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  Resumo 

A preocupação com a preservação ambiental e conservação dos meios de energia 

tem colocado em debate um tema que vem sendo retomado em diversos momentos na 

história: a utilização de veículos híbridos e elétricos. Esses veículos vêm sendo alvo de 

investigação em diversos setores das indústrias de transporte, fazendo, assim, com que o 

desenvolvimento tecnológico de seus componentes seja acelerado. 

As baterias são os componentes responsáveis por prover a força eletromotriz 

para estes veículos e, portanto desempenham um papel vital. Sua composição 

diversificada, e sistemas eletrônicos agregados a elas, representam grandes desafios 

para estudos acadêmicos e industriais, que buscam aperfeiçoar a utilização da energia 

entre os sistemas dos automóveis elétricos e híbridos. Assim, as células eletroquímicas, e 

as funções dos Sistemas de Gerenciamento de Baterias, são assuntos que estão em foco 

nos estudos relacionados ao desenvolvimento de veículos menos poluentes.  

O presente trabalho propõe o estudo de uma das funções dos Sistemas de 

Gerenciamento de Energia: a estimativa do Estado de Carga. São apresentados os 

principais métodos utilizados para esta estimativa, dando um maior enfoque para os 

Filtros de Kalman. 
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Abstract 

The concern regarding environmental preservation and energy resources 

conservation is an issue debated in several moments in history, and that always brings 

up the theme: hybrid and electric vehicles usage. These kinds of vehicles have been the 

subject of research in several sectors of transportation industry, accelerating the 

technological development of their components. 

Batteries are the components responsible for providing the driving force for 

these vehicles and, therefore, play a vital part. Their diverse composition and electronic 

circuits connected to them, represent great challenges to academic and industrial 

studies, which have the goal to improve the energy usage of the systems in electric and 

hybrid automobiles. So, the electro-chemical cells, and the functions of the Battery 

Management Systems are the topics on the spotlight on the studies regarding the 

development of less polluting vehicles. 

This paper proposes the study of one of the functions of a Battery Management 

System: the State-of-Charge estimate. The main methods used to perform this estimation 

are presented, with greater focus on the Kalman Filter. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1. Contextualização: 

Com o crescimento das discussões sobre sustentabilidade ambiental, o 

surgimento do tópico referente às emissões de poluentes por automóveis é inevitável. E 

dentro deste contexto um dos temas que tem se destacado são os automóveis híbridos e 

elétricos. 

Por serem alternativas com emissões de dióxido de carbono reduzidas ou zero, os 

veículos híbridos e elétricos surgem como uma alternativa “limpa” para os 

convencionais, movidos a partir da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o 

diesel, ou a etanol. Por serem os componentes responsáveis por fornecer a energia aos 

veículos que utilizam motores elétricos, funcionando como uma espécie de 

“combustível”, as baterias tem sido alvo de grandes estudos. 

A rápida evolução tecnológica dos componentes eletrônicos agregados aos 

veículos mostra uma necessidade de rápida evolução das tecnologias das baterias. Mas, 

devido a limitações de materiais disponíveis, e processos de fabricação extremamente 

caros, a produção e comercialização, em massa, de baterias com novas tecnologias e 

composições químicas fica comprometida. Assim, é necessário que, para que se possa 

realizar uma melhor adaptação das baterias já existentes, sejam agregados às células, 

sistemas eletrônicos que garantam que as funções essenciais, como carga e descarga, 

sejam realizadas de forma a assegurar um funcionamento dentro dos limites de tensão, 

corrente e temperatura, estabelecidos para cada aplicação. 

Os circuitos responsáveis por essas funções essências são conhecidos como 

Sistemas de Gerenciamento de Baterias (BMS). Eles realizam medições, cálculos e 

estimativas de parâmetros essenciais para o controle dos processos como carga e 

descarga das baterias. O Capítulo 2 traz mais detalhadamente a descrição das 
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tecnologias químicas de baterias, com enfoque nas baterias de Íons de Lítio que são as 

mais utilizadas para a aplicação automotiva, e dos sistemas agregados a elas. 

Uma das funções mais básicas e essenciais desses sistemas é a estimativa do seu 

Estado de Carga (SoC). As ferramentas para este cálculo serão melhor abordadas no 

Capítulo 3. Sem o conhecimento da carga presente em uma bateria, é provável que 

ocorram sobrecargas e descargas profundas, que representam perigo não só para a 

condição das células, mas também para o operador e para o sistema.  

Mas um BMS é composto por circuitos que realizam diversas outras funções, 

como a estimativa do Estado de Saúde (SoH) das células de energia, que envolve 

diversos conceitos próprios de cada fabricante, além dos já conhecidos como a 

capacidade de armazenamento de energia, e mesmo o SoC. A alta complexidade de tais 

circuitos, funções e softwares agregados aos sistemas e a confidencialidade exigida pelas 

indústrias-cliente, principalmente a automotiva, além do alto custo desses sistemas, são 

grandes obstáculos para o completo estudo acadêmico das funcionalidades de um BMS. 

As análises apresentadas neste trabalho tem enfoque no mercado automotivo, 

pois se trata de uma extensão do trabalho (SILVEIRA VELOSO, 2013), realizado durante 

período de intercâmbio.  

1.2. Publicações geradas 

Este trabalho, juntamente com o relatório (SILVEIRA VELOSO, 2013), resultaram 

em um banner apresentado no Painel Acadêmico do 10° Salão Latino-Americano de 

Veículos Elétricos, realizado em São Paulo, entre os dias 4 e 6 de Setembro de 2014. 

1.3. Relevância do tema 

Com base no exposto na Seção 1.1, diversos estudos estão sendo realizados sobre 

baterias para aplicações automotivas e os sistemas agregados a elas, sendo a estimativa 

dos SoC das células que formam as baterias, uma das principais funções desses sistemas, 

pois seu monitoramento é uma das principais ferramentas utilizadas no controle para 

que os procedimentos de carga e descarga sejam realizados da forma mais segura e 

eficiente possível. 
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Assim, o entendimento das ferramentas utilizadas para desenvolver essa função é 

o primeiro passo para que o desenvolvimento de sistemas para pequenas aplicações, 

tornando-os mais acessíveis quanto a informações e custo. 

1.4. Objetivos do trabalho 

1.4.1. Objetivo Geral 

O principal objetivo deste trabalho é realizar um estudo de ferramentas utilizadas 

para a estimativa do Estado de Carga de baterias de Íons de Lítio, com foco na 

implementação da ferramenta dos filtros de Kalman, e comparando seus resultados a 

um método previamente utilizado, a Contagem de Coulombs. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Estudar o comportamento das baterias de lítio, em relação aos processos 

de carga e descarga, focando nas principais modelagens utilizadas na 

literatura; 

 Estudar a função de estimativa de estado de carga utilizada para as 

baterias de lítio; 

 Avaliar o desempenho do Filtro de Kalman e sua aplicação para a 

estimativa de SoC, em comparação com outras ferramentas; 

 Realizar a sintonia de um Filtro de Kalman e implementá-lo em 

laboratório. 

1.5. Metodologia 

Este trabalho será realizado observando a seguinte metodologia de pesquisa: estudo 

teórico e revisão bibliográfica sobre as baterias de Lítio (seu funcionamento químico e 

modelagem através de um circuito equivalente), as ferramentas utilizadas para o 
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monitoramento de carga de baterias desse tipo, Filtros de Kalman e suas 

implementações. 

Então, monta-se uma instalação em laboratório (LEACOPI) para que seja possível 

realizar procedimentos de carga e descarga de uma célula de carga. Esse processo será 

monitorado através da ferramenta computacional LabView, aplicando a ferramenta dos 

Filtros de Kalman disponíveis em tal ferramenta. 

1.6. Organização do Trabalho 

Capítulo 2 - Baterias 

Contém uma breve justificativa da escolha de baterias de Lítio para este estudo, a 

descrição do funcionamento de seus eletrólitos e reações químicas mais comuns, bem 

como uma explanação sobre o Sistema de Gerenciamento de Baterias (BMS), suas 

funções e os conceitos envolvidos. 

Capítulo 3-Filtros de Kalman 

Descrição da ferramenta de Filtros de Kalman e sua implementação para a 

estimativa do estado de carga de uma bateria, mostrando os principais aspectos 

analisados na literatura. 

Capítulo 4 – Simulações 

Mostra as simulações realizadas para que houvesse um completo entendimento 

dos modelos e ferramentas utilizados ao decorrer do desenvolvimento deste trabalho, 

com maior foco nos Filtros de Kalman. 

Capítulo 5 - Resultados 

Resultados obtidos através de medições e a análise dos mesmos, destacando as 

características da bateria utilizada e os métodos de estimativa de estado de carga. 

Capítulo 6 - Conclusão 

Fechamento do trabalho em que são apresentadas as principais observações e 

análises sobre este estudo e os resultados obtidos, trazendo sugestões para o 

desenvolvimento de futuros trabalhos sobre os temas aqui abordados. 
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Capítulo 2 

Baterias 

2.1. Resumo do Capítulo 

O presente capítulo apresenta uma breve revisão sobre o funcionamento de 

baterias, uma comparação entre as principais tecnologias de baterias automotivas, 

justificando a escolha pelo estudo das células de íons de lítio. São apresentados, também, 

os principais aspectos estudados sobre sistemas de gerenciamento de baterias, 

incluindo os principais modelos utilizados para a análise do comportamento das 

baterias, durante a carga e descarga, que são encontrados na literatura. 

2.2. Tecnologias de Baterias 

Baterias são ótimos exemplos de componentes eletroquímicos versáteis, em 

termos de aplicações. Elas apresentam diversos tamanhos e composições, adaptando-se 

a mais ampla gama de circuitos, aos quais são responsáveis por fornecer energia. 

Com tal diversidade de aplicações, as baterias são alvo de extensos estudos, em 

diversos campos da engenharia, como a química, materiais, mecânica e elétrica. A 

seleção da melhor composição química para cada uma das aplicações é um dos fatores 

mais importantes quanto aos objetivos dos estudos realizados. Deve-se destacar que 

cada aplicação exige um padrão de segurança, e que cada composição química irá 

oferecer diferentes condições. 

O funcionamento de uma bateria pode ser descrito da seguinte forma: 

“Uma bateria é composta de um eletrodo positivo (que mantém um potencial 

mais alto) e um eletrodo negativo (que mantém um menor potencial) com um eletrólito 

condutor de íons entre eles” (Garcia-Valle & Peças Lopes, 2013). Um exemplo simples de 

um modelo de baterias é mostrado na Figura 2-1 - Modelo simplificado de uma célula de 

bateria: 
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De maneira simplificada, “durante a carga, o eletrodo positivo é o anodo com a 

reação de redução e o eletrodo negativo sofre uma reação de oxidação. Durante a 

descarga, tal reação é inversa (Garcia-Valle & Peças Lopes, 2013)”. A Figura 2-2 mostra 

um exemplo do comportamento dos elétrons e da corrente durante os processos de 

carga e descarga. 

 

Figura 2-2 - Exemplo simplificado das reações de carga e descarga em uma bateria, mostrando os fluxos de 
íons, elétrons e corrente (WEILIN LUO, 2011) 

Imersa no eletrólito, há uma membrana semipermeável, que permite apenas a 

condutividade de íons através da mesma, evitando que haja contato entre os materiais 

que compõem o anodo e o catodo. 

Figura 2-1 - Modelo simplificado de uma célula de bateria (SEVERINO 
ASTUDILLO, 2011) 
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Por terem uma vasta gama de aplicações, as baterias são alvo de diversos 

estudos, incluindo a seleção da melhor composição química e circuitos agregados, 

levando-se em conta a aplicação e sempre observando os padrões necessários de 

segurança. As principais características que definem uma bateria e que devem ser 

levadas em conta na escolha das células a serem utilizadas nas aplicações são (BANSAL, 

2005): 

1) Capacidade Nominal (Ah) – faz referência à quantidade de corrente que uma 

célula pode fornecer no período de uma hora. É uma característica de extrema 

importância na escolha de uma bateria, pois é diretamente proporcional a 

energia armazenada nas células. Quanto maior for este valor, maior o tempo 

de retenção de carga da bateria. 

2) Energia Específica (Wh/kg) – representa a quantidade total de energia que a 

bateria é capaz de armazenar por unidade de massa, em uma determinada 

condição de descarga. 

3) Densidade de Energia (Wh/l) – refere-se à quantidade de energia que a 

bateria pode armazenas por unidade de volume, em uma determinada 

condição de descarga. 

4) Densidade de Potência (W/kg) – representa a potência máxima, disponível em 

uma célula por unidade de massa, que a bateria pode fornecer para 

determinada profundidade de descarga. Para baterias veiculares, por 

exemplo, este aspecto influencia diretamente a capacidade de aceleração do 

veículo. 

5) Ciclo de Vida – o ciclo de vida é a contagem do número total de vezes que uma 

célula de bateria pode passar por ciclos de carga e descarga durante sua vida 

útil. Esta, por sua vez, é determinada pelo momento em que a célula não pode 

ser mais carregada acima de 80% de sua capacidade. 

Conceitos referentes à funcionalidade das baterias quando implementadas, como Estado 

de Carga e Profundidade de Descarga, serão melhor abordados no Capítulo 3. 

A Tabela 2-1, abaixo, evidencia as principais composições químicas de baterias, 

utilizadas atualmente em aplicações de grande porte, principalmente veiculares:
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Tabela 2-1 - Tabela comparativa de tecnologias de baterias utilizadas em aplicações veiculares (NOTTEN e DANILOV, 2011) 

Sistema Tensão [V] 

Energia 

específica 

[Wh/kg] 

Densidade 

de Energia 

[Wh/l] 

Potência 

Específica 

[W/kg] 

Custo de 

energia 

[Wh/euro] * 

Vantagens Desvantagens 

Níquel-
Hidreto 
Metálico 
(NiMH) 

1,2 30-80 40-300 250-1000 1.4-2.8 

Alta densidade 
de energia, 
amigável ao 
ambiente. 

Baixa 
performance em 
baixas 
temperaturas; 
auto descarga 
considerável 
(mensurável). 

Li-ion, 
Li-polímero – 
Química 
Tradicional 
(LiCoO2)/ 
Grafite 

3,6-3,7 140-230 270-350 1500-3000 1-2 

Alta energia 
específica, 
baixo nível de 
auto descarga. 

Alto custo. 
Necessitam de 
proteção 
eletrônica. Pouco 
seguras 

Li-ion, 
Li-polímero 
Dopada (NCA, 
NCM/ 
grafite) 

3,4-3,5 130-220 260-330 1500-3000 2-2.5 
Seguras e 
termicamente 
estáveis 

Menor tensão 
nominal, menor 
densidade de 
energia. 

Li-ion, 
Ferro-Fosfato 
(LiFePO4) 

3,2-3,3 80-120 150-200 1400-2500 1-3 
Segura e de 
baixo custo 

Baixa densidade 
de energia, ainda 
é uma tecnologia 
em 
desenvolvimento 
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A tabela mostra que, levando-se em conta os aspectos relacionados à quantidade 

de energia armazenada nas células, aquelas formadas por compostos de Íons de Lítio e 

Lítio-Polímero se mostram mais vantajosas em relação às de Níquel-Hidreto Metálico. 

Essa preferência é confirmada quando se observa os principais modelos de veículos 

elétricos encontrados no mercado. Alguns deles são mostrados na Tabela 2-2: 

Tabela 2-2 - Modelos de veículos elétricos comerciais 

Marca Modelo Categoria Baterias Autonomia Diferencial 

Mitsubishi i-MiEV Passeio/Hatch 

88 células de 

Íons e Lítio 

conectadas 

em série 

fornecendo o 

total de 

330V/16kWh 

Dados não 

informados 

Carregador 

embarcado 

Nissan Leaf Passeio/Hatch 

48 módulos, 

com 4 células 

cada 

135,18 km 
Dados não 

informados 

Tesla 

Motors 
Modelo S 

Esportivo/ 

Sedan 

Baterias de 

lítio: 

60 kWh 

85 kWh 

 

 

334,7 km 

426,5 km 

Dados não 

informados 

Tazzari 
Tazzari 

Zero 

Passeio/ 

Hatch 
Íons de Lítio 

Dados não 

informados 

Sistema de 

Gerenciamento 

de baterias 

próprio 

Smith 

Elétricos 

Dados não 

informados 

Veículos para 

frotas de 

entrega, 

pequenas 

cargas e 

micro-ônibus. 

Dados não 

informados 

Dados não 

informados 

O tamanho do 

pacote de 

baterias é 

customizado 

de acordo com 

os clientes 

Os dados desta tabela foram retirados dos sites de cada fabricante: (MITSUBISHI 

MOTORS),  (NISSAN),  (TESLA MOTORS),  (TAZZARI EV),  (SMITH). 
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Apesar de amplamente utilizada, as baterias com eletrodos compostos de Lítio 

possuem diversas limitações, não apenas técnicas. Seu descarte é um aspecto de 

destaque, por se tratar de uma composição instável e que oferece riscos à natureza caso 

seu descarte não seja feito de maneira correta. O descarte especial é regulamentado pela 

resolução nº 257/99, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA):“As pilhas e 

baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, necessário ao 

funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, [...], após seu esgotamento energético, serão entregues pelos usuários 

aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, 

para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem diretamente, ou por meio de terceiros, os 

procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequado”. 

(CONAMA, 1999) 

A mesma resolução identifica baterias veiculares como: 

VI - baterias veiculares: são consideradas baterias de aplicação veicular aquelas utilizadas para partidas 

de sistemas propulsores e/ou como principal fonte de energia em veículos automotores de locomoção em meio 

terrestre, aquático e aéreo, inclusive de tratores, equipamentos de construção, cadeiras de roda e assemelhados; 

Esta resolução prevê que os componentes das baterias sejam reciclados, ou que 

seja realizada a destruição térmica obedecendo à norma NBR-11175 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1990). 

 

As limitações relativas à segurança de operação de baterias de lítio estão 

fortemente ligadas à realização dos processos de carga e descarga de forma correta. A 

operação incorreta, ou sem controle, pode ocasionar efeitos como os seguintes: 

 Em caso de sobrecarga: rápida decomposição do eletrodo positivo e 

deposição de lítio na superfície do eletrodo negativo 

 Em caso de descarga profunda: dissolução do cobre do coletor de corrente 

do eletrodo negativo.  

Com essas consequências, o funcionamento das células é comprometido, podendo 

ocorrer curtos-circuitos internos à célula por deposição de material condutivo entre os 

eletrodos, que provoca a formação de dendritos. Esses curtos causam fuga térmica e 

liberação de oxigênio, condição instável e perigosa.  
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As informações sobre os limites de corrente e tensão, além de temperatura de 

operação para as células devem ser informações explícitas presentes no manual, ou 

datasheet, do fabricante. 

Assim, percebe-se que o regime de carga e temperatura de operação tem 

influência direta na degradação das células, pois os seguintes fatores podem acelerar 

esse processo: quanto maiores a corrente constante, a tensão constante e quanto menor 

a temperatura em a qual a célula está submetida, mais acelerada é a degradação desta. 

Assim, não é recomendado, a não ser em circunstâncias especiais, que seja realizada 

uma carga rápida nas células das baterias, pois a alta corrente necessária para fazê-lo é 

prejudicial para o funcionamento da bateria. A Seção 2.2.1 esclarece o ciclo de carga 

lenta mais recomentado para baterias de Íons de Lítio. 

2.2.1. Carga lenta: Método CC/CV: 

O método padrão para a realização de carga lenta de baterias de Íons de Lítio é 

conhecido como CC/CV, ou Corrente Constante/Tensão Constante. As características 

desse ciclo de carga são como indicadas na Figura 2-3 - Ciclo de carga CC/CV e descarga, 

destacando-se os intervalos de cada um dos procedimentos: 

 

 Corrente Constante 

 Tensão Constante 

 Corrente de Corte 
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Figura 2-3 - Ciclo de carga CC/CV e descarga, destacando-se os intervalos de cada um dos procedimentos 
(DANILOV, 2012-2013) 

 

O controle de tensão e corrente durante o processo de carga no método CC/CV o 

torna o mais confiável para evitar que as células sejam sobrecarregadas. 

Para garantir esses limites de segurança, além de otimizar a utilização de energia 

dentro da bateria, sistemas de gerenciamento são necessários. Esses sistemas e suas 

principais funções são descritas a seguir, na Seção 2.3. 

2.3. Sistema de Gerenciamento de Baterias 

O sistema de gerenciamento de baterias tem como principais objetivos: 

 Garantir a operação segura da bateria; 

 Indicar de forma precisa o Estado de Carga (SoC); 

Corrente 

Constante 

Tensão 

Constante 
Descarga 

Tensão Constante 

Corrente Constante 

Corrente de Corte 
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 Indicar de forma confiável o Estado de Saúde (SoH) das células; 

 Adaptar-se a variação de fatores, como capacidade de armazenamento de 

energia, que variam devido ao envelhecimento das células; 

 Balanceamento das células presentes em uma bateria; 

Um Sistema de Gerenciamento de Baterias (BMS) de veículos elétricos e híbridos 

pode ser mostrado, de forma simplificada, pelo esquema da Figura 2-4: 

 

Figura 2-4 - Esquema simplificado das funções de um BMS (POP, 2007) 

 

Para realizar as funções de controle de forma correta, os BMSs necessitam de 

analisar conceitos multidisciplinares que envolvem, além de corrente e tensão nos 

processos de carga e descarga, a possibilidade de prever determinadas condições que 

podem prejudicar o funcionamento das baterias. Para isso, são observados os seguintes 

conceitos: 

 Estado de Carga (SoC): é a proporção de carga disponível em uma célula 

em determinado tempo, comparado com o total de carga disponível 

quando a célula está completamente carregada. Normalmente este valor é 

expresso em porcentagem. A estimativa de SoC, também é conhecida como 

estimativa do “nível de combustível”, quando nos referimos a veículos 

elétricos. Mais detalhes sobre este conceito são abordados na Seção 2.5. 
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 Profundidade de Descarga (DoD): é a medição da carga extraída de uma 

célula, e é representado em Ah (ampère-hora) ou porcentagem. É 

proporcional a corrente da bateria e continua a aumentar de valor mesmo 

depois de a célula ser considerada completamente descarregada, dentro 

dos seus limites de funcionamento. 

 Profundidade de Carga (DoC): é a fração da carga total provida para a 

bateria até certo momento. Normalmente é indicada em porcentagem. É 

válido observar que os valores deste conceito podem variar por causa de 

perdas parciais de carga causadas por reações secundárias nas células. 

 Estado de Saúde (SoH): é uma medida arbitrária da condição real da 

bateria, quando comparada a sua condição normal, e é expressa em 

porcentagem. Pode ser utilizada em algumas funções, como a 

determinação da vida útil de uma bateria implementada em determinada 

aplicação. Seu valor é obtido pelo BMS como uma combinação de um ou 

mais parâmetros medidos/estimados, como a resistência da célula, 

capacidade real, número de ciclos de carga/descarga a que a célula foi 

submetida, taxa de descarga, entre outros. As fórmulas reais aplicadas 

industrialmente são consideradas segredo de mercado, e por isso é um dos 

mais complexos conceitos a se estudar. 

Para realizar todos estes cálculos e estimativas, e possibilitar o controle das 

operações da bateria, o BMS deve ser capaz de realizar medições e monitoramento das 

seguintes variáveis (ANDREA, 2010):  

 Tensão: os sistemas mais modernos conseguem monitorar a tensão de 

cada uma das células presentes em uma bateria. Isso é importante para 

que seja facilitada a função de balanceamento das células. Normalmente, 

essa medição é realizada através de um multiplexador analógico, que 

realiza a amostragem, e a leitura é realizada através de um conversor A/D 

que transmite os valores para o processador. 

 Temperatura: a medição das temperaturas individuais das células é útil, 

pois as células de Íons de Lítio possuem um estreito intervalo de 

temperatura que permite que as operações de carga e descarga sejam 

realizadas de forma segura. Um aumento abrupto na temperatura de uma 

das células presentes na bateria pode indicar uma fuga térmica causada 
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por problemas internos. As medições são realizadas através de sensores 

próprios para a aplicação. 

 Corrente: o conhecimento dos valores de corrente são importantes para 

diversas funções que fazem parte de um BMS: 

o Assegurar que carga e descarga sejam realizadas dentro dos limites 

da Área Segura de Operação, em termos de picos de corrente, e 

valor de corrente contínua; 

o A corrente pode ser integrada pra os cálculos de SoC e DoD; 

o O valor da corrente é utilizado para o cálculo da resistência interna 

da célula; 

o Realização de compensação da tensão terminal; 

Os métodos mais utilizados para a medição de corrente por BMSs 

são: resistor shunt de corrente e sensores de Efeito Hall. 

2.4. Modelagem de Baterias 

Para o melhor aproveitamento dos dados obtidos através de medições, o projeto 

de um BMS exige que seja selecionado um modelo para as células a serem monitoradas. 

Dentre as diversas abordagens existentes, as mais utilizadas e presentes na literatura 

são as abordagens químico-matemáticas e a modelagem realizada através de um circuito 

equivalente.  As Seções 2.4.1 e 2.4.2 trazem com mais detalhes, os modelos citados. 

2.4.1. Modelagem Químico-matemática 

A modelagem química de baterias é um método de alta complexidade, pois leva 

em conta, além das reações químicas básicas, fenômenos como a formação de películas 

entre os eletrodos, acúmulo de material no eletrólito e degradação dos materiais que 

formam os eletrodos e os terminais. Esses são apenas alguns dos fenômenos que 

representam complexas análises utilizando modelos químico-matemáticos. 

Considerando as baterias de Lítio e as tecnologias mostradas na Tabela 2-1 o 

modelo químico tradicionalmente utilizado na fabricação de células de energia, e 
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aplicado em baterias automotivas, consiste de um anodo composto de grafite e um 

catodo composto por óxido de cobalto. 

A reação de armazenamento de energia que ocorre no eletrólito de LiCoO2 pode 

ser representada por: 

 𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 ⇄ 𝐿𝑖1−𝑥𝐶𝑜𝑂2 + 𝑥 𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− , (0 ≤ 𝑥 ≤ 0.5) (2.1) 

 

Essa reação descreve a extração de íons de lítio do eletrodo positivo durante a 

carga, e a inserção de íons Li+ durante a descarga. Estes íons são transportados através 

de uma membrana semipermeável para o eletrodo de grafite, que sofre a seguinte 

reação: 

 Li++ze-⇄LizC6 ,  (0≤z≤1) (2.2) 

Levando em conta as reações (2.2) e (2.1), a reação de armazenamento de 

energia pode ser resumida em: 

 
𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 + 𝐿𝑖𝑧𝐶6 ⇄ 𝐿𝑖1−𝑥𝐶𝑜𝑂2 + 𝐿𝑖𝑧+𝑥𝐶6  

(2.3) 
 (0≤x≤0.5)                                   (0≤z≤1) 

As grandes vantagens desse tipo de composição química para baterias são: 

 Alta densidade de energia, o que permite a fabricação de células menores 

e com uma diversidade de formatos; 

 Baixa necessidade de manutenção; 

 Baixa taxa de auto descarga; 

 Menor incremento de temperatura durante sobrecarga que uma bateria 

baseada em compostos aquosos, como as de NiMH. 

Mas há, também, desvantagens também são consideráveis como: 

 Fragilidade; 

 Perigosos efeitos de sobrecarga e descarga profunda, que causam danos às 

células; 

 As perdas de energia podem ser substanciais devido à condutividade 

iônica limitada dos eletrólitos; 

 Necessitam de grande quantidade de circuitos eletrônicos agregados 

principalmente para garantir a segurança durante a operação. 
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A modelagem química é considerada, principalmente, para análises estatísticas 

de baterias, e a matemática envolvida nos projetos das células, muitas vezes realizando-

se simulações utilizando ferramentas como o método dos elementos finitos. 

A abordagem matemática parte das reações (2.1), (2.2), (2.3). A modelagem é 

realizada através de equações diferenciais que se baseiam nas concentrações iônicas 

transferidas durante os procedimentos de carga e descarga (D. DANILOV, 2008). Uma 

representação matemática amplamente utilizada é a equação de Nernst-Planck (A.J. 

BARD, 1980), que relaciona o fluxo de ambas as espécies carregadas nos eletrólitos: 

 𝐽𝑗 = −𝐷𝑗

𝜕𝑐𝑗

𝜕𝑦
−

𝑧𝑗𝐹

𝑅𝑇
𝐷𝑗𝑐𝑗

𝜕𝜑

𝜕𝑦
 (2.4) 

 

em que Jj(y,t) representa o fluxo de espécies j em [mol m-2s-1] na posição y em qualquer 

momento t, Dj é o coeficiente de difusão de j em [m2s-1], 
𝜕𝑐𝑗

𝜕𝑦
é o gradiente de concentração 

dado em [mol m-4], 
𝜕𝜑

𝜕𝑦
 é o gradiente de potencial em [Vm-1] e zj é o estado de valência do 

meio salino do eletrólito, normalmente composto por íons de Li+ ou de hexafluorfosfato 

(𝑃𝐹6
−). Para simplificar a análise da equação (2.4), ela é considerada em condições de 

neutralidade elétrica, ou seja, que a quantidade de íons em solução é equilibrada. 

Os fluxos nos eletrólitos são, por sua vez, encontrados através de equações 

integro-diferenciais, como: 

 ∫ (𝑦, 𝑡) = −𝐷𝐿𝑖+
𝜕𝑐(𝑦, 𝑡)

𝜕𝑦

𝑑𝑖𝑓

𝐿𝑖+
 (2.5) 

 

∫ (𝑦, 𝑡)
𝑚𝑖𝑔

𝐿𝑖+

=
𝐹

𝑅𝑇
𝐷𝐿𝑖+𝑐(𝑦, 𝑡)𝐸(𝑦, 𝑡) 

(2.6) 

 ∫ (𝑦, 𝑡) = −𝐷𝑃𝐹6
−
𝜕𝑐(𝑦, 𝑡)

𝜕𝑦

𝑑𝑖𝑓

𝑃𝐹6
−

 (2.7) 

 

 ∫ (𝑦, 𝑡) = −
𝐹

𝑅𝑇
𝐷𝑃𝐹6

−𝑐(𝑦, 𝑡)𝐸(𝑦, 𝑡)
𝑚𝑖𝑔

𝑃𝐹6
−

 (2.8) 
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Além dos parâmetros de migração iônica, são também considerados, na 

modelagem químico-matemática de baterias, fatores como sobretensões e campos 

elétricos. 

Como estas análises químicas, demonstrações e deduções matemáticas fogem do 

escopo deste trabalho, uma modelagem mais simples e presente na literatura de análises 

funcionais das células de baterias será abordada na seção 2.4.2 

2.4.2. Circuito Equivalente 

Para facilitar as análises funcionais das baterias, quando aplicadas a circuitos, 

principalmente durante os processos de carga e descarga, os pesquisadores e 

engenheiros costumam aplicar uma modelagem através de um circuito equivalente, que 

torna a análise mais fácil. Os parâmetros do circuito, capacitâncias, resistências e 

tensões, relacionam-se com os comportamentos observados nos gráficos dos perfis de 

corrente e tensão durante os ciclos de carga e descarga aos quais as células são 

submetidas, como mostrado na Figura 2-3: 

Esta estratégia de modelagem é mais simples que a abordagem química e 

matemática, e é utilizada como base em diversas análises na literatura e no 

desenvolvimento de modelos mais avançados. 

De acordo com (XIDONG TANG, 2011), o circuito equivalente de uma bateria deve 

ser capaz de modelar: 

 Diferença de comportamento entre carga e descarga; 

 O efeito de sobrecarga e descarga profunda; 

 Efeito de relaxamento; 

 Histerese; 

 Efeito de altas frequências; 

 Efeitos de temperatura. 

a partir de dados como: 

 Tensão nos terminais da bateria; 

 Estado de carga (SoC%); 

 Profundidade de descarga (DoD%); 

 Número de ciclos de vida esperados em um dado estado da bateria. 
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O circuito equivalente mais simples que representa as características dinâmicas 

de uma bateria de íons de lítio é mostrado, abaixo, na Figura 2-5: 

 

Figura 2-5- Circuito equivalente representativo para a modelagem de baterias de íons de Lítio 

Neste modelo, os parâmetros mostrados representam: 

 Voc : tensão de circuito aberto (tensão medida nos terminais da bateria, quando 

em repouso); 

 R0 : resistência ôhmica dos conectores, eletrodos e eletrólito; 

  Paralelo R1//C1: representa o efeito de transporte de massa que ocorre 

internamente a célula; 

 Paralelo R2//C2: representa os efeitos de dupla camada da célula. 

Neste circuito, o parâmetro Voc pode ser considerado como dependente de SoC, 

em uma relação que é mostrada na Figura 2-3. 

 

Figura 2-6 - Exemplo de gráfico de relação entre Voc e SoC (JUNNURI, KAMAT, et al.) 
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Diversas variações deste modelo são encontradas na literatura, utilizando diodos 

associados aos elementos aqui mostrados, por exemplo.  

A escolha de capacitâncias e resistências para este modelo é o principal passo 

para a modelagem da célula como um circuito equivalente, pois são capazes de 

reproduzir com fidelidade o comportamento observado/medido de corrente e tensão 

obtidos durante os processos de carga e descarga, e esses dados são utilizados para a 

identificação de seus valores. Não é possível afirmar, no entanto, que uma das 

constantes de tempo referentes a estes ramos do circuito seja predominante para a 

descrição da dinâmica completa da bateria, pois os comportamentos observados para os 

processos apresentam parâmetros diferenciados. 

A escolha de um modelo apropriado é uma parte essencial para o projeto de um 

BMS, pois seus valores são utilizados para os cálculos e estimativas dos parâmetros 

monitorados pelo sistema. 

O estado de carga é um dos fatores que são estimados baseados neste modelo. 

Este parâmetro será tratado a seguir. 

2.5. Estado de carga 

O Estado de Carga, ou SoC, é um dos principais parâmetros estimados por um 

BMS. Ele define a carga presente em uma bateria, quando comparada com uma bateria 

completamente carregada. Para realizar essa estimativa, o BMS conta com diversos 

algoritmos para extrair com grande precisão os valores dos parâmetros da bateria, como 

a tensão de circuito aberto (OCV ou Voc). Mas a estimativa é susceptível a erros de 

medição. Então ferramentas diferenciadas estão sendo desenvolvidas para que os 

valores de SoC sejam cada vez mais fiéis ao comportamento das células da bateria. 

Assim, diversas variações de estimadores são utilizadas para a determinação do 

valor da carga, sendo a mais simples delas a chamada Contagem de Coulombs, que é 

melhor descrita na subseção 2.5.1. 
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2.5.1. Contagem de Coulombs 

O método de estimativa de SoC de mais simples implementação é a chamada 

Contagem de Coulombs. Essa contagem consiste na integração da corrente que entra e 

sai da bateria durante os processos de carga e descarga, em relação ao tempo, e 

comparando-o com um valor inicial. Seu cálculo pode levar em conta outros parâmetros 

como: taxa de auto descarga, temperatura, eficiência de carga/descarga, dentre outros, 

utilizados como entradas do sistema de contagem. 

Mas este método possui algumas limitações para aplicações veiculares (XIDONG 

TANG, 2011): primeiramente, a contagem de Coulombs deve ser iniciada com um valor 

atual, que nem sempre é conhecido. Segundo, o erro de medição acumula ao longo do 

tempo. As magnitudes dos erros do sensor são dependentes de sua precisão, magnitude 

atual e da extensão da excursão. Mas, a principal desvantagem é que este método 

depende do conhecimento da capacidade da bateria, e não há recuperação de valores 

caso haja um erro durante os cálculos. 

A identidade de integração do método de Contagem de Coulombs é dada pela 

equação: 

 
𝑆𝑜𝐶 =  

∫ 𝜂𝑐
𝑡

0
𝐼𝑏𝑑𝑡

𝐴ℎ𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 3600
 

 

(2.9) 

Na maior parte das aplicações, o valor de 𝜂𝑐 , ou Eficiência de Coulombs, é 

considerado como unitário. 

Um modelo simplificado de um sistema de estimação por Contagem de Coulombs, 

implementado em ambiente Matlab/Simulink é mostrado na Figura: 

 

Figura 2-7 - Modelo realizado no Simulink para a ferramenta de Contagem de Coulombs 
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Tal modelo foi implementado em (SILVEIRA VELOSO, 2013) e será implementado 

neste trabalho para fins de comparação. 

2.5.2. Outros métodos 

Pelas limitações apresentadas para a ferramenta de Contagem de Coulombs, 

diversas outras ferramentas foram e estão sendo desenvolvidas para que a estimativa do 

SoC seja feita com realimentação, diminuindo os erros de cálculos. 

Alguns métodos são:  

 Método da correção de tensão de circuito aberto:(LEE S., 2008) (ROSCHER 

e SAUER, 2011) (CHIANG, SEAN e KE, 2011) 

 Método de redes neurais: (CHARKHGARD e FARROKHI, 2010) 

 Filtro de partículas: (GAO, LIU e HE, 2011) 

 Método de Filtros de Kalman; 

 Método de Filtros de Kalman Estendidos; 

Todos estes métodos mostram uma maior complexidade que a contagem de 

Coulombs, e muitos se utilizam dos parâmetros do modelo de circuito equivalente das 

células mostrados na Figura 2-5. Os dois últimos métodos não contêm citações, pois são 

abordados no Capítulo 3. 
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2.6. Considerações Finais 

Neste capítulo foram abordados os principais aspectos relacionados a tecnologias 

e modelagens de baterias utilizadas em veículos híbridos e elétricos. Foi apresentado um 

quadro comparativo entre as principais tecnologias químicas de baterias utilizadas em 

aplicações veiculares na atualidade, justifica-se a escolha do estudo dos parâmetros 

referentes a células de íons de lítio, pela grande utilização no mercado.  

Foram apresentados os principais aspectos e funções relacionadas aos sistemas 

de gerenciamento de baterias de lítio, que asseguram que as células sejam operadas de 

forma segura e eficiente. Dá-se um enfoque maior a função de estimativa de carga e as 

ferramentas utilizadas, bem como as modelagens mais utilizadas para seu projeto. Isso 

se justifica por ser esta função o objeto de estudo deste trabalho. 
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Capítulo 3 

Filtros de Kalman 

3.1. Resumo do Capítulo 

O presente capítulo trata da ferramenta Filtros de Kalman, mostra seus 

princípios, exemplos em que são utilizados e sua aplicação para a estimativa de SoC de 

baterias de íons de lítio, seguindo a abordagem dos capítulos anteriores. 

3.2. Conceitos e desenvolvimento da ferramenta 

Diversos problemas em comunicação e controle são de natureza estatística, como 

por exemplo (KALMAN, 1960): 

 Predição de sinais aleatórios; 

 Separação de sinais aleatórios de ruídos aleatórios; 

 Detecção de sinais com formas conhecidas (pulsos, senoidais, entre 

outros), na presença de ruído aleatório. 

Kalman propôs seu método de filtragem em contrapartida às soluções dos 

problemas com variáveis de origem aleatória através do processo de Wiener. 

A reprodução de características dinâmicas de sistemas, como é exigida de 

estimadores de estado de carga para baterias, necessita que sejam aplicados diversos 

conceitos de controle moderno, como a teoria de Espaço de Estados. É nesta teoria em 

que se baseiam os principais conceitos dos Filtros de Kalman. 

3.2.1. Espaço de Estados 

Modelos em espaço de estados são desenvolvidos para tornar rastreáveis as 

análises de sistemas e variáveis envolvidas em um problema de controle dinâmico. 
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Como visto em (WELCH e BISHOP, 2001) e (KAILATH, SAYED e HASSIBI, 2000), 

considerando-se um processo dinâmico descrito por uma equação de diferenças na 

forma 

 𝑦𝑖+1 = 𝑎0𝑦𝑖 + ⋯+ 𝑎𝑛+1,𝑖𝑦𝑖,𝑛+1 + 𝑢𝑖  , 𝑖 ≥ 0 (3.1) 

onde {𝑢𝑖} representa um processo de ruído branco, e os valores iniciais aleatórios são 

representados pelos valores de 𝑦. 

Assim, é válido assumir que o ruído é independente do processo, e as relações 

entre eles pode ser reescrita como: 

 

 𝒙𝒊+𝟏 = [
𝑎0 ⋯ 𝑎𝑛−1

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 0

] [

𝑦𝑖+1

⋮
𝑦𝑖−𝑛+1

] + [
1
⋮
0
] 𝒖𝒊 (3.2) 

 

 𝒚𝒊 = [1 0… 0]𝒙𝒊 (3.3) 

 

 

Assim, é possível modelar de forma linear as relações entre o novo estado 𝑥𝑖+1 e 

os estados anteriores e o ruído de processo. 

A matriz xi, também conhecida como matriz de estados, representa o menor 

conjunto possível de 1variáveis capaz de descrever a dinâmica de um sistema, dada uma 

entrada conhecida em todos os instantes. Os estados, no entanto, não são conhecidos. 

Daí a necessidade de uma ferramenta que permita estima-los, os chamados 

Observadores de Estados. 

3.2.2. Os Filtros de Kalman Discreto 

Os Filtros de Kalman foram propostos como uma solução para que se possam 

estimar, através de observadores, os estados de um processo, normalmente 

representado por um conjunto de equações de estado discretas, como (3.2) e (3.3).  

Para a modelagem dos filtros, é necessário definir conceitos relacionados aos 

momentos a priori (�̂�𝑘 ∈ ℜ−𝑛) e a posteriori (�̃�𝑘 ∈ ℜ𝑛): 

A xi B 

C 
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 Erros: a expressão abaixo é utilizada tanto para o cálculo do erro a priori 

quanto a posteriori: 

 𝑒𝑘 ≡ 𝑥𝑘 − �̂�𝑘  (3.4) 

 𝑒𝑘 ≡ 𝑥𝑘 − �̃�𝑘  (3.5) 

 Covariâncias estimadas para os erros: 

 𝑃𝑘 = 𝐸[𝑒𝑘𝑒𝑘
𝑇] (3.6) 

Para formar as equações para os filtros de Kalman, deseja-se encontrar uma 

expressão que relacione os estados estimados priori e a posteriori. Essa expressão é dada 

por: 

 �̃�𝑘 = �̃�𝑘 + 𝐾(𝑧𝑘 − 𝐻�̃�𝑘) (3.7) 

Onde 𝑧𝑘 representa os valores obtidos nas medições, a diferença (𝑧𝑘 − 𝐻�̃�𝑘) é 

chamada inovação, ou residual. O objetivo da matriz K nessa expressão é minimizar a 

covariância dos erros.  

O algoritmo capaz de estimar essa matriz K se baseia em uma forma de controle 

em malha fechada, em que a realimentação é feita por medições ruidosas. Esse processo 

baseia-se no princípio de atualização das equações, que são divididas em dois grupos: 

equações de atualização temporal e equações de atualização de medições. As primeiras 

são responsáveis por projetar a frente (no temo) o estado atual e a covariância do erro 

associado a ele. As segundas são responsáveis pela realimentação para que seja obtido o 

estado a posteriori. O ciclo de obtenção de tais equações pode ser visto na Figura 3-1: 

 

Figura 3-1 - Ciclo de cálculos realizados pela modelagem de um filtro de Kalman 

 

As equações responsáveis por esses processos são da seguinte forma: 
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 Equações de atualização no tempo: 

 �̂�𝑘 = 𝐴�̂�𝑘 + 𝐵𝑢𝑘 (3.8) 

 𝑃𝑘 = 𝐴𝑃𝑘−1𝐴
𝑇 + 𝑄 (3.9) 

   

 Equações de atualização de medições: 

 𝐾𝑘 = 𝑃𝑘𝐻
𝑇(𝐻𝑃𝑘𝐻𝑇 + 𝑅)−1 (3.10) 

 �̂�𝑘 = �̃�𝑘 + 𝐾𝑘(𝑧𝑘 − 𝐻�̃�𝑘) (3.11) 

 𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘𝐻)𝑃𝑘  (3.12) 

 

A aplicação destas equações é mostrada na Seção 3.2.3. 

3.2.3. Algoritmo dos Filtros de Kalman (JÚNIOR, 2003) 

Os filtros de Kalman são uma importante e versátil ferramenta para aplicações 

em controle. Como mencionado nas seções anteriores, suas aplicações baseiam-se em 

sistemas modelados em Espaço de Estados, por equações como: 

 𝒙𝒌 = 𝑨𝒙𝒌−𝟏 + 𝑩𝒖𝒌−𝟏 + 𝑤𝑘  (3.13) 

 𝒚𝒌 = 𝑪𝒙𝒌 + 𝑫𝒖𝒌 + 𝑒𝑘 (3.14) 

Para a realização das atualizações necessárias no processo de estimativa devem-

se estipular condições iniciais da variável de estado �̂�0. Neste trabalho, os ruídos brancos 

𝑤𝑘 e 𝑒𝑘 serão considerados com os valores de suas médias, ou seja, 0 (zero). 

Após a inserção dos valores iniciais estipulados para �̂�0, calcula-se o valor predito 

para �̃�1: 

 �̃�1 = 𝐴�̂�0 + 𝐵𝑢0 (3.15) 

Ou, de forma mais genérica: 

 �̃�𝑘 = 𝐴�̂�𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘−1 (3.16) 

Aplicando a mesma forma para a predição da equação de saída para os estados 

preditos: 
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 �̃�𝑘 = 𝐶�̃�𝑘 + 𝐷𝑢𝑘 (3.17) 

Pela Equação ((3.18), pode-se calcular a matriz de covariância dos erros preditos: 

 �̃�𝑘 = 𝐸((𝑥𝑘 − �̃�𝑘)(𝑥𝑘 − �̃�𝑘)
𝑇) (3.18) 

Fazendo o desenvolvimento da expressão acima, obtém-se: 

 �̃�𝑘 = 𝐴𝑃𝑘−1𝐴
𝑇 + 𝑄 (3.19) 

em que Q é a matriz e variâncias do ruído branco. 

Após a etapa de predição, passa-se a etapa de correção, ajustando o valor da 

estimativa com base nos erros encontrados entre os valores medidos e preditos. 

Aplicando-se as equações (3.15) - (3.17) para os valores de ‘y’ predito e medido, e 

seguindo os mesmos procedimentos utilizados para a predição, tem-se: 

 �̂�𝑘 = �̃�𝑘 + 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − ( 𝐶�̃�𝑘 + 𝐷𝑢𝑘)) (3.20) 

 𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐶𝐾𝑘)�̃�𝑘(𝐼 − 𝐶𝐾𝑘)
𝑇 + 𝐾𝑘𝑅𝐾𝑘

𝑇 (3.21) 

Na equação (3.21), isolando-se a matriz de ganhos K, obtém-se o filtro de Kalman: 

 𝐾𝑘 = �̃�𝑘𝐶
𝑇(𝐶�̃�𝑘𝐶

𝑇 + 𝑅)
−1

 (3.22) 

A Figura [x] resume as etapas do algoritmo para a obtenção do Filtro de Kalman: 

 

Figura 3-2 - Resumo do algoritmo dos filtros de Kalman (WELCH e BISHOP, 2001) 

O filtro de Kalman abordado neste trabalho é simples. Há, ainda, outras versões 

destes filtros, como a estendida e unscented (JÚNIOR, 2003). Um exemplo de aplicação é 

mostrado na Seção 3.3, e uma breve explicação da utilização desta ferramenta para a 

estimativa de SoC é apresentada na Seção 3.4. 



 
 

38 
 

3.3. Exemplo de aplicação de um Filtro de Kalman  

Os filtros de Kalman são uma ferramenta versátil para a utilização em diversos 

problemas de controle. Por essa variedade de aplicações, há também uma variedade de 

formulações. Nesta seção serão mostradas duas aplicações realizadas no 

Matlab/Simulink, que utilizam a abordagem de (CHAO, 2011): 

O sistema de um voltímetro automotivo é modelado como uma alimentação 

constante de 12V, a partir da equação abaixo (já modificada para a aplicação de filtros de 

Kalman): 

 
𝑥𝑘+1 =  𝑥𝑘 + 𝑤 , 𝑥𝑜 = 12,

𝑤 =  ~𝑁(0.22) (3.23) 

Assim, são declarados os parâmetros a serem enviados para o filtro, incluindo as 

matrizes do modelo em espaço de estados do sistema, os valores das matrizes de 

covariância do sistema e o erro de medição. 

Abaixo, são apresentados o sistema do voltímetro e, posteriormente, o diagrama 

referente aos cálculos do Filtro de Kalman para a estimativa da tensão de saída, de 

acordo com o sistema do Observador de Estados, no qual o sistema é baseado. 

O modelo do sistema é dado de acordo com o diagrama de simulação da Figura 

3-3 - Diagrama no Simulink de um sistema de voltímetro automotivo definido em  para a 

aplicação de Filtros de Kalman: 
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Figura 3-3 - Diagrama no Simulink de um sistema de voltímetro automotivo definido em (CHAO, 2011) 
para a aplicação de Filtros de Kalman 

Para a utilização do modelo, é definido um vetor de entrada para as funções de 

controle (indicado como entrada), as condições iniciais dos estados xo, x1 e a covariância 

inicial, P1. 

O diagrama dos cálculos realizado para as estimativas através de um Filtro de 

Kalman, montado a partir das equações apresentadas na Seção 3.2.3, é mostrado na 

Figura 3-4 - Aplicação das equações para o projeto de um Filtro de Kalman: 
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Figura 3-4 - Aplicação das equações para o projeto de um Filtro de Kalman 

Assim realiza-se a simulação a partir dos dados inseridos através da linha de 

comando, obtendo-se o resultado mostrado na Figura 3-5: 
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Figura 3-5 - Resultado da estimativa de tensão de uma bateria automotiva a partir de um Filtro de Kalman 
(CHAO, 2011) 

Percebe-se através do gráfico acima que as observações feitas pelo filtro definem 

a forma de onda da saída. Apesar da grande oscilação devido ao ruído do sistema e de 

medição, indicados na Figura 3-3 através dos blocos “Random number”, percebe-se que 

os valores presentes na saída do filtro possuem picos menores de tensão que a resposta 

real do sistema, mas ainda segue seu perfil de forma bem fiel. Este fato mostra que a 

estimativa realizada pelo filtro de Kalman para o sinal de tensão se aproxima melhor do 

valor esperado de 12V. 

Apesar de seu perfil ser semelhante, o erro de estimativa ainda é grande, como 

mostra a Figura 3-6: 
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Figura 3-6 - Erro de estimativa apresentado no exemplo do Voltímetro Automotivo 

 

3.4. Aplicação de Filtros de Kalman para a estimativa de SoC de 
baterias de Lítio 

Os filtros de Kalman são amplamente citados na literatura como uma melhor 

alternativa a Contagem de Coulombs, para a estimativa de carga de uma bateria. 

Geralmente, o método segue a seguinte sequência: 

1. Têm-se os dados de corrente e temperatura como entrada do sistema, que 

são aplicados à bateria, cujos parâmetros internos não estão disponíveis 

para o usuário, e também ao modelo estimado para a bateria; 

2. Ambos os sistemas tem como saída valores de tensão (real, para a bateria, 

e estimado, para o modelo de circuito equivalente); 

3. A diferença entre estes valores de tensão é utilizada para se estimar, 

novamente, os parâmetros do modelo em circuito equivalente, que á 
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atualizado para a execução do processo para o próximo ponto de 

amostragem. 

 

 

Figura 3-7 - Sistema simplificado mostrando um sistema de estimativa de SoC que utiliza dos filtros de 
Kalman (GARCHE e JOSSEN, 2000) 

A grande vantagem da utilização dos Filtros de Kalman para a estimativa quando 

comparado ao método da contagem de Coulombs, é que este filtro é sequencial, 

necessitando apenas das amostras anteriores das variáveis do sistema, os termos 

forçados e as observações das amostras de corrente. (ZHANG e LEE) (HE, WILLIARD, et 

al., 2013) 

Este é um passo em que a modelagem da bateria como um circuito elétrico 

equivalente se mostra como um facilitador da obtenção da estimativa do SoC. O circuito 

equivalente mostrado na Figura 3-8 é representado como equações de estado com as 

seguintes matrizes de coeficientes e estados (JUN, SMITH, et al.): 
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Figura 3-8 - Modelo de circuito equivalente para baterias de íons de Lítio 

 𝐴 =  

[
 
 
 
 −

1

𝑅1𝐶1

0 0

0 −
1

𝑅2𝐶2

0

0 0 0]
 
 
 
 

 (3.24) 

 𝐵 =  

[
 
 
 
 
 
 

1

𝐶1

1

𝐶2

−
1

𝑆𝑎,𝑐]
 
 
 
 
 
 

 (3.25) 

 𝐶 = [−1 −1 𝑘𝑒] (3.26) 

 𝐷 =  −𝑅0 (3.27) 

Em que, além dos parâmetros mostrados no circuito, estão presentes as variáveis: 

Sa,c , que é a capacidade real da célula/bateria, e 𝑘𝑒 , que é o coeficiente de regressão da 

função que relaciona Voc e SoC, apresentada na Seção2.4.2. 

O vetor de estados é representado por: 

 

𝑥 =  [
𝑣1

𝑣2

𝑆𝑜𝐶
] 

 

(3.28) 

E a saída: 

 𝑦 = 𝑣 (3.29) 

Em que v é a tensão nos terminais abertos indicados na Figura 3-8. 
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3.5. Considerações Finais 

Este capítulo tratou da ferramenta de Filtros de Kalman, mostrando a concepção 

das equações utilizadas em sua modelagem, as bases para sua compreensão, um 

exemplo de aplicação, e uma introdução a sua utilização para a estimativa de SoC. 

Utilizando os princípios dos Filtros de Kalman e baseando-se no modelo 

apresentado na Seção 3.4, incluindo sua representação em Espaço de Estados, este 

trabalho de conclusão de curso mostra a implementação desta ferramenta para a 

estimativa de SoC e compara os resultados obtidos através dela com os obtidos 

utilizando o modelo de Contagem de Coulombs previamente implementado.  
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Capítulo 4 

Simulações 

4.1. Resumo do Capítulo 

O Capítulo 4 apresenta a explanação sobre a construção dos modelos utilizados 

para a identificação dos parâmetros de uma bateria de íons de lítio, a partir de dados de 

corrente e tensão obtidos através da construção experimental presente em (SILVEIRA 

VELOSO, 2013). 

4.2. Setup de aquisição de dados 

Esta seção apresenta uma breve descrição do ferramental e objeto de estudo 

utilizados para a aquisição dos dados necessários para que a modelagem dos 

parâmetros internos da célula de bateria de Íons de Lítio, pudesse ser realizada e 

posteriormente implementada na estimativa do estado de carga, utilizando Filtros de 

Kalman.  

4.2.1. A Célula 

A célula de uma bateria de Íons de Lítio com as seguintes características foi 

utilizada para a aquisição de dados (EiG Battery Datasheet): 

Tabela 4-1 - Características da célula de bateria escolhida 

Tecnologia 

Bateria de Li-Íon/Polímero 
Catodo Li[NiCoMn]O2 
Anodo Baseado em um composto de grafite, e 

otimizado para aplicações VPHE e VE 
Características mecânicas 
Modelo C020 
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Comprimento 217,0±1mm (excluindo terminais) 
Largura 129,0±1mm 
Espessura 7,2±0,2mm 
Peso aproximado 428 g 
Características Elétricas 
Tensão Nominal 3,65V 
Capacidade Nominal (1C) 20 Ah 
Energia Específica 174 Wh/kg 
Densidade de Energia 370 Wh/l 
Potência Específica (DOD 50%, 10 segundos) 2300 W/kg 
Densidade de Potência (DOD 50%, 10 
segundos) 

4600 W/l 

 
 

Tabela 4-2 - Condições de operação para a Célula de bateria EiG C020 

Condições de Operação 

Carga Método recomendado CC/CV 
Tensão Máxima de carga 4,15 V 
Corrente de carga 
recomendada 

0,5*C (equivalente a 10A) 

Descarga Limite de tensão recomendado 
para descarga 

3,0 V 

Limite inferior de tensão para 
descarga 

2,5 V 

Máxima corrente contínua de 
descarga 

Até 5*C (equivalente a 100A) 

Corrente máxima de descarga 
(pico< 10s) 

10*C (equivalente a 200A) 

Condições de temperatura Temperatura de operação -30°C/+55°C 
Temperatura de carga 
recomendada 

0°C/+40°C 

Temperatura de 
armazenamento 

-30°C/+55°C 

Ciclos de vida a 25°C: (carga e descarga a 
1C, DOD 100%) 

1000 ciclos a 80% da 
capacidade nominal 

 
A montagem e fixação da célula para que pudessem ser realizadas as medições 

dos valores de corrente, tensão e temperatura, foi feita como mostra a Figura 4-1.  
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Figura 4-1 - Fixação da célula para medições 

 
 

4.2.2. Demais equipamentos 

A bancada de medições era composta também, por: 

 Um computador, utilizado como interface com o usuário, e como 

ferramenta para elaboração e execução das funções de controle do 

sistema; 

 Uma câmara térmica (CTS); 

 Uma carga programável (Série Chroma 6330); 

 Fonte de tensão/corrente programável (Sorensen 14) 

 Conversor para termopares isolado termicamente (K109TC Tipo K); 

 Placa eletrônica que comporta as conexões com relés que diferenciam os 

circuitos de carga e descarga; 

 Quatro amplificadores de isolação; 

 Um dispositivo de medição de corrente (transformador de corrente); 

 Uma placa de aquisição de dados dSpace; 

 

O programa responsável pelo controle para o sistema de carga e descarga, e pela 

aquisição dos dados, foi elaborado em ambiente MATLAB/SimuLink, conectado através 
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da ferramenta Real Time, com o painel de controle elaborado no software ControlDesk 

da dSpace. O programa é mostrado em maiores detalhes em (SILVEIRA VELOSO, 2013). 

Esta bancada foi utilizada para monitorar as seguintes variáveis da célula: 

Tabela 4-3 - Variáveis Medidas para Aplicação 

Variável Unidade Descrição 

Vt V Tensão da célula 

Ibact A 

Corrente de 

carga/descarga nos 

terminais da bateria 

Temp °C 

Temperatura da célula, 

através de um termopar 

preso a ela. 

Temp_Amb °C 

Temperatura do 

ambiente interno à 

câmara térmica 

SoC % 

Estimativa do estado de 

carga utilizando-se o 

método da Contagem de 

Coulombs 

 

Com tais variáveis disponíveis, é possível realizar a modelagem da bateria de 

acordo com a estratégia escolhida (neste trabalho, o circuito equivalente). 

4.3. Modelagem da Célula de Íons de Lítio 

O primeiro passo, para a realização da simulação do sistema utilizando os dados 

obtidos com a montagem descrita em 4.1, é a modelagem da célula de acordo com o 

circuito equivalente apresentado na Figura 3-7. 

Através do modelo, vê-se a necessidade de estimar os parâmetros do circuito, 

tomando como base o comportamento, da célula, observado através de medições de 

corrente, tensão e temperatura da mesma. 
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4.3.1. Estimativa dos Parâmetros Vo, R e C do Circuito Equivalente  

Para a estimativa dos parâmetros relativos aos componentes do modelo 

apresentado na Figura 3-8, foi utilizado um código em MatLab, elaborado durante as 

aulas e treinamentos realizados sobre baterias, e apresentado abaixo, utilizando a 

manipulação de matrizes de dados para a obtenção dos parâmetros do modelo de 

circuito equivalente que representa as características funcionais da bateria.  

Para que este modelo fosse efetivamente validado, foram utilizados dados que 

foram adquiridos durante ciclos de descarga, levando em conta os parâmetros de 

corrente e tensão nos seguintes intervalos de tempo: 

 

  

Figura 4-2 - Dados e intervalos utilizados para a identificação dos parâmetros do modelo de circuito 
equivalente da bateria (o ruído observado na medição é devido ao equipamento) 

 T0: tempo em que a célula está em repouso; 

 T1: tempo em que acontece a descarga; 

 T2: tempo de relaxamento (tempo que a bateria leva para estabilizar seu 

nível de tensão após um pulso de descarga); 
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O método utilizado é baseado em (SHUGANG, 2011), e o código aqui utilizado foi 

elaborado baseando-se naquele concebido durante as atividades desenvolvidas na 

disciplina de “Prototipagem de Componentes Veiculares”, cursada durante o período de 

intercâmbio na Universidade Tecnológica de Eindhoven. 

Para simplificar a utilização do método de estimativa, dentro da rotina 

responsável pela execução completa dos objetivos deste trabalho, a implementação por 

função foi preferida para a execução dos cálculos, diminuindo os processos paralelos 

sendo executados.  

A função intitulada como identification tem como parâmetros de entrada os 

vetores de tempo, corrente e tensão. A rotina correspondente a esta função é 

apresentada no Anexo I. 

Inicialmente, algumas medidas foram tomadas para evitar que a identificação dos 

parâmetros fosse influenciada por ruídos de medição ou do sistema, os dados de tensão 

foram submetidos a um Filtro de Butterwoth de segunda ordem, com frequência de 

corte de 1Hz, que é posteriormente normalizada de acordo com o Teorema de 

Amostragem de Nyquist, para que seja evitado o efeito de falseamento dos dados.  

Depois da definição das variáveis e constantes a serem utilizadas como auxiliares 

no código, a rotina prossegue identificando os intervalos de tempo mostrados na Figura 

4-2 , estabelecendo um limiar de corrente para que os intervalos sejam distinguidos. Os 

intervalos são caracterizados pelos seus pontos iniciais no tempo, T0, T1 e T2. 

Então, é identificada a corrente média da célula durante a descarga, ou seja, no 

intervalo de tempo entre T0 e T1. Este valor será utilizado posteriormente para a 

identificação dos parâmetros da bateria representados pelas resistências e 

capacitâncias. 

Após este breve cálculo, realiza-se a média da tensão da bateria em repouso, ou 

seja, soma-se o valor de tensão entre o início da aquisição de dados e o início da 

descarga, assim, obtendo-se o valor referente à tensão de circuito aberto Voc. Este valor 

pode ser um pouco superior ao da tensão nominal da bateria pelos seguintes motivos: 

 O valor de Voc é obtido desprezando-se todas as perdas da célula; 

 A célula está incialmente carregada um pouco acima de sua capacidade 

nominal; 

Um passo importante que é realizado nesta sessão da rotina, é a identificação do 

valor da queda de tensão que ocorreu durante a descarga. É válido lembrar que este 
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processo de identificação funciona apenas para dados que indiquem um ciclo de 

descarga da célula da bateria. 

O valor de R0, que representa a resistência ôhmica dos conectores, é calculado 

dividindo-se o valor da queda de tensão durante a descarga pelo valor médio da 

corrente. 

Os demais parâmetros de resistências e capacitâncias são obtidos através da 

identificação das constantes de tempo. Este processo é baseado em (SHUGANG, 2011), 

em que se utilizam expressões discretas para a formação de matrizes que satisfazem a 

seguinte relação: 

 [

𝑌1

𝑌2

…
𝑌𝑛

] =  [

−𝑋1 −𝑈1 𝑡1 − 𝑇1

−𝑋2 −𝑈2 𝑡2 − 𝑇2

… … …

1

1

…
−𝑋𝑛 −𝑈𝑛 𝑡𝑛 − 𝑇𝑛 1

] [

𝜏1 + 𝜏2

𝜏1𝜏2

𝑉10𝜏1 + 𝑉20𝜏2

(𝑉10 + 𝑉20)𝜏1𝜏2

] (4.1) 

Podendo também ser identificada como: 

 𝐵 = 𝐴𝑃 (4.2) 

  

Assim, aplicando-se o método dos mínimos quadrados, é possível obter as 

expressões necessárias para se identificar as constantes de tempo τ1 e τ2, a partir da 

matriz P. Com estes valores são obtidas, então, as estimativas das tensões dos ramos R-C 

do circuito equivalente mostrado na Figura 3-7.  

Assim, os valores alcançados para a mesma célula, em condições diferentes são 

mostrados na tabela abaixo: 

 
 

Tabela 4-4 - Valores obtidos para os parâmetros de acordo com os arquivos de dados 

Voc (V) R0 (Ω)  R1(Ω) R2(Ω) C1 (F) C2(F) Arquivo 

3,6309 0 * 0,3891 6.7698 2,2072x104 -2,3868x104 1ddch.mat 

3,6435 0 * 4,3865 1,4526x10³ 1,4807x10³ -1,5201x10³ 1.dch2.mat 

*o valor 0 foi atribuído a R0 por ser considerado de ordem de grandeza desprezível quando 

comparado com os valores de R1 e R2 

Como indicado na Tabela 4-4, as estimativas para os parâmetros do circuito 

equivalente foram obtidos através de um conjunto de dados de medições disponíveis, 

levando-se em conta que os dados deveriam contemplar intervalos de medição que 

contivessem os três intervalos de tempo a serem identificados pela rotina, ou 
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manualmente. Para maiores detalhes quanto à escolha dos dados utilizados para esta 

estimativa, seus gráficos de corrente, tensão e Estado de Carga são apresentados no 

Anexo II. 

4.4. Aplicação dos parâmetros na elaboração do Filtro de Kalman  

4.4.1. Obtenção do coeficiente de regressão da função Voc em 
função do SoC 

Primeiramente, para a implementação dos parâmetros no modelo em Espaço de 

Estados do Filtro de Kalman, é importante que seja identificada, também, a relação entre 

a tensão de circuito aberto (Voc) e o estado de carga da célula (SoC). 

Para isso, foi realizada uma regressão linear a partir dos dados disponíveis, 

considerando as estimativas de Voc obtidas anteriormente, apresentadas na Tabela 4-4, 

e os valores iniciais de SoC para cada um dos conjuntos de dados. Estes valores foram 

obtidos através da ferramenta da Contagem de Coulombs, apresentada na Seção 2.5.1. 

 

Figura 4-3 - Exemplo de gráfico de relação entre Voc e SoC (JUNNURI, KAMAT, et al.) 
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Assim, tem-se a seguinte função, considerando dois pontos obtidos através dos 

dados disponíveis, que podem ser considerados escassos para que se obtenha uma 

estimativa ótima da expressão de linearização: 

 

Figura 4-4 - Relação Voc em função do SoC para o conjunto de dados disponíveis, e sua equação de 
regressão linear 

A partir dos cinco conjuntos de dados disponíveis, foi calculado o termo 

derivativo presente na equação (3.26) como ke, é deduzido, então como: 

 𝑘𝑒 =  0.0109 (4.3) 

Após esta estimativa, é possível aplicar as equações do Espaço de Estados na 

rotina responsável por realizar as estimativas da tensão de saída, e dos estados V1, V2 e 

SoC. 

4.5.  O Filtro de Kalman no MATLAB/Simulink (MATHWORKS) 

Para aplicações de pequeno porte, o Filtro de Kalman simples é uma ferramenta 

indicada.  

O filtro simples pode ser aplicado em várias formas, desde linhas de código até 

diagramas de bloco/simulação a ser utilizada no Simulink. 
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O MATLAB/Simulink possui suas próprias funções para a realização dos cálculos 

de estimativas através dos Filtros de Kalman. Como por exemplo: 

a) A função KALMAN: a função kalman é responsável por projetar um Filtro de 

Kalman ou um estimador de estados de Kalman, utilizando-se como entrada o 

modelo em espaço de estados da planta e os dados de covariância dos ruídos 

de processo e medição. Esta função tem a capacidade de lidar com problemas 

contínuos e discretos. As suas variáveis de retorno são o ganho de Kalman 

(identificado neste trabalho como K) e a matriz de covariância dos erros em 

regime estacionário P, para que tais valores sejam utilizados na estimativa da 

saída do sistema, e de seus estados. 

b) Bloco de simulação Kalman Filter: o bloco Kalman Filter é utilizado para 

prever ou estimar estados ou a saída a partir de uma série de medições 

incompletas e/ou ruidosas, de acordo com as equações apresentadas no 

Capítulo 3. Há grandes diferenças entre o bloco aqui mencionado e a função 

descrita acima. Pela caixa de diálogo mostrada na Figura 4-5 , percebe-se que, 

além das estimativas iniciais das matrizes do sistema, as seguintes funções 

estão disponíveis: 

 

Figura 4-5- Caixa de diálogo referente ao bloco do Simulink Kalman Filter 
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 É possível especificar o número de filtros a serem utilizados para a 

realização das estimativas; 

 É possível escolher o momento em que tais filtros são ativados; 

 Quando os filtros estiverem desabilitados, pode se reinicializar os valores 

das matrizes de covariância dos erros; 

 É possível escolher quais serão as variáveis de saída do filtro, dentre as 

seguintes opções: 

o Z_est (estimativa da saída); 

o X_est (estimativa dos estados); 

o MSE_est (erro médio quadrado dos estados estimados) 

o Z_prd (saída predita); 

o X_prd (estados preditos); 

o MSE_prd (erro médio quadrado dos estados preditos) 

c) Para a realização deste trabalho escolheu-se utilizar um código próprio ao 

invés de uma função própria do MATLAB para que se pudessem executar 

todos os passos da estimativa, de forma conhecida e visível para o usuário do 

programa, facilitando a identificação de possíveis erros no código. 

 

4.6.  O Filtro de Kalman Simples (Kim, 2011) 

O Filtro de Kalman escolhido para o teste da modelagem é baseado no exemplo 

Simple Kalman apresentado em (Kim, 2011), em que apenas o equacionamento básico 

do Filtro de Kalman é utilizado para que se possa realizar a estimativa dos estados e 

saídas do sistema de um voltímetro. O código apresentado é como segue: 

function volt = SimpleKalman(z) 
% 
% 
persistent A H Q R  
persistent x P 
persistent firstRun 

  
if isempty(firstRun) 
  A = 1; 
  H = 1; 

   
  Q = 0; 
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  R = 4; 

  
  x = 14; 
  P =  6; 

   
  firstRun = 1;   
end 

   
xp = A*x; 
Pp = A*P*A' + Q; 

  
K = Pp*H'*inv(H*Pp*H' + R); 

  
x = xp + K*(z - H*xp); 
P = Pp - K*H*Pp; 

  
volt = x; 

 

É possível identificar nesta função as etapas de predição e correção como: 

 Predição: 

xp = A*x; 
Pp = A*P*A' + Q; 

 

 Correção: 

 
K = Pp*H'*inv(H*Pp*H' + R); 

  
x = xp + K*(z - H*xp); 
P = Pp - K*H*Pp; 

 

Os resultados obtidos e a discussão sobre os mesmos são apresentados no 

Capítulo 5. 

4.7. Considerações Finais 

Este capítulo mostrou alguns aspectos essenciais utilizados para a realização das 

simulações realizadas neste trabalho, como a descrição do processo de aquisição dos 

dados utilizados para a estimativa dos parâmetros que representam a célula de bateria, 

e também duas variações do método do Filtro de Kalman, uma implementada através de 

linhas de código, e uma através de um modelo Simulink (como mostrado na Seção 3.3), 

utilizadas para efeitos de comparação, de acordo com os resultados alcançados pelas 

simulações de cada um deles, e discutidos no Capítulo 5. 
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Capítulo 5 

Resultados 

5.1. Resumo do Capítulo 

Este capítulo apresenta os resultados alcançados com as simulações realizadas 

para a obtenção da estimativa do estado de carga de uma bateria de Íons de Lítio. As 

ferramentas utilizadas como bases são mostradas no Capítulo 4, bem como uma breve 

explicação sobre a aquisição dos dados, e informações relevantes para a representação 

da célula escolhida, através do modelo de circuito equivalente. 

As discussões aqui apresentadas levam em consideração os resultados 

apresentados em artigos que serviram como fonte de pesquisa, bem como os resultados 

alcançados através de simulações utilizando as ferramentas MATLAB e Simulink. 

5.2. Resultados obtidos utilizando o modelo Simple Kalman  

Para os conjuntos de dados disponíveis, foram selecionados aqueles que 

apresentavam menor ruído de medição nos sinais de tensão e corrente para que fossem 

realizadas as simulações que têm como objetivo implementar o Filtro de Kalman para a 

estimativa da tensão medida nos terminais da bateria, e do SoC. Além disso, abaixo estão 

apresentados os gráficos referentes aos erros de estimativa, tanto da tensão quanto a do 

SoC, em relação ao tempo. 
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Com os dados do arquivo ‘1ddch.mat’ foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Figura 5-1 - Gráfico de Tensão mostrando a tensão medida na célula e a estimada pelo FK 

 

Figura 5-2 - Erro da estimativa de tensão ao longo do tempo para o arquivo 1ddch.mat 
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Figura 5-3 - Gráfico mostrando as estimativas do SoC realizadas pelas ferramentas Contagem de Coulombs 
e Filtro de Kalman 

 

Figura 5-4 - Diferença percentual da estimativa do SoC ao longo do tempo para o arquivo de dados 
1ddch.mat 
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Com os dados do arquivo “1dch2.mat” foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Figura 5-5 - Gráfico mostrando as tensões medida e estimada pelo FK, para o arquivo de dados 1dch2.mat 

 

Figura 5-6 - Erro da estimativa de tensão ao longo do tempo, para o arquivo de dados 1dch2.mat 
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Figura 5-7 - Gráfico mostrando as estimativas do SoC realizadas pelas ferramentas Contagem de Coulombs 
e FK, para o arquivo de dados 1dch2.mat 

 

Figura 5-8 - Diferença percentual da estimativa do SoC ao longo do tempo, para o arquivo de dados 
1dch2.mat 
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5.3. Discussão sobre os resultados 

5.3.1. Estimativa de Tensão 

Os resultados apresentados na Seção 5.2 mostram que o Filtro de Kalman é uma 

ferramenta válida para a estimativa tanto da tensão de saída quanto do SoC de baterias, 

quando modeladas como um circuito equivalente. 

Os erros de estimativa da tensão medida nos terminais da célula de bateria 

podem ser explicados pelo fato de que o sinal de tensão apresenta um comportamento 

semelhante a dois circuitos RC, com duas constantes de tempo distintas, sendo que τ2 

representa um sistema mais rápido que τ1: 

 

Figura 5-9 - Tensão medida nos terminais da bateria (dados do arquivo 1ddch.mat) 

Como estas duas constantes de tempo não estariam presentes, simultaneamente, 

no circuito equivalente da Figura 3-8, o sistema estima duas constantes de tempo que se 

aproximam, em comportamento, a resposta desejada. Assim, os valores obtidos na 
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5.3.2. Estimativa do SoC 

Observa-se pelos gráficos apresentados na Seção 5.2, que a estimativa do Estado 

de Carga da célula apresenta uma divergência maior dos valores esperados, 

representados pela estimativa realizada pela Contagem de Coulombs, quando ocorre a 

interrupção da carga, e a bateria inicia o período de relaxamento. Este fato fica evidente 

na Figura 5-10: 

 

Figura 5-10 – Gráfico representativo da tensão medida e das estimativas de SoC, demonstrando o 
momento da divergência entre as estimativas do Estado de Carga 

Um dos motivos para esta divergência, é o fato de que o Filtro de Kalman leva em 

conta que a tensão, após a interrupção da descarga, volta a aumentar. Isto não ocorre 

com a estimativa realizada pela Contagem de Coulombs, que leva em conta apenas a 

tensão, que é levada ao valor zero quando a bateria é desconectada do sistema de 

descarga. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

Os resultados das análises comparativas realizadas, e apresentadas no Capítulo 5, 

entre a estimativa do Estado de Carga utilizando as ferramentas Contagem de Coulombs 

e Filtro de Kalman, leva à conclusão de que ambas são ferramentas válidas para esta 

função.   

No entanto, por incluir em seus parâmetros de entrada, a medição da tensão nos 

terminais da célula, a estimativa realizada pelo Filtro de Kalman pode se mostrar mais 

precisa que a realizada pela Contagem de Coulombs, pois leva em conta a recuperação 

de carga que a célula sofre após a interrupção do processo de descarga. 

Foi possível perceber, também, que os modelos aqui utilizados e elaborados 

podem ser estendidos para outros tipos de baterias, desde que se leve em conta seu 

comportamento frente à aplicação de ciclos de carga e descarga. Isso é comprovado por 

diversos artigos encontrados na literatura que utilizam este e outros métodos para a 

estimativa do Estado de Carga não apenas de baterias baseadas em eletrodos de Lítio. 

6.1. A elaboração do trabalho 

O ponto de partida para este trabalho é o relatório de pesquisa anterior 

elaborado pela autora durante seu período de intercâmbio na universidade Tecnológica 

de Eindhoven, (SILVEIRA VELOSO, 2013). A metodologia utilizada neste trabalho 

implicou na realização de revisões tanto no texto quanto nos modelos utilizados, para 

que pudesse permitir a implementação, em ambiente de simulação, dos parâmetros e 

dados baseados no sistema experimental original. 

Os estudos bibliográficos, realizados para a elaboração deste trabalho, se 

mostraram por demais estimulantes pela inovação representada pelo tema escolhido. 

Ainda, o grande volume e a diversidade dos materiais a serem estudados, impactaram na  
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necessidade de concentração de recursos nesta fase, além de redefinição da metodologia 

inicial, realocando os recursos para a realização de simulações com dados disponíveis. 

Elaborou-se, também, um resumo deste trabalho que foi apresentado nos Painéis 

Acadêmicos do congresso que integra o 10° Salão Latino-Americano de Veículos 

Elétricos, que ocorreu em São Paulo, em Setembro de 2014. 

6.2. Trabalhos futuros 

Os seguintes itens são propostos para a realização de trabalhos futuros: 

 Implementação do modelo de estimador de Filtros de Kalman em outras 

plataformas, que não MATLAB e Simulink. 

 Montagem de um sistema de medições para células de baterias, independente do 

tamanho da célula, para que modelos como os apresentados neste trabalho 

possam ser validados. 

 Implementação de uma ferramenta de estimativa de Estado de Carga em um ou 

mais projetos relacionados ao assunto, em especial aos veículos elétricos 

produzidos para fins de pesquisa e competição pelas equipes componentes do 

NEAC. 

 Identificar e estudar a adequação das variações do Filtro de Kalman (Estendido e 

Unscented) para a estimativa do Estado de Carga para baterias; 

 Investigar a utilização de outros métodos de estimativa, como Filtros de 

Partículas e Lógica Fuzzy.  
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Anexo I 

Função de Identificação dos Parâmetros do Modelo de 
Circuito Equivalente 

 

function [Voc R0 R1 R2 C1 C2] = identification (t,i,v) 

  
   %% Estimativas dos valores referentes ao modelo de circuito equivalente 
    n = 2; %Ordem do filtro passa-baixas 
    fcutoff = 1; %Freqência de corte do filtro 
    fs_half = 1/(2*Ts); %Frequência de Nyquist(metade da freqência de 

amostragem de um sinal discreto)  
    Wn = fcutoff/fs_half; %frequência de corte normalizada 
    [b, a] = butter(n,Wn); %definição das matrizes do Filtro de Butterworth     
    Vt_filter = filter(b,a,Vt);%Obtenção do sinal de tensão filtrado 
%     
    %intervalos de tempo obtidos manualmente 
        T0 = 1; T1 = 950/Ts; T2 = 1800/Ts; %1.ddch.mat     
%         T0 = 32/Ts; T1 = 399.6/Ts; T2 = 1800/Ts;%1dch2.mat 

  
    Ipulse_amp = sum(Ibact((T0+1):T1-10))/((T1-10)-(T0+1)); %amplitude da 

corrente de descarga 

    
    %****************** Identificação dos intervalos de 

tensão***************** 
    %Tensão de citcuito aberto Voc 
    Voc=sum(Vt_filter(1:T1))/(T1); 

        
    %Queda de tensão durante a descarga 
    Vdrop = Vt_filter(T1) - Vt_filter(T1-1); 
   %******************************************************************** 

    
   %****************** Identificação dos Parâmetros********************* 
   %R0 - referente as perdas nos terminais da bateria 
   R0 = Vdrop/Ipulse_amp; 
   if R0<0.5 
       R0 = 0; %caso R0 seja menor que 0.5, seu valor é desprezível.  
                % este fato foi concluído através de experiência na 
                % utilização desta rotina 
   end 
   %***************** Identificação of tau1, tau2 ********************** 
    %tau1: constante de tempo do paralelo resistor-capacitor R1, C1 
    %tau2: constante de empo do paralelo resistor-capacitor R2, C2 
    %teutilizando os dados do intervalo de tempo T1+ a T2 

     
    %Inicialização das matrizes U, X, Y and t(denotado como 'time') 
    U = zeros(T2-T1,1); 
    X = zeros(T2-T1,1); 
    Y = zeros(T2-T1,1); 
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    time = zeros(T2-T1,1); 

     
%Cálculo das matrizes A e B 
    for k = 1:T2-T1; 
        U(k) = Voc - Vt_filter(k+T1); %U should be computed from the moment 

T1+ to T2 
                 %so, in equation (16) in the reference paper, the battery 
                 %voltage Vt should be obtained from the time instance T1+ 
                 %to T2, not from 0 to T2-T1.  
                 %Vt_filter should be used here  

  
        X(k) = sum(U(1:k)); %use sum function to compute the integrator 
        Y(k) = sum(X(1:k)); %use sum function to compute the integrator 
        time(k) = k*Ts; 
    end 

  
    A = [-X -U time zeros(T2-T1,1)+1]; 
    B = Y; 

  
    %Cálculo da matriz P 
    P = (inv(A'*A))*A'*B; 

         
    %Cálculo das constantes de tempo tau1, tau2 
    tau1 = max( (-P(1)+sqrt(P(1)^2-4*P(2)))/-2, (-P(1)-sqrt(P(1)^2-

4*P(2)))/-2); 
    tau2 = P(2)/tau1; 

     
    %Cálculo das tensões nos paralelos V1, V2 para o cálculo dos parâmetros   
    V2 = (P(4) - tau2*P(3))/(tau1*tau2 - tau2^2); 
    V1 = (P(4) - tau1*P(3))/(tau1*tau2 - tau1^2); 

     

  
%********************Identificação de R1, C1, R2 and C2************ 
    R1 = (1/(Ipulse_amp*(1-exp(-(t(T1)-t(T0))/tau1))))*V1; 
    C1 = tau1/R1; 

      
    R2 = (1/(Ipulse_amp*(1-exp(-(t(T1)-t(T0))/tau2))))*V2; 
    C2 = tau2/R2;    
end 
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Anexo II 

Dados Disponíveis para a Estimativa de Parâmetros 

 Arquivo: 1ddch.mat 

Tabela A-1 - Dados relativos ao arquivo 1ddch.mat 
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 Arquivo: terdch1.mat 

Tabela A-2 - Dados relativos ao arquivo terdch1.mat 
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 Arquivo: terdch2.mat 

Tabela A-3 -  Dados relativos ao arquivo terdch2.mat 
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 Arquivo: terdch3.mat 

Tabela A-4 - Dados referentes ao arquivo terdch3.mat 
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Tabela A-5 - Dados referentes ao arquivo 1dch2.mat 
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Anexo III 
Rotina de Aplicação do Filtro de Kalman 

 

% % --------------- Trabalho de Conclusão de Curso ---------------------- 

%% 
%  Aluna: Ana Carolina Silveira Veloso 
%  Orientador: Giovani Guimarães Rodrigues 
% ------------------------------------------------------------------------% 
%  Resumo: 
%   Esta rotina é executada para a realização da estimativa do estado de 
%   carga de uma bateria de Íons de Lítio. 
%   São realizadas as seguintes etapas: 
%       1) Carregamento dos dados coletados durante a descarga da célula 
%       2) EStimativa inicial dos parâmetros do modelo de circuito 
%       equivalente de segunda ordem; 
%       3) Execução das interações para a obtenção das estimativas dos 
%       estados e saída através do Filtro de Kalman 
%       4) Comparação entre a estimativa do Estado de Carga obtido através 
%       desta rotina e através do método de Contagem de Coulombs 
% ------------------------------------------------------------------------% 

  
%% Carregamento dos dados 
%inicialização realizada limpando-se as variáveis existentes 
clear all 
clc 

  
%Leitura dos dados em arquivo 
load('1ddch.mat'); 
F = ddch; 
%Designação das variáveis medidas 
t = F.X.Data;%Time 
I = F.Y(1,1).Data;%Current 
v = F.Y(1,2).Data;%Voltage 
SoC = F.Y(1,3).Data;%State-of-Charge 
temp = F.Y(1,4).Data; %Temperature  

  
%% 
% Execução da estimativa dos parâmetros do modelo de circuito equivalente 
[Voc Ro R1 R2 C1 C2 V10 V20] = identification(t,I,v); 
%% Definição do modelo em Espaço de Estados, de acordo com a estimativa 
%inicial  
Sac = 20; %capacidade nominal da bateria (Ah) 
ke = 0.011; %valor obtido de acordo com a linearização realizada para 

Voc(SoC)com os dados disponíveis 
A = [-1/(R1*C1) 0 0 
    0 -1/(R2*C2) 0 
    0 0 0]; 
B = [ 1/C1; 1/C2; -100/(Sac*3600)]; 
C = [-1 -1 ke]; 
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D = -Ro; 

  
sys = ss(A,B,C,D); %Sistema Contínuo 
sysd = c2d(sys,0.01); %Sistema Discreto 
Ak = sysd.a; 
Bk = sysd.b; 
Ck = sysd.c; 
%% 

  
Ts = 0.01; 

 
% P = eye(3); 
Q = var(I); 

  
est = zeros(2,length(t)); 
ye = zeros(1,length(t)); 
y = v; 
u = I; 

  
mv = mean(y); 
mu = mean(u); 
for n=1:length(t) 
   P = sum(u(n)*y(n)-n*mu*mv)/(n-1); 
end 
R = 0; 
% P = P*eye(3); 
%% 
x = [V10 V20 100]'; 

  
for n = 1:length(t) 

     

     
    K = P*Ck'/(Ck*P*Ck'+R); 
    x = x + K*(y(n)-Ck*x); 

     
    est(2,n) = x(3); 

     
    P = (eye(3)-K*Ck)*P; 
    ye(n) = Ck*x; 

     
    x = Ak*x+Bk*u(n); 
    P = Ak*P*Ak'+Bk*Q*Bk'; 

     
    est(1,n) = x(3); 
end 
 

plot(t,SoC,t,est(1,:)); 
title('Estimativa do Estado de Carga'); 
xlabel('Tempo (s)'); 
ylabel('SoC (%)'); 

 


