrama de impedância a uma 

transformação física nos eletrodos da bateria, o que é um avanço neste tipo de 

análise se comparado com o anterior atribuído à condutividade do eletrólito. 

 

 

Figura 2 - Circuito equivalente para a bateria chumbo – ácida 
Fonte: Hughes et al. (1986) 

 

 

O maior problema destes modelos e propostas é que estas análises são 

baseadas nos chamados circuitos equivalentes, que são circuitos compostos por 

elementos passivos (resistor, capacitor, indutor) de tal forma que o seu espectro de 

impedância seja similar ao de um dado sistema eletroquímico. Estes circuitos são 

ajustados de forma a obter um espectro de impedância similar àquele medido em 

um dado sistema eletroquímico, sejam de eletrodos planos, porosos ou de baterias. 

O uso destes ajustes para interpretar os resultados das medidas de impedância leva 

a imprecisões na previsão do comportamento de sistemas eletroquímicos, pois os 

componentes do circuito ajustado muitas vezes não têm relação com parâmetros 

físicos daqueles sistemas. 

Em 2007 foi publicado por Kirchev e colaboradores (Kirchev et al., 2007) 

outro trabalho que mostra a enorme vantagem que é interpretar os diagramas de 

impedância com base em modelos físico-químicos de placas de baterias (e não por 

circuitos equivalentes). Neste trabalho, os autores se dedicaram a estudar o efeito 

de um parâmetro chamado Dupla Camada Eletroquímica (do inglês Electrochemical 

Double Layer – EDL) na carga pulsada de baterias chumbo-ácidas para aplicações 

fotovoltaicas.  

Estudando apenas a placa positiva, os autores propuseram explicações para 

os diagramas de EIS baseados no modelo cristal-gel (Pavlov, 1992), atualmente 

aceitos para descrever o processo de carga da placa positiva. Os autores 

conseguiram estabelecer relações entre os diagramas de impedância e os estados 
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de carga e de saúde das placas positivas. Demonstraram também que os 

mecanismos de carga e de descarga da placa positiva são distintos, e não é apenas 

um único mecanismo ocorrendo em duas direções opostas, o que leva a um 

fenômeno não estudado anteriormente, uma histerese nas estimativas de SoC 

durante uma carga e uma descarga, caso o mesmo modelo seja utilizado em ambos 

os sentidos. 

Medidas de impedância de baterias em função da frequência não são, até o 

presente, práticas para determinar o SoC e o SoH de dispositivos portáteis devido à 

necessidade de se aplicar sinais com varredura de frequência. Além disso, como 

ressaltado por Mcdonald (2006), o potencial da técnica de impedância não foi 

completamente explorado, em parte por uma falta de habilidade matemática e de 

programação por parte dos eletroquímicos, o que leva a uma interpretação 

simplificada dos resultados, os chamados circuitos elétricos equivalentes (já 

mencionados anteriormente). 

Desta forma, a grande questão que é levantada atualmente está relacionada 

à abrangência (se estes métodos são aplicáveis em todas as condições possíveis e 

para todos os diferentes tipos de baterias) e à confiabilidade destes novos métodos 

para determinar o SoC e o SoH. 

 

2.3 O FENÔMENO COUP DE FOUET 

 

Existe um fenômeno transitório bem particular para as baterias chumbo-

ácidas. Ele se estabelece no início do processo de descarga (estando a bateria 

totalmente carregada) e sua principal característica é a ocorrência de uma curta 

queda de tensão seguida de uma recuperação. Este fenômeno é denominado coup 

de fouet (o nome é uma expressão francesa cujo significado é estalo do chicote) e 

também pode ser observado no início do processo de carga de uma bateria 

profundamente descarregada. 

A primeira referência encontrada na literatura a respeito do coup de fouet é o 

trabalho dos pesquisadores alemães Berndt e Voss (1964). Eles atribuíram o 

fenômeno à supersaturação do eletrólito durante os primeiros instantes da descarga. 

Então, de acordo com este estudo, tal comportamento causaria a cristalização de 

núcleos de PbSO4 sobre o Pb2+. Para explicar esta teoria, eles partiram do 

pressuposto que o modelo de dissolução/precipitação descreve as reações que 
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acontecem nos eletrodos positivos e negativos das baterias chumbo-ácidas, ou seja, 

que as reações de duplo sulfato proposta por Gladstone e Tribe (1881), acontecem 

pelo mecanismo de dissolução/precipitação. Segundo este mecanismo, os íons Pb4+, 

da matriz de PbO2, que se encontram na interface PbO2/solução, recebem 2 elétrons 

e passam a Pb2+. Após esta etapa, os íons Pb2+ se dissolvem na solução criando um 

estado supersaturado de íons Pb2+.  Essa ideia é ainda amplamente aceita na 

literatura, porém atualmente há evidências experimentais contrárias como a de 

Delaille e colaboradores (2006) que, através de microscopias eletrônicas de 

varredura, mostraram que, mesmo em placas completamente carregadas, há cristais 

de PbSO4. Além disso, mostraram que placas sulfatadas também apresentaram o 

fenômeno. Em resumo, a teoria de Delaille atribui o fenômeno às limitações 

impostas pelo transporte de massa no poro de eletrodo. Outra possível explicação é 

a desenvolvida por Oliveira e Lopes (2004). Eles consideram que o fenômeno está 

relacionado à formação de uma camada dielétrica de PbO2 na interface Pb/PbO2 

criada a partir da evolução do oxigênio durante a sobrecarga. Por sua vez, Pavlov e 

colaboradores (1989 e 1992) acreditam que o fenômeno pode ser consequência da 

absorção de oxigênio pela natureza amorfa do PbO2 durante uma sobrecarga. Por 

esta hipótese, a consequência seria a cristalização do PbO2 durante os primeiros 

instantes da descarga. 

Resumindo, há muito estudo publicado em relação às baterias chumbo - 

ácidas, porém não há ainda um resultado em absoluto que esclareça o fenômeno 

coup de fouet. O trabalho de Armenta-Deu e Calvo-Baza (1998), por exemplo, não 

tenta explicar o fenômeno, mas está centrado no método de reduzir a magnitude do 

coup de fouet. Para isto eles desenvolveram um sistema de circulação de eletrólito 

que teria reduzido o fenômeno em uma faixa de 57 a 79 %, dependendo da taxa de 

descarga. Este experimento se apoia na hipótese de que o fenômeno coup de fouet 

de descarga possui um mecanismo baseado no transporte de massa. 

 

 

2.3.1 Coup de fouet na descarga 

 

Na descarga de uma bateria plenamente carregada, o coup de fouet se 

caracteriza por uma rápida queda de potencial (de 10 a 30 mV por célula) com 

duração de alguns minutos, ou até menos, dependendo das condições de 
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funcionamento. Em seguida há um aumento (mais lento) até atingir o potencial inicial 

do patamar de descarga (potencial de recuperação). A Figura 3 apresenta uma 

descarga típica onde o fenômeno acontece. No detalhe, aparecem o potencial 

mínimo e o potencial de recuperação. A evolução do fenômeno pode se estender 

por mais de 10 minutos se a taxa de corrente de descarga for suficientemente baixa. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Curva de descarga típica de uma bateria chumbo – ácida, com destaque 
para o fenômeno coup de fouet no detalhe 
Fonte: Adaptado de Delaille et al. (2006) 

 

 

Em relação à contribuição individual dos eletrodos (positivo ou negativo) na 

formação do fenômeno, existem opiniões conflituosas na literatura. O trabalho 

pioneiro de Berndt e Voss (1964) relata uma contribuição praticamente desprezível 

do eletrodo negativo na formação do fenômeno coup de fouet. Da mesma forma, 

Oliveira e Lopes (2004) além de Pavlov e colaboradores (1989 e 1992) também 

atribuem apenas ao eletrodo positivo a ocorrência do fenômeno. Delaille e 

colaboradores (2006) apresentam em seu trabalho a evidência da contribuição dos 

dois eletrodos, porém em sua análise eles afirmam que o eletrodo negativo pouco 

contribui para o fenômeno. Por outro lado, Pascoe e Anbuky (2002), utilizando um 
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eletrodo de referência de sulfato de mercúrio, determinaram que o eletrodo negativo 

contribuiu significativamente para o fenômeno.  

 

 

2.3.2 Influência do tempo de repouso 

 

Carregar uma bateria plenamente e colocá-la para “descansar” em seguida, 

é tecnicamente conhecida como rest time ou tempo de repouso que é a tradução 

dessa palavra inglesa. Algumas investigações científicas têm focado neste sentido 

com o objetivo principal de entender o quanto e como o tempo de repouso pode 

influenciar no fenômeno coup de fouet. Por exemplo, os resultados da pesquisa de 

Delaille e colaboradores (2006) mostraram que quanto maior for o tempo de 

repouso, maior será a amplitude do coup de fouet. Por conseguinte, a relação entre 

a amplitude do coup de fouet e a capacidade C da bateria (método proposto por 

alguns autores) é questionável uma vez que pode conduzir a avaliações erradas de 

C, se o tempo de repouso não for controlado, especialmente se um curto período de 

repouso for realizado. 

Ainda em relação ao tempo de repouso, Finger (1981) da Curtis Instruments, 

patenteou um método para determinar o SoC de baterias chumbo-ácidas utilizando 

um breve tempo de repouso, sem passagem de corrente. O método consiste em 

aplicar um pulso de corrente e medir a evolução da tensão da bateria. A combinação 

da variação de tensão e do tempo consumido é utilizada para determinar as 

características da evolução da tensão em direção à tensão de circuito aberto. Esta 

evolução, após aplicação de um curto pulso de corrente, seria característica de um 

determinado SoC e independente do valor de tensão nos terminais da bateria no 

momento de aplicar o pulso. 

 

 

2.3.3 Influência da taxa de descarga 

 

Há relatos que o coup de fouet foi observado apenas para as descargas com 

taxas baixas e médias de correntes, como é o caso do trabalho de Berndt e Voss 

(1964), no entanto, trabalhos posteriores não relataram qualquer redução no 

fenômeno para taxas mais altas. Pascoe e Anbuky (2002), por exemplo, concluíram 
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que a amplitude do coup de fouet (dado por ∆E) não é influenciada pela taxa de 

descarga.   Estes mesmos autores também observaram que a magnitude da taxa de 

descarga é inversamente proporcional com o instante de ocorrência do fenômeno 

(tanto o instante de vale como o de pico). 

 

 

2.3.4 Influência do SoC 

 

Pascoe e Anbuky (2000) foram os primeiros a propor o uso do coup de fouet na 

estimativa da capacidade de baterias. Suas conclusões baseiam-se no 

comportamento do potencial de mínimo (EV) em função da capacidade da bateria. 

Eles encontraram uma correlação aproximadamente linear entre ambos. Com base 

nesta correlação, os autores propõem um modelo linear para estimar a capacidade 

de baterias, envolvendo a correlação acima mencionada levando em conta o efeito 

da temperatura. Há outras estimativas mais sofisticadas propostas com base no 

mesmo tipo de modelo. Entretanto, o potencial mínimo Ev sofre a influência de 

diversos outros parâmetros experimentais que colocam em dúvida a aplicabilidade 

do método. Em seu trabalho, Dellaile e colaboradores (2006) verificaram que Ev 

depende do tempo de circuito aberto após a carga (tempo de repouso) como já foi 

colocado anteriormente. Fica o questionamento se o método é eficaz para baterias 

com regimes irregulares de ciclagem.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo tem por objetivos descrever o procedimento metodológico e 

apresentar os materiais utilizados para a realização das medições que servirão de 

base para esta dissertação. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Foram utilizadas três baterias novas com as seguintes especificações: 

 

• Chumbo-ácida regulada por válvula (VRLA), 12 V e 7,0 Ah (em regime 

C10) 

 

Originalmente esta bateria é formada por 06 elementos (ou células) em série 

com potencial nominal de 2 V cada, perfazendo assim nesta configuração, 12 V no 

conjunto. Para o experimento elas foram abertas convenientemente e seus 

elementos foram isolados. Foram introduzidas duas hastes de chumbo em cada 

célula para possibilitar o processo de carga/descarga e medição, conforme 

apresentado na Figura 4. Além disso, foi acrescido eletrólito em todas as células até 

que as mesmas ficassem cobertas (ácido sulfúrico – concentração 4,6 M).  

 

 

Figura 4 – Fotografia da bateria utilizada nos ensaios, com suas respectivas 
adaptações 
Fonte: O autor (2015) 
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Os ensaios foram realizados em uma Unidade de Carga/Descarga MBT 5-

05-16 da Digatron (Figura 5). Este dispositivo é capaz de realizar medidas de tensão 

com até 15 bits de resolução e é dotado de 16 canais de 0 a 5 V com resolução de 1 

mV, sendo que as medidas podem ser registradas a uma taxa de até 10.000 

amostras/segundo para cada canal ou 0,1 ms. As instruções foram programadas em 

linguagem própria deste dispositivo de modo a medir tensão, corrente e capacidade, 

além de controlar os processos de carga e descarga. Os dados medidos foram 

gravados no próprio sistema em formato de arquivo de texto separado por vírgulas. 

As medições foram realizadas utilizando-se 08 canais da Unidade de 

Carga/Descarga, sendo 04 para a medição do eletrodo total (diferença de potencial 

entre positivo e negativo) e 04 para a medição do eletrodo positivo. Para a medição 

do eletrodo positivo, foram utilizados eletrodos de referência preparados com 

mercúrio/sulfato mercuroso (Hg/Hg2SO4/H2SO4) na qual a concentração de ácido 

sulfúrico utilizada foi sempre a mesma da solução de trabalho (4,6 M).  

Em relação à nomenclatura dos vasos e baterias, as baterias foram 

rotuladas como B1, B2 e B3 e os vasos de V1 a V6, conforme a regra a seguir: 

B1V1M1 – Bateria 1, Vaso 1, Medida 1. 

B1V1M2 – Bateria 1, Vaso 1, Medida 2 

e assim por diante. 
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Figura 5 – Fotografia da Unidade de Carga/Descarga MBT 5-05-16 da Digatron 
utilizada no experimento 
Fonte: O autor (2015) 

 

3.2 MÉTODOS 

 

A seguir, serão apresentadas as metodologias propostas para a obtenção das 

medidas necessárias para este estudo, entretanto é interessante entender que estas 

metodologias não foram escolhidas ao acaso. O propósito do tempo de repouso, por 

exemplo, é adquirir valores (potencial) mais precisos, dado que no estado de circuito 

aberto, as reações químicas convergem para a estabilidade. Quanto à sobrecarga, 

pode ser aplicada em situações de flutuação e equalização ou mesmo em carga 

com corrente constante com múltiplos steps. Neste caso, inicia-se a carga da bateria 

com uma corrente mais elevada (a aceitação de carga é maior no princípio) para 

reduzir nos steps seguintes. Por sua vez, a finalidade da carga de equalização é a 
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de nivelar as tensões entre si e também o estado de carga, para o caso em que há 

um conjunto de baterias interligadas em série/paralelo (banco de baterias). 

 

3.2.1 Influência do tempo de repouso (rest time) no coup de fouet 

 

Para analisar a influência do tempo de repouso (comumente chamado pelo 

termo inglês rest time) sobre o fenômeno coup de fouet, elaborou-se um 

procedimento, de acordo com a Tabela 1. Este procedimento foi implementado na 

Unidade de Carga/Descarga MBT 5-05-16/Digatron.  

O primeiro passo deste procedimento é o teste de capacidade. Trata-se de 

um ciclo de carga/descarga onde variáveis como tensão, corrente e ampere – hora 

são registrados a fim de verificar a real capacidade da bateria. A tensão aplicada na 

fase de carga é 2,58 V (para cada vaso) com regime de carga de 3 horas (I3) 

correspondente a 2,30 A para esta bateria. Para a descarga, o regime de descarga 

também é de 3 horas (I3), sendo limitado pelo potencial de corte (1,75 V) a fim de 

assegurar a integridade da bateria. Por sua vez, a recarga é restabelecida com pelo 

menos 20% a mais de duração no mesmo regime de descarga (I3). É importante 

também observar que a bateria somente é submetida à tensão de 2,58 V na carga 

inicial. Nas demais recargas, a tensão aplicada é 2,40 V. 

Completado o primeiro passo, tem-se uma bateria plenamente carregada. 

Na sequência a bateria é colocada em repouso. Na prática isto significa que a 

Unidade de Carga/Descarga realiza uma pausa deixando a bateria em circuito 

aberto. Esta pausa é distinta para cada novo ciclo de carga/descarga, sendo que a 

primeira pausa na prática não existe (descarga logo após o fim da carga), a segunda 

tem duração de 5 minutos, a terceira dura 1 hora e a última possui 10 horas de 

duração. A descarga ocorre sempre depois da pausa em regime I3. As leituras ou 

registros são efetuados em tempo real para todo o experimento, porém o ponto de 

interesse é a região onde o coup de fouet acontece, ou seja, nos primeiros minutos 

da descarga. 
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Tabela 1 – Valores dos parâmetros de tensão, corrente e limites de tempo utilizados 
no experimento rest time 

 
Passo  Procedimento  Finalidade Parâmetros Limites 

1 carga/descarga 
Medida de 
capacidade 

2,58 V/2,30 A (carga) 
2,30 A (descarga) 20 horas 

2 Carga Recompor a carga 
inicial 

2,40 V/2,30 A 6,6 horas 

3 Pausa Repouso - 0 min 

4 Descarga 
Aquisição coup 

fouet 2,30 A <= 1,75 V 

6 Carga Recompor a carga 
inicial 

2,40 V/2,30 A 6,6 horas 

7 Pausa Repouso - 5 min 

8 Descarga Aquisição coup 
fouet 

2,30 A <= 1,75 V 

9 Carga 
Recompor a carga 

inicial 2,40 V/2,30 A 6,6 horas 

10 Pausa Repouso - 1 hora 

11 Descarga Aquisição coup 
fouet 

2,30 A <= 1,75 V 

12 Carga 
Recompor a carga 

inicial 2,40 V/2,30 A 6,6 horas 

13 Pausa Repouso - 10 horas 

14 Descarga Aquisição coup 
fouet 

2,30 A <= 1,75 V 

15 Carga Recompor a carga 
inicial 

2,58 V/2,30 A 6,6 horas 

 
FONTE: O AUTOR (2015) 
 

 

3.2.2 Influência da sobrecarga no coup de fouet 

 

  

Tabela 2 foi elaborada para possibilitar algumas análises sobre o 

comportamento de uma bateria tipo chumbo – ácida diante de uma situação de 

sobrecarga.  
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Tabela 2 – Valores dos parâmetros de tensão, corrente e limites de tempo utilizados 

no experimento sobrecarga 

Passo Procedimento  Finalidade Parâmetros Limites 

1 carga/descarga Medida de capacidade 2,58 V/2,30 A (carga) e 2,30 A (descarga) 20 horas 

2 Carga Recompor a carga inicial 2,40 V/2,30 A 3,6 horas 

3 Carga Sobrecarga 2,50 V/2,30 A 30 min 

4 Pausa Repouso - 1 hora 

5 Descarga Aquisição coup fouet 2,30 A <= 1,75 V 

6 Carga Recompor a carga inicial 2,40 V/2,30 A 3,6 horas 

7 Carga Sobrecarga 2,50 V/2,30 A 
1,5 horas 

8 Pausa Repouso - 1 hora 

9 Descarga Aquisição coup fouet 2,30 A <= 1,75 V 

10 Carga Recompor a carga inicial 2,40 V/2,30 A 3,6 horas 

11 Carga Sobrecarga 2,50 V/2,30 A 3 horas 

12 Pausa Repouso - 1 hora 

13 Descarga Aquisição coup fouet 2,30 A <= 1,75 V 

14 Carga Recompor a carga inicial 2,40 V/2,30 A 3,6 horas 

15 Carga Sobrecarga 2,50 V/2,30 A 3 horas 

16 Pausa Repouso - 1 hora 

17 Descarga Aquisição coup fouet 2,30 A <= 1,75 V 

18 Carga Recompor a carga inicial 2,40 V/2,30 A 3,6 horas 

19 Carga Sobrecarga 2,50 V/2,30 A 5 horas 

20 Pausa Repouso - 1 hora 

21 Descarga Aquisição coup fouet 2.30 A <= 1.75 V 

22 Carga Recompor a carga inicial 2.58 V/2.30 A 4 horas 

 
FONTE: O AUTOR (2015) 
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Antes de passar à explicação do ensaio, é importante frisar que no contexto 

deste trabalho, o conceito de sobrecarga não representa uma situação de 

sobrecorrente como é entendido pela Engenharia Elétrica. Pelo contrário, representa 

uma sobretensão ou sobrepotencial que são conceitos próprios da Eletroquímica.  

Com base nisso, o ponto de interesse deste ensaio é a influência que a sobrecarga 

pode exercer na formação do coup de fouet. Trata-se de uma sobrecarga fixada em 

2,50 V seguida sempre de uma pausa de 01 hora (todas em regime de descarga I3).  

Basicamente o primeiro ciclo do ensaio é uma etapa de carga e descarga 

prolongada cuja função é o teste de capacidade e a recomposição da carga inicial. O 

segundo ciclo é caracterizado pela sobrecarga de 30 minutos de duração. No 

terceiro ciclo, a sobrecarga tem duração de 1,5 horas. Por fim, o quarto e o quinto 

ciclos estabelecem sobrecargas de 3 horas e 5 horas respectivamente. A Figura 6 

apresenta o perfil da curva para este experimento. 

 

Figura 6 - Curva típica de potencial em função do tempo para o experimento 

relacionado à sobrecarga. 

Fonte: O autor (2015) 
 

 

3.2.3 Ensaio de envelhecimento 

 

A Tabela 3 contém o procedimento elaborado para possibilitar algumas 

análises sobre o comportamento de uma bateria tipo chumbo – ácida diante de uma 

situação de sobrecarga, porém com ciclos de carga/descarga até o fim da vida útil 

da bateria (capacidade abaixo de 80% da capacidade inicial). 
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Tabela 3 – Passos e parâmetros do experimento de envelhecimento 

Passo Procedimento  Finalidade Parâmetros Limites 

1 carga/descarga Medida de capacidade 2,58 V/2,30 A (carga) e 2,30 A 
(descarga) 

20 horas 
ou < 1,75 V 

2 Carga Recompor a carga inicial 2,40 V/2,30 A 3,36 horas 

3 Carga Sobrecarga 2,50 V/2,30 A 3 horas 

4 Pausa Repouso - 1 hora 

5 Descarga Aquisição coup fouet 2,30 A <= 1,75 V 

Repetir 5 vezes os passos 2 a 5 – após, passar para o passo 6 

6 Carga Recompor a carga 2,40 V/2,30 A 3,36 horas 

7 Pausa Repouso - 2 min 

8 Descarga Medição resistência 0,5 A 10 min 
<= 1,75 V 

9 Descarga Medição resistência 5 A 2 s 

10 Descarga Medição resistência 0,5 A 30 min 
<= 1,75 V 

Repetir a ação desde o passo 1 

 
FONTE: O AUTOR (2015) 
 
 

Os principais pontos de interesse neste ensaio são a avaliação do 

comportamento da resistência interna e capacidade da bateria ao longo dos ciclos 

de carga/descarga. O método para a obtenção da resistência interna é através do 

degrau de corrente, aplicando a Lei de Ohm, ou seja, aplica-se uma corrente I1 

durante um intervalo de tempo e mede-se a tensão V1. Após aplica-se uma corrente 

I2 e mede-se a tensão V2.  A resistência interna é dada pela razão entre a diferença 

de potencial (V1 - V2) e a diferença de corrente (I1 – I2).. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como descrito na fundamentação teórica, nos primeiros instantes da descarga, 

ocorre uma brusca queda no potencial até um valor mínimo que aqui foi denominado 

de potencial de vale Ev, sendo tv o instante em que o potencial atinge este valor. 

Após este vale, o potencial passa por um ligeiro restabelecimento atingindo então 

um potencial máximo que foi denominado potencial de pico Ep (este é o novo 

patamar de descarga), sendo tp o instante em que este ocorreu. Na sequência 

ocorre uma nova queda de potencial que segue uma dinâmica gradual até atingir o 

potencial de corte (1,75 V). A amplitude do coup de fouet ∆E é dada pela diferença 

entre os potenciais Ev e Ep. Da mesma forma, ∆t é a diferença entre os instantes tp 

e tv e refere-se à duração do fenômeno. A Figura 7 apresenta a curva típica do coup 

de fouet com seus pontos característicos. 

 

 

Figura 7 – Curva típica - coup de fouet e seus parâmetros 
Fonte: O autor (2015) 

 

4.1 Influência do tempo de repouso no coup de fouet 

Neste próximo subitem, será analisado a dependência dos parâmetros de 

tensão (EV, Ep, e ∆E) com o tempo de repouso entre a carga e descarga, e, no 

subitem seguinte, a dependência dos parâmetros do tempo (tv e tp). 
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4.1.1 Comportamento do coup de fouet em função do tempo de repouso analisando 

os parâmetros EV, Ep e ∆E 

 

Nesta primeira análise, apresentam-se os resultados do comportamento do 

coup de fouet quando o vaso da bateria é mantido em diferentes tempos de 

repousos (0, 5, 60 e 600 minutos), anteriores à medida do coup. Para a medida de 

potencial, foram realizadas medidas para o mesmo vaso e para vasos distintos. 

Dessa forma, analisando a Figura 8 (vaso 5 da bateria 2 – B2V5), observa-se que o 

comportamento do potencial de vale Ev sugere certo padrão com o tempo de 

repouso. Não é muito evidente nos tempos de repouso menores (até 5 minutos), 

mas à medida que se aproxima de 600 minutos a queda de potencial é bem 

sensível. Isto vem a corroborar com outros trabalhos como, por exemplo, o de 

Delaille e colaboradores (2006) que mostrou a influência entre o tempo de repouso e 

o potencial mínimo Ev. Além disso, a terceira medida (B2V5M3 – realizadas em 

sequência) apresenta tendência, o que pode ser indicativo de envelhecimento do 

vaso (a terceira medida está distante 15 ciclos da primeira). 

 

Figura 8 – Potencial de vale (Ev) versus tempo de repouso de uma célula de bateria 
chumbo ácida 

Fonte: O autor (2015) 
 
 

Da mesma forma, o potencial de pico Ep também apresenta esta tendência, 

visto que é influenciado por Ev, como está apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 – Potencial de pico (Ep) versus tempo de repouso de uma célula de bateria 
chumbo ácida 

Fonte: O autor (2015) 
 

A próxima análise está relacionada aos valores do potencial EV medidos em 

cinco vasos distintos de uma mesma bateria (procura estabelecer o grau de 

reprodutibilidade do experimento).  

Verificando a Figura 10, percebe-se que o potencial Ev sofre grande 

variação quando comparado às medidas dos diversos vasos dessa mesma bateria.  

 

Figura 10 – Potencial de vale (Ev) versus tempo de repouso para distintas células de 
uma dada bateria chumbo - ácida (bateria B1) 

Fonte: O autor (2015) 
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O comportamento também se repete para a bateria 3 que teve dois vasos 

avaliados como ilustrado na Figura 11. Ev varia bastante entre 0 e 5 minutos, mas 

entre 5 e 600 minutos a variação é bem pequena. Esta seria uma medida fácil de 

realizar, porém por deficiências de reprodutibilidade entre os vasos, não há como 

adotar um valor absoluto.  

 

 
Figura 11 - Potencial de vale (Ev) versus tempo de repouso para distintas células de 

uma dada bateria chumbo ácida (bateria B3) 
Fonte: O autor (2015) 

 

Esta dispersão pode estar relacionada, por exemplo, às diferenças entre as 

resistências internas dos vasos, sugerindo que não é possível adotar um potencial 

Ev absoluto. Em outras palavras, isto quer dizer que uma medida válida para a 

qualificação do envelhecimento do vaso deve ser comparada pelo histórico do 

mesmo. Além disso, embora o experimento não contemple uma gama maior para os 

tempos de pausa, infere-se que a medida não deveria ser realizada nos primeiros 

instantes após a abertura do circuito (tempo de repouso próximo de 0 min), onde Ev 

varia muito, mas que se poderia esperar por alguns minutos, visto que não há 

grande variação nos potenciais de mínimo (Ev) após alguns instantes de repouso. 

Outro ponto importante desta análise é que amplitude ∆E do coup de fouet 

sugere uma certa tendência, pois até uma hora, a variação é bem marcada, mas 

após, ela tende a ficar constante, conforme Figura 12. Em outras palavras, a 

amplitude cai nos primeiros instantes, mas tende a um patamar à medida que o 
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tempo de repouso aumenta. Esta característica sugere que, para o caso de um 

possível método de medição relacionado ao coup de fouet, a medida teria que ser 

realizada após um certo condicionamento, como, por exemplo, realizar a medição a 

partir de uma hora com o circuito aberto.  

 

 

Figura 12 – Amplitude (∆E) versus tempo de repouso para distintas células da 
bateria 1 
Fonte: O autor (2015) 

 

Este comportamento está em concordância com duas interpretações 

possíveis para a natureza do coup de fouet, que é a nucleação de uma nova fase 

sobre os eletrodos e a questão da difusão de espécies pelos poros dos eletrodos. 

Sabe-se, no entanto, que a bateria chumbo ácida sofre auto descarga em circuito 

aberto, ou seja, ocorre naturalmente a formação de produtos de descarga sobre o 

material ativo das placas. Isso pode ser o motivo pelo qual se verifica uma grande 

dispersão nos dados de ∆E para 10 h (600 minutos) de repouso antes da medida do 

coup de fouet. Sob esta ótica, no entanto, não se deveria esperar a formação do 

coup de fouet após a formação de núcleos de produto de descarga sobre as placas. 

Isto direciona a interpretação da natureza do coup de fouet a problemas difusionais. 

Esta mesma interpretação já foi sugerida por outros autores (Oliveira e Lopes, 

2004). Este estudo, no entanto, está além dos objetivos atuais deste trabalho, pois 

seriam necessárias mais medidas para embasar estas afirmações. 



50 
 

Pascoe e Anbuky (1999) foram os primeiros a propor o uso do coup de fouet 

na estimativa do estado de saúde de baterias. Os autores estudaram o 

comportamento do potencial de mínimo (Ev) em função da capacidade da bateria e 

encontraram uma correlação aproximadamente linear entre ambos. 

 

 

4.1.2 Comportamento do coup de fouet em função do tempo de repouso, 

analisando os parâmetros tv e tp 

 

Em todas as situações, as curvas registradas para os parâmetros tv e tp não 

ofereceram qualquer padrão ou tendência que indique correlação entre os instantes 

tv e tp e o tempo de repouso, fato condizente com a literatura consultada. Pela Figura 

13 é possível perceber que as tendências de comportamento das duas curvas 

(B3V1M1 e B3V2M1) não são semelhantes. 

 

Figura 13 – Parâmetro tv versus tempo de repouso de uma célula de bateria chumbo 
ácida 
Fonte: O autor (2015) 
 
 

4.2 Influência da sobrecarga 

 

O próximo subitem contém a análise da dependência dos parâmetros de 

tensão (EV, Ep, e  ∆E) com a sobrecarga. A possível dependência dos parâmetros do 

tempo (tv e tp) foi descartada visto que os resultados mostraram que em todas as 
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situações, não houve qualquer padrão ou tendência que indique correlação entre os 

instantes tv e tp e o tempo de sobrecarga. 

 

4.2.1 Comportamento dos parâmetros Ev, Ep e ΔE durante sobrecarga 

Para a realização deste experimento, foram feitas medidas distintas no 

mesmo vaso e também em vasos diferentes para avaliar a reprodutibilidade do 

experimento. Os vasos foram submetidos a sobrecargas com duração de 30, 90, 

180 e 300 minutos. A Figura 14 ilustra a influência da sobrecarga sobre o potencial 

Ev no coup de fouet. Percebe-se que comportamento de Ev sugere que este é 

influenciado pelo tempo de sobrecarga. Este comportamento foi observado nas 

outras medições (baterias B1 e B2). 

 

Figura 14 – Potencial de vale (Ev) versus tempo de sobrecarga sobre o mesmo vaso 
de uma dada bateria chumbo ácida  
Fonte: O autor (2015) 

 

Quanto à variação da amplitude do coup de fouet em função da sobrecarga, 

a Figura 15 sugere uma tendência. A amplitude cresce diretamente com o tempo de 

sobrecarga, porém a segunda medida (representada pela cruz) apresenta valores 

menores que os da primeira medida (pontos em vermelho) indicando uma tendência 

de queda com o aumento dos ciclos.  

 



52 
 

 

Figura 15 – Potencial de vale (∆E) versus tempo de sobrecarga um mesmo vaso de 
uma dada bateria chumbo ácida 
Fonte: O autor (2015) 

 

Em relação ao comportamento de Ev para diferentes vasos (mesma bateria), 

percebe-se pela Figura 16, que estas medidas apresentam um determinado padrão. 

Os gráficos sugerem que há uma tendência de estabilização a partir de 180 minutos. 

Isto pode significar que a queda de potencial Ev pode não ser mais significativa a 

partir de uma sobrecarga relativamente longa.  

 

Figura 16 – Potencial de vale (Ev) versus tempo de sobrecarga para distintas células 
de uma dada bateria chumbo ácida 
Fonte: O autor (2015) 
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A Figura 17 mostra a dependência do ∆E com o tempo de sobrecarga.  

Verifica-se uma tendência de aumento com o tempo, porém, apesar das tendências, 

as medidas não convergem para um valor absoluto. Então, qualquer avaliação que 

leve em conta o parâmetro potencial do coup de fouet, deve ter em conta que este 

parâmetro é relativo. 

 

 

Figura 17 – Potencial de vale (∆E) versus tempo de sobrecarga para distintos vasos 
de uma dada bateria chumbo ácida  
Fonte: O autor (2015) 

 

 

4.3 Comportamento dos parâmetros do coup de fouet durante o envelhecimento da 

bateria por ciclagem 

 

Este item apresenta os resultados dos ensaios realizados nos vasos 3, 4 e 5 da 

bateria B3. 

 

4.3.1 Comportamento dos parâmetros tv e tp. 

 

Analisando a Figura 18, observa-se que os parâmetros tv e tp possuem 

tendência decrescente com o envelhecimento da bateria, porém os dados estão 

muito dispersos, de tal maneira que não há como estabelecer relação com 

envelhecimento. 
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Figura 18 - Parâmetro tv e tp versus ciclo para três células de uma mesma de bateria 
chumbo ácida 
Fonte: O autor (2015) 

 

4.3.2 Comportamento dos parâmetros Ev, Ep 

A Figura 19 apresenta a variação dos parâmetros Ev e Ep em relação aos 

ciclos de carga/descarga. Observa-se uma tendência suave de decréscimo, porém 

esta deveria ser aproximadamente constante, pois a duração da sobrecarga se 

mostrou constante para todos os ciclos. A queda brusca de Ev e Ep entre os ciclos 

15 e 20 retratam provavelmente problemas de contato, pois as medidas foram 

realizadas em bloco. 

 

 

Figura 19 - Parâmetro Ev e Ep versus ciclo para três células de uma mesma de 
bateria chumbo ácida 
Fonte: O autor (2015) 
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4.3.3 Relação entre a capacidade e o parâmetro ∆E durante o envelhecimento 

 

Com base na Figura 20, percebe-se que a capacidade é aproximadamente 

constante até o 5º ciclo. Após este, a capacidade cai bruscamente e só vai tender a 

estabilizar a partir do décimo ciclo, mais isto com um valor muito aquém do esperado 

para uma bateria deste modelo que deveria durar muito mais ciclos. Por sua vez, ∆E 

começa baixo e vai crescendo, até mesmo quando a bateria está com sua 

capacidade estável (considerada boa). É particularmente significativo o crescimento 

de ∆E, pois, este indicou que a bateria se degradaria antes mesmo da capacidade 

cair. Logo, ∆E é um parâmetro que merece ser estudado mais a fundo. 

 

Figura 20 – Capacidade x ∆E x ciclo para três células de uma mesma de bateria 
chumbo ácida 
Fonte: O autor (2015) 

 

4.3.4 Relação entre a capacidade e a resistência durante o envelhecimento 

 

A Figura 22 apresenta a medida de capacidade e da resistência (medida 

realizada a cada 7 ciclos) ao longo dos ciclos. Verifica-se enquanto a capacidade 

está alta a resistência está baixa.  
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Figura 21 - Capacidade x resistência x ciclo para três células de uma mesma de 
bateria chumbo ácida 
Fonte: O autor (2015) 

 

O comportamento da resistência ao longo dos ciclos corrobora com aquilo 

que já se conhece a respeito, ou seja: nos primeiros cinco ciclos a capacidade 

apresenta-se aproximadamente estável e a resistência é baixa; após o 5º ciclo, a 

capacidade cai consideravelmente e a resistência aumenta. A variação dos valores 

de resistência é alta (mais de 100%) e isso é um bom parâmetro para indicar que a 

bateria está entrando em um nível de degradação irreversível. No entanto, 

comparando as Figura 20 e Figura 22, é possível concluir que o parâmetro ∆E 

consegue indicar esta possível degradação antes mesmo que a resistência interna, 

fato que o coloca como um importante parâmetro para o estabelecimento do estado 

de saúde da bateria. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi determinada a dependência entre os parâmetros do coup 

de fouet, a sobrecarga e o tempo de repouso, que são alguns parâmetros relativos 

ao histórico breve do uso típico de baterias. 

Foi possível determinar que tanto a sobrecarga como o tempo de repouso 

estabelecem influência sobre o fenômeno, sobretudo em relação aos potenciais (Ev, 

Ep e ∆E). O potencial de mínimo Ev diminui com o tempo de repouso, podendo ser 

um indicativo de estado de carga da bateria, porém não é possível estabelecer um 

valor absoluto para este parâmetro visto haver grande variação entre os vasos. A 

amplitude do coup nesta situação diminui no início, mas tende a restabelecer para 

pausas acima de 10 horas. Quanto à influência da sobrecarga, Ev também decresce 

para sobrecargas de curta duração, porém reflete decréscimo sutil desde 100 à 300 

min de sobrecarga, visto que este foi o limite de tempo para este ensaio. A amplitude 

por sua vez tende a aumentar com o aumento do tempo da sobrecarga, mas sua 

magnitude decresce à medida que o vaso é submetido aos ciclos de 

carga/descarga. 

As discrepâncias encontradas nos valores absolutos dos valores de EP e EV 

para distintas baterias e até para distintos vasos da mesma bateria sugerem que 

pequenas variações na resistência interna dos objetos de estudo têm uma influência 

considerável nesses parâmetros do coup de fouet, isso sugere que não é possível 

imaginar um método que utilize valores universais como possíveis referências para 

estado de saúde. Determinou-se ainda que ∆E tem uma relação marcada com o 

envelhecimento, podendo inclusive indicar uma degradação irreversível antes 

mesmo que a capacidade e a resistência interna (isto dentro do regime 

considerado). 

Como há, no entanto, uma dependência no comportamento geral, conclui-se 

que um eventual método de estimativa para o estado de saúde da bateria deve ser 

feito mantendo um histórico dos parâmetros de uma dada bateria e avaliando sua 

modificação ao longo da vida da mesma. Além disso, a marcada dependência do 

coup de fouet com o histórico recente da mesma (repouso e sobrecarga), também 

sugere que um eventual método de estimativa do estado de saúde deve ser 
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constituído de etapas de condicionamento ou se limitar a baterias cuja operação seja 

previsível. 

 

6 TRABALHOS FUTUROS 

 

É possível complementar os resultados deste trabalho através, por exemplo, 

do estudo da influência da resistência interna e/ou impedância eletroquímica, 

valendo-se para isso, de uma metodologia bem controlada (utilizando o método de 

medição de resistência interna e o método de Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica) a fim de apontar ou estabelecer quais as condições necessárias para 

uma medição confiável, visto que há vários trabalhos apontando a influência da 

resistência interna/impedância no estado de saúde das baterias chumbo ácidas. 
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Figura 22 - Coup de fouet – tempo de repouso - vaso B1V1T1 
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Figura 23 - Coup de fouet – tempo de repouso - vaso B1V2T1 
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Figura 24 – Coup de fouet – tempo de repouso - vaso B1V2T2 

 

 

 

 

 

Figura 25– Coup de fouet – tempo de repouso - vaso B2V1T1 
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Figura 26– Coup de fouet – tempo de repouso - vaso B2V1T2 

 

 

 

Figura 27– Coup de fouet – tempo de repouso - vaso B2V1T2 
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Figura 28– Coup de fouet – tempo de repouso - vaso B2V1T2 

 

 

Figura 29– Coup de fouet – tempo de repouso - vaso B1V5T1 
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Figura 30– Coup de fouet – tempo de repouso - vaso B2V51T1 

 

 

 

 

Figura 31– Coup de fouet – tempo de repouso - vaso B2V5T2 
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Figura 32– Coup de fouet – tempo de repouso - vaso B2V5T3 

 

 

 

 

 

Figura 33– Coup de fouet – vaso B1V1T1 - Sobrecarga 
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Figura 34– Coup de fouet – vaso B1V1T2 - Sobrecarga 

 

 

 

 

Figura 35 – Coup de fouet – vaso B1V2T2 – Sobrecarga 
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Figura 36 – Coup de fouet – vaso B1V2P2 – Sobrecarga 

 

 

 

Figura 37 – Coup de fouet – vaso B2V2T1 - Sobrecarga 
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Figura 38 – Coup de fouet – vaso B2V2P1 - Sobrecarga 

 

 

 

Figura 39 – Coup de fouet – vaso B1V6T1 - Sobrecarga 
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Figura 40 – Coup de fouet – vaso B1V6P1 - Sobrecarga 

 

 

 

Figura 41 – Coup de fouet – vaso B1V3T2 - Sobrecarga 

 

 


