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Resumo: Na busca de redução das emissões de gases de efeito estufa (CO2) visando refrear o aquecimento global
observa-se um movimento mundial no aumento significativo no uso de outras fontes de energia, como a eólica e a
fotovoltaica, em substituição à geração térmica. Porém sistemas de geração de energia solar e eólica dependem de
forças da natureza, como o sol e o vento, que sofrem variações de intensidade de acordo com as condições climáticas,
resultando em uma geração de energia não constante. Contudo, a estabilização dessa geração e o aumento da
confiabilidade do sistema podem ser obtidos pela utilização de baterias. A bateria de lítio-íon vem se destacando como
tecnologia promissora para esta aplicação, devido à sua elevada densidade de energia e potência, baixo tempo de
recarga, elevada vida cíclica, baixa manutenção, etc. Este trabalho apresenta os estágios do desenvolvimento de uma
bateria de lítio-íon nacional para ser utilizada em conjunto com sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica para
geração distribuída. Neste desenvolvimento foram realizados estudos para seleção das células, avaliação de seu
desempenho e vida útil, elaboração de algoritmos para balanceamento das células, avaliação do estado de carga (SoC)
e estado de saúde (SoH), desenvolvimento do sistema eletrônico de gestão e controle (BMS) e empacotamento
mecânico. Este projeto é financiado pelo BNDES-Funtec e está sendo desenvolvido pelo CPqD e PHB Eletrônica.
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1.

INTRODUÇÃO

O debate em torno do aquecimento global tem avançado em todo mundo e cada vez mais os países estão
realizando acordos de metas de redução das emissões de gases de efeito estufa (CO2) na atmosfera. Neste cenário o
emprego de fontes renováveis de energia, tais como sistemas fotovoltaicos e eólicos, está crescendo nos últimos anos.
No entanto estes sistemas dependem de forças da natureza, como o sol e o vento, as quais sofrem variações de
intensidade de acordo com as condições climáticas, resultando em uma geração intermitente de energia. Todavia a
estabilização dessa geração e o aumento da confiabilidade do sistema podem ser obtidos pela utilização de baterias.
A Fig. 1 apresenta uma representação gráfica da densidade de potência em função da densidade de energia, a nível
de célula, das principais tecnologias de baterias disponíveis comercialmente. Como é possível observar, a bateria do
tipo chumbo-ácido apresenta densidade de energia inferior a todas as demais tecnologias (30 Wh/kg), seguida logo
acima pela níquel-cádmio (média 50 Wh/kg), níquel-hidreto metálico (média 70 Wh/kg), sódio-cloreto de níquel
(110 Wh/kg) e, destacando-se sobre as outras tecnologias, a bateria de lítio, que apresenta maior densidade de energia
(170 Wh/kg) bem como elevada densidade de potência.
O lítio é o terceiro elemento mais leve da Tabela Periódica, possui um elevado potencial eletroquímico e pequeno
raio iônico, fatores que possibilitam à bateria de lítio-íon apresentar elevada densidade de energia e potência
(Nitta et al., 2015). Além disso, devido suas características internas, permite recarga rápida, apresenta elevado
desempenho em aplicação cíclica, baixa autodescarga, elevada eficiência de recarga (cerca de 95 %) e elevada vida útil.
Estas características contribuem para o aumento da utilização desta tecnologia e grandes investimentos em pesquisas
tem alavancado o aperfeiçoamento da tecnologia com o emprego de novos materiais para o aumento da densidade de
energia, segurança e redução de preço (Kittner et al., 2017).
Diferente das tecnologias de baterias de chumbo-ácido, níquel-hidreto metálico e níquel-cádmio, que utilizam um
eletrólito aquoso, a bateria de lítio utiliza um eletrólito orgânico, pois o lítio metálico em contato com oxigênio gasoso
ou umidade sofre combustão espontânea, porém este eletrólito é estável somente numa estreita faixa de tensão (entre
2,0 V a 5,0 V) e temperatura (até cerca de 100 ⁰C).
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Portanto, para a bateria de lítio-íon operar com segurança, é imprescindível haver um sistema eletrônico de gestão
e controle das células, conhecido como BMS (Battery Management System), cuja principal função consiste em controlar
sobretensão, subtensão, temperatura, sobrecarga e curto-circuito externo. Outra função importante do BMS é prover o
balanceamento de energia entre as células de lítio, bem como possibilitar a inserção de algoritmos de estimativa de
carga (SoC) e estimativa de saúde da bateria (SoH).

Figura 1 - Densidades de energia e potências para várias tecnologias de baterias.
Em julho de 2015, dentro do programa BNDES-Funtec, o CPqD e a PHB deram início ao projeto de
desenvolvimento de uma bateria de lítio de 10 kWh nacional para armazenamento de energia em sistema fotovoltaicos.
O desenvolvimento consiste no estudo para seleção e avaliação de desempenho de vários tipos e tamanhos de células de
lítio-íon, desenvolvimento dos algoritmos de gestão e controle das células, desenvolvimento da eletrônica do BMS e do
empacotamento do conjunto.

2.

SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CÉLULAS

Fisicamente, a unidade básica de uma bateria é a célula, também denominada elemento. A associação de duas ou
mais células, em série ou em paralelo (ou ambos), constitui uma bateria. A metodologia para seleção de modelos de
células para o projeto seguiu as seguintes etapas: criação de um banco de dados com mais de 500 células comerciais,
elaboração de gráfico de densidade de potência e de energia das células a partir dessa base de dados, seleção das células
com características adequadas ao projeto, cálculo das características do pack de cada modelo selecionado e escolha das
células que resultaram nas melhores soluções de pack a partir dessa caracterização.
O banco de dados é uma compilação das informações técnicas dos modelos de células cujas características
permitem atender às especificações do projeto. A partir dele foram elaborados gráficos baseados na Curva de Ragone,
que relacionam densidades de energia e de potência mássica e volumétrica das células, que possibilitaram a pré-seleção
de cerca de 40 modelos de células com desempenho adequado para a aplicação, como mostrado na Fig. 2.

Desempenho

Figura 2 - Densidade de potência e de energia dos modelos de células e pré-seleção das células (em vermelho).
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A seguir, para cada modelo, foi calculado o número de células em série da bateria, baseado na tensão total do
projeto, e o número de células em paralelo da bateria, baseado na capacidade e na corrente máxima do projeto. A partir
desses valores determina-se, entre outros parâmetros, a energia, a potência, o número de células, o peso e o volume
totais da bateria. As células pré-selecionadas foram comparadas entre si a partir desses parâmetros, com atribuição de
notas para cada um deles. O modelo com melhor desempenho recebeu a nota máxima e o modelo com pior
desempenho, a nota mínima (exemplo: modelo cuja bateria apresenta o menor peso recebe nota 10, modelo cuja bateria
apresenta o maior peso recebe nota 0). Os parâmetros receberam pesos relacionados à sua importância no projeto (peso,
volume, tempo de recarga, vida útil, custo, etc.) e foi avaliada uma média ponderada das notas, de modo a obter um
resultado geral para cada célula. Então as células foram ordenadas de acordo com suas notas, o que levou à seleção dos
quatro modelos que proporcionam melhor desempenho geral do projeto.
A maior dificuldade na etapa de seleção foi o acesso a informações técnicas das células, pois alguns fabricantes
não disponibilizam certas características das células em seus sites, dependendo de contato direto, muitas vezes
amparado por um Acordo de Sigilo (NDA - Non Disclosure Agreement), para consegui-las - e mesmo assim vários
deles não disponibilizam as informações por já terem sua produção voltada a acordos e parcerias com outras grandes
empresas e não têm interesse na venda de volumes menores. Dessa forma o banco de dados contém modelos sem
especificações de todas as características, o que gera o desafio de estabelecer bons critérios de seleção, a partir de
informações que a maioria dos modelos apresentam, para que sejam comparáveis entre si.
Foram selecionadas e adquiridas quatro modelos de células de diferentes fabricantes, em quantidade suficiente
(30 amostras de cada modelo) para serem submetidas a ensaios laboratoriais, realizados de acordo com as normas
IEC 62620 e ISO 12405-2, cujo objetivo é validar as características técnicas das células e fornecer informações
necessárias para o projeto do BMS e para os algoritmos de SoC (State of Charge – Estado de Carga) e SoH (State of
Health – Estado de Saúde) da bateria. Primeiramente são submetidas ao Ensaio de Capacidade Real em Regime
Nominal, onde as células são descarregadas com uma corrente constante de I 5 (C5/5) e recarregadas com tensão e
corrente recomendadas pelo fabricante, permitindo avaliar a capacidade real da célula e comparar com o valor
especificado pelo fabricante. Após esse ensaio as células são submetidas ao ensaio de avaliação da Resistência Ôhmica
em situações de descarga e recarga, onde esse parâmetro é obtido para diferentes SoCs. O perfil cíclico do ensaio de
avaliação da Resistência Ôhmica é apresentado na Fig. 3 (corrente parte superior 1 Descarga e parte inferior 2 Recarga)
e o valor da resistência interna para cada uma das situações é obtido pela Lei de Ohm, calculado conforme equação 1.
𝑅𝑛 = (𝑈𝑖 − 𝑈𝑖−1 )/𝐼

(1)

Figura 3 - Gráficos do perfil cíclico da corrente e da tensão do ensaio de resistência ôhmica da ISO 12405-2.

VII Congresso Brasileiro de Energia Solar – Gramado, 17 a 20 de abril de 2018

Após a validação dos valores iniciais de capacidade real e resistência ôhmica, as células são envelhecidas com a
realização de ciclos de recarga e descarga com diferentes correntes de descarga e diferentes tensões de recarga. A cada
50 ciclos os ensaios de capacidade real em regime nominal e avaliação da resistência ôhmica são repetidos, a fim de se
avaliar a degradação das células por meio da diminuição da capacidade real e do aumento da resistência interna. Tais
valores são utilizados como parâmetros para os algoritmos de indicação de SoC e SoH. A Fig. 4 apresenta os resultados
laboratoriais de degradação de três amostras de um mesmo modelo de célula de lítio-íon para um determinado regime
de envelhecimento. Como pode ser observado, as três amostras apresentam resultados semelhantes e atingiram o final
de vida útil (capacidade inferior a 70 % do nominal) em torno de 380 ciclos para um regime de descarga de 100 % de
profundidade (DoD – Depth of Discharge). Este resultado foi aquém do esperado para a aplicação de uma bateria em
sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, motivando sua desqualificação. Nota-se que, quando as amostras
atingem 80 % da capacidade, a sua queda é mais acentuada, comportamento esperado no final de vida útil de baterias.

Figura 4 - Gráfico do Estado de Saúde (SoH) de três células de lítio-íon de mesmo modelo.
Os resultados de todos os ensaios laboratoriais nos modelos de células pré-selecionados geraram uma base de
conhecimento que foi utilizada para a escolha do modelo de células que será utilizado no projeto.

3.

SISTEMA DE GESTÃO DE BATERIA (BMS)

Embora as células de lítio-íon possuam diversas vantagens com respeito ao seu desempenho, o BESS (Battery
Energy Storage System) requer circuitos eletrônicos apropriados, denominados BMS (Battery Management System),
para garantir que as células operem dentro de condições de tensão, corrente e temperatura seguras e confiáveis,
contribuindo para o aumento da sua vida útil e, consequentemente, do sistema no qual elas se encontram.
Outra característica fundamental do BMS é garantir o desempenho adequado do BESS com respeito ao sistema
onde ele se aplica. Para isso ele conta com componentes mecânicos, eletrônicos e de software que, em conjunto, vão
medir parâmetros, calcular condições do sistema e reportar os dados ao sistema supervisório. A estrutura básica de
hardware e software do BMS do projeto é apresentada de forma resumida na Fig. 5.

Figura 5 - Estrutura geral de software e hardware de um BMS e suas interdependências.
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Nesta figura é mostrado que este BMS possui diversas entradas analógicas para medição individual da tensão das
células, da corrente total que circula através das células e da distribuição de temperatura ao longo do arranjo de células e
de componentes críticos. Entre outras implementações o BMS deve realizar o balanceamento de carga entre as células,
verificar a tensão no barramento determinando se há inversão de polaridade ou se um carregador está conectado à
bateria, determinar o SoC e o SoH, possuir indicadores visuais de carga e falha e se comunicar por meio de uma
interface de comunicação. A alimentação dos circuitos é provida por fontes internas de alimentação, eficientes e
modulares, auxiliando com o aspecto de baixo autoconsumo da bateria.
Além do BMS, dependendo da configuração e arranjo do BESS, existe a necessidade de um segundo nível de
supervisão, denominado BMS Master neste projeto. Esse sistema de supervisão monitora as condições de todos os
BESS e se comunica com o subsistema que de fato irá controlá-lo, como por exemplo, um inversor ou um controlador
de carga fotovoltaico. Somado a isso, esse arranjo permite a colocação de até 8 módulos de bateria conectados em
paralelo para ampliar a capacidade instalada. Outra característica deste sistema é a tensão nominal de 48V, interessante
em termos de segurança da instalação e de reutilização do projeto para aplicações em sistemas de telecomunicações.
Na Fig. 6 é apresentada uma visão geral do BESS-BMS em desenvolvimento no projeto, ilustrando a concepção
geral da arquitetura, assim como um esquemático detalhado do BMS dentro do BESS.

Figura 6 - Arquitetura física e lógica, respectivamente, do sistema propostas para o projeto.
O BMS compreende um sistema eletrônico embarcado concebido a partir de um microcontrolador que se
comunica com o circuito integrado (CI) dedicado a estimação do estado de carga e também com o CI responsável pela
leitura de parâmetros analógicos e identificação de alarmes (AFE – Analog Front-End). Outro periférico importante é o
CI que determina o estado de saúde das células, desde que as condições de operação e os parâmetros das células
utilizadas sejam adequadamente configurados. É necessário enfatizar que, apesar do projeto contemplar o
desenvolvimento de algoritmos, durante o desenvolvimento do BMS outras formas de cálculo de SoC e SoH estão
sendo testados a fim de avaliação e comparação de desempenho.
O sistema de alimentação é composto por duas fontes, uma de 3,3 V concebida a partir de um regulador linear de
corrente quiescente de 6 µA e a outra de 5V isolada desenvolvida através um conversor chaveado flyback. A interface
de comunicação é baseada em optoacopladores ópticos e driver RS485 padrão. A conexão negativa de potência possui
chaves para pré-carga e para conexão contínua, ambas controladas pelo AFE. Circuitos analógicos baseados em
amplificadores operacionais permitem a determinação de inversão de polaridade e conexão de recarregador na bateria.
Esses componentes do sistema eletrônico embarcado podem ser visualizados na Fig. 7.

Figura 7 - Protótipo de um dos BMSs do projeto, com os principais blocos e componentes em destaque.
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Como parte do sistema embarcado da bateria, o firmware possui diversas funcionalidades, desde as configurações
básicas dos periféricos utilizados pelo microcontrolador, as bibliotecas e drivers de comunicação e protocolo MODBUS
RTU (Remote Terminal Unit), até os algoritmos de determinação de estado de carga e de saúde. A linguagem de
programação utilizada é a linguagem C e desenvolvida na IDE (Integrated Development Environment) do próprio
fabricante do microcontrolador.
Os primeiros testes do BMS concentraram-se na exatidão das medidas de tensão, corrente e temperatura do AFE,
determinantes para seu desempenho, pois são valores de entrada para os algoritmos de SoC, SoH e balanceamento.
Nesses testes foram feitas aquisições simultâneas de dados do BMS e por meio de equipamentos de bancada do
laboratório, com precisões conhecidas e melhores que 0,01 %. Os resultados das duas aquisições foram gravados em
arquivos de registro e comparados, permitindo determinar eventuais diferenças ao longo do tempo e a diferenças
médias. Foram registradas as tensões de todas as células e a tensão total do BESS, as temperaturas das células em três
canais e a corrente de descarga em diferentes regimes. A precisão da calibração dos CIs foi determinante para os
resultados deste teste, principalmente na medida da temperatura, que necessita do valor de temperatura ambiente.
Os resultados são apresentados na Tabela 1 abaixo:
Tabela 1 - Resultados das medições de parâmetros realizadas pelo BMS.
Medição

Erro médio máximo em relação às
medições dos equipamentos do laboratório

Tensão

0,310%

Corrente

3,23%

Temperatura
0,484%*
*A diferença da temperatura desconsiderou o deslocamento causado pela indevida calibração do equipamento.
Cabe ressaltar que o erro médio de corrente de 3,23 % foi consequência da calibração ter sido realizada
considerando o valor nominal, e não o valor real, do resistor de shunt utilizado no BMS para medição de corrente.
Para evitar degradação precoce da bateria é necessário que todas as células operem sempre com estado de carga
(SoC) semelhantes, sendo uma das funcionalidades do BMS realizar esse balanceamento, mantendo essa diferença de
carga entre células dentro de certos limites. Na realidade, diferenças internas das células impedem que isso aconteça de
forma perfeita, por isso há um limite de desbalanceamento tolerável.
O BMS realiza o balanceamento a partir de medições individuais da tensão das células. Durante a recarga o
sistema faz essa leitura e as células com tensão mais alta passam a receber menos corrente, desse modo sua recarga será
mais lenta que a das células com menor tensão. Depois de um tempo Δt é feita uma nova leitura e novamente se
determina quais células devem receber menos corrente dessa vez, e o processo se repete até que as células sejam
completamente recarregadas com uma diferença mínima de tensão.
Os testes do balanceamento do BMS se concentraram em variar dois parâmetros, a diferença de tempo entre
medições e a diferença de tensão mínima tolerável, a fim de encontrar a combinação que resulta na menor diferença de
tensão entre células em menor tempo. Para determinar os parâmetros ótimos foi feito o cálculo da probabilidade
acumulada de diferenças de tensão no final da recarga para todas as combinações, como mostra a Fig. 8.

Figura 8 - Probabilidade acumulada da diferença de tensão no final da recarga para diferentes parâmetros de
balanceamento.
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Os testes do algoritmo de cálculo do SoC foram validados a partir da comparação com os resultados obtidos nas
simulações conduzidas no Matlab. Os dados de entrada (tensão e corrente) para esses cálculos foram obtidos do BMS,
para que ambos os métodos utilizassem as mesmas entradas. A máxima diferença média entre os cálculos do SoC foi de
0,159% e os resultados podem ser observados na Fig. 9, mostrando a excelente correlação obtida.

Figura 9 - Comparação do cálculo do SoC simulado no Matlab e obtido pelo algoritmo embarcado no BMS.

4.

ALGORITMOS

A identificação do estado de carga (SoC) e do estado de saúde (SoH) da bateria é uma das principais funções do
BMS. Esses valores não são obtidos diretamente, mas por meio de algoritmos de estimação a partir de outros
parâmetros, como a tensão e a corrente das células. O SoC e o SoH são essenciais para detecção de falhas e permitem a
manutenção e substituição de células que possam apresentar alguma degradação precoce, portanto sua precisão garante
a confiabilidade, a segurança e a durabilidade do sistema (Santos et al., 2017).
O SoC é uma indicação da quantidade de energia presente na bateria em relação à sua capacidade total. Esse valor
é afetado pela eletroquímica da célula, sua autodescarga e temperatura, entre outros fatores. Existem diferentes métodos
para estimá-lo, sendo que os mais simples se baseiam em entradas de um único parâmetro, como a contagem ampèrehora, uma integração da corrente pelo tempo. Esse método tem como vantagens a simplicidade e o baixo custo
computacional, porém é extremamente dependente da exatidão do sensor de corrente, necessita da determinação precisa
de seu estado inicial e os erros na estimativa tendem a se propagar e ganhar importância no cálculo (Plett, 2013).
Métodos mais robustos utilizam sistemas híbridos, com entradas de múltiplos parâmetros, e se baseiam nos
modelos matemáticos de baterias. Para a modelagem é importante considerar a relação não linear entre parâmetros de
entrada e parâmetros de saída desse sistema, que torna a dinâmica do sistema muito complexa (Santos et al., 2017). As
equações de espaço-estado são:
𝑥𝑘 = 𝐹(𝑥𝑘−1 , 𝑢𝑘−1 , 𝜎𝑘−1 ) + 𝑤𝑘−1

(
(2)

𝑦𝑘 = 𝐺(𝑥𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝜎𝑘 ) + 𝛺𝑘

tal que 𝑘 é o índice do tempo discreto, 𝑥 é o estado do sistema, 𝑢 são as entradas, 𝜎 os parâmetros do modelo, 𝑦 as
saídas, 𝜔 e 𝛺 os ruídos do processo e das medidas, respectivamente.
O método escolhido para implementação foi o Filtro de Kalman, que se baseia em medições para calcular o estado
de carga com um algoritmo recursivo. A topologia do modelo elétrico utilizado é mostrada na Fig. 10.
C1
I

R0

+

OCV
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-

Figura 10 - Topologia do circuito que modela uma célula.
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O circuito apresenta a tensão de circuito aberto (OCV – Open Circuit Voltage) conectada em série a uma
resistência 𝑅0 que, por sua vez, é conectada em série ao ramo 𝑅1 − 𝐶1 paralelo. Trata-se de um modelo simplificado,
que não leva em conta outros parâmetros, como a temperatura. A tensão de circuito aberto de uma célula é um valor em
função do SoC, portanto é possível extrair essa relação em testes laboratoriais formando uma tabela de referência, que é
utilizada para determinar o estado do sistema em tempo real, a partir das seguintes equações de espaço-estado:
𝑠𝑜𝑐𝑘 = 𝑠𝑜𝑐𝑘−1 +

𝐼∆𝑡
+ 𝑤𝑘−1
𝐶

𝑉𝑡𝑘 = 𝑜𝑐𝑣(𝑠𝑜𝑐𝑘 ) + 𝑅0 𝐼 + 𝑣1 + 𝛺𝑘

(
(3)

Como a OCV não possui uma relação linear com o SoC, o filtro de Kalman não pode ser usado diretamente. Uma
discretização das equações do sistema é necessária, por isso foi implementado o algoritmo do Filtro de Kalman
Estendido (EKF), que prevê essa discretização. O algoritmo compara o valor previsto com o valor medido, ajustando o
ganho do filtro de acordo com o erro. Então o ganho é usado no cálculo do próximo valor previsto. Portanto, o sistema
tem a vantagem de se autocorrigir de acordo com as medições em tempo real (Santos et al., 2017).
À medida que a célula envelhece ela se degrada e perde capacidade. A estimação do SoH da bateria é a relação
entre a capacidade real das células e a capacidade inicial antes do envelhecimento. A Fig. 11 mostra a evolução do SoH
de três amostras de um mesmo modelo de célula, das quatro selecionadas para o projeto, demonstrando o
envelhecimento das células a cada ciclo de descarga e recarga. Como exemplo, nessa figura podemos observar que após
o ciclo 97 uma célula apresentou perda de 2,34% da sua capacidade inicial, indicando que ela tem 97,66 % de SoH.

Figura 11 - Relação percentual da capacidade real e inicial (SoH) a cada ciclo de três amostras de um modelo de célula.
A degradação faz com que os parâmetros que modelam a célula mudem com o uso, portanto a modelagem deve
levar em conta as condições de operação durante toda a utilização da bateria. Fatores como temperatura e corrente de
operação elevadas afetam diretamente a capacidade real da célula, aumentando sua degradação.
O algoritmo de SoH deve prever a alteração dos parâmetros do modelo de acordo com a operação da bateria. As
duas mudanças dominantes durante o envelhecimento são o aumento da resistência interna, representada por 𝑅0 , e o
tempo de recuperação, representado pelo ramo 𝑅1 − 𝐶1 paralelo. A Fig. 12 mostra o aumento da resistência interna de
uma célula para diversos estados de vida cíclica (em função de seu SoC). Como pode ser observado, à medida que a
bateria envelhece (aumento do número de ciclos) a resistência interna aumenta. Interessante observar que a resistência
interna, que apresenta seu valor máximo para SoC próximo a zero, diminui gradualmente até SoC de cerca de 40 % e se
mantém estável até SoC de 60 % a 70 %, voltando a aumentar a partir desse valor até SoC de 100 %. Ressalta-se que
com o aumento do envelhecimento da bateria (após 100 ciclos) estas alterações são mais pronunciadas.

Figura 12 - Resistência interna de uma célula em diferentes SoC ao longo de sua utilização (Fonte: Santos et al., 2017).
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5.

EMPACOTAMENTO

A função primordial do empacotamento é acomodar a associação das células e os demais componentes que
compõem a bateria, resultando em um pacote único capaz de garantir a estabilidade dos componentes e a rigidez do
conjunto. O projeto do empacotamento depende basicamente do formato das células utilizadas, por exemplo células
prismáticas proporcionam melhor aproveitamento do espaço do que as cilíndricas. A aplicação da bateria também afeta
o projeto do empacotamento, pois ambientes susceptíveis a vibrações e choques mecânicos, como o interior de veículos,
demandam uma maior proteção física.
Porém, algumas tecnologias de bateria fazem com que o projeto do empacotamento englobe outras considerações.
Conforme já mencionado, a tecnologia lítio-íon, apesar das suas vantagens, apresenta faixa estreita de operação segura,
fazendo com que um sistema eletrônico de monitoramento e controle (BMS) tenha de ser incorporado à bateria para,
entre outras funcionalidades, interagir com eventuais sistemas de arrefecimento da bateria.
A temperatura da célula de lítio-íon tem papel fundamental na sua opoeração, pois o eletrólito que utiliza é estável
somente quando abaixo de +100 °C (Lu et al., 2013). Soma-se a isso o fato de que abaixo de -10 °C o desempenho da
célula é significantemente reduzido e acima de +40 °C a sua vida útil é comprometida (Piggott, 2011). Como o controle
da temperatura do ambiente em que a bateria vai operar é impossível para a maioria das aplicações, é necessário a
adição de um sistema de gestão térmica na bateria.
A geração de calor é resultado dos efeitos termoelétricos e termoquímicos que são mais pronunciados em baterias
de alta densidade energética e em aplicações com grande demanda de potência como, por exemplo, em veículos
elétricos. Nesses casos a geração excessiva de calor leva a um superaquecimento das células que pode ser agravado
pelas condições ambientais. Assim, o sistema de gerenciamento de temperatura deve garantir a dissipação do excesso de
calor gerado, distribuição uniforme do calor, além da adição mínima sobre o peso total do conjunto.
Diversos tipos de sistemas de gerenciamento térmico podem ser associados a baterias, de acordo com os requisitos
operacionais, e podem afetar de modo significativo o projeto do empacotamento, como por exemplo, exigindo a
alteração da disposição das células dentro do empacotamento e/ou a necessidade da inclusão de outros componentes,
tais como dutos, serpentinas, ventoinhas, etc.
O tipo mais simples é baseado na convecção natural entre as células com o ar do ambiente, sem a necessidade de
grandes alterações no empacotamento, porém proporciona baixa capacidade de remoção de calor. Esse tipo de sistema é
ideal para aplicações que envolvem baixas transferências de potência elétrica associadas a condições ambientais amenas
como, por exemplo, as baterias utilizadas em sistemas para geração distribuída, que é a aplicação típica desse projeto.
Sistemas mais complexos são baseados na convecção forçada de ar ambiente ou até mesmo na convecção forçada
de fluido refrigerante em circuito fechado e são comumente utilizados em aplicações automotivas. A decisão do tipo de
sistema de gerenciamento térmico deve levar em conta tanto o custo adicional da sua adição ao empacotamento quanto
a capacidade de extração de calor, visando a operação segura da bateria e o aumento da sua vida útil.
Nas Fig. 13 e Fig. 14 podem ser observados os empacotamentos que estão em fase de desenvolvimento para o
módulo de bateria do projeto, considerando a seleção e utilização de células cilíndricas e células prismáticas,
respectivamente. Estudos detalhados e soluções adotadas serão objetos de proposição de outro artigo em evento futuro.

Figura 13 e Figura 14 - Modelamento dos empacotamentos para células cilíndricas e prismáticas do projeto.

6.

CONCLUSÕES

Neste trabalho buscamos apresentar de forma sucinta e objetiva as etapas do projeto de uma bateria de lítio-íon
nacional para aplicação em sistemas fotovoltaicos, produto inédito no mercado em fase final de desenvolvimento e
previsão para estar disponível comercialmente em meados de 2018.

VII Congresso Brasileiro de Energia Solar – Gramado, 17 a 20 de abril de 2018

Todas as fases apresentam grandes desafios técnicos, comerciais e mercadológicos, como a obtenção preliminar de
parâmetros das células de lítio disponíveis no mercado mundial para avaliação prévia e pré-seleção daquelas com
melhor potencial para adequação ao projeto (vários fabricantes não disponibilizam todas as informações necessárias), a
aquisição e ensaios em laboratório para comprovação de suas características (vários modelos de células foram
descartados por não conformidades) e levantamento de parâmetros para desenvolvimento dos algoritmos de controle e
gestão das células, cuja validação em laboratório demandou grandes esforços em simulações computacionais.
O desenvolvimento do hardware também é um árduo processo evolutivo, desde a avaliação preliminar de diversas
soluções de fabricantes de circuitos integrados e microcontroladores, obtenção desses componentes e do suporte dos
respectivos fabricantes, implementações de vários "reference design" para testes e avaliação de desempenho dos
circuitos em diferentes layouts até atingir o desempenho desejado.
O empacotamento, ainda em fase de desenvolvimento, representa o desafio clássico da engenharia de produto,
quando deve se atingir um resultado adequado do ponto de vista técnico - ou seja, uma solução que atenda os requisitos
térmicos e mecânicos do projeto -, que seja atraente no aspecto do design e que atenda as limitações do custo final do
produto.
O produto final do projeto consiste de módulos de bateria inteligentes de 48 Vcc e capacidade de 2,5 kW para
aplicações em sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, que podem ser montados em gabinetes com até
10 módulos conectados em paralelo, integrando um BESS (Battery Energy Storage System) de até 25 kW. Esta solução
também é adequada para aplicações estacionárias e isoladas, com operação direta, autônoma ou assistida remotamente
através de vários meios de comunicação (RS 485, Ethernet, CAN, ModBus, etc.).
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DEVELOPMENT OF NATIONAL LITHIUM-ION BATTERY FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Abstract: Seeking to reduce emissions of greenhouse gases (CO2) aimed at stopping global warming, there is a
worldwide movement for the substantial increase in the use of other energy sources, such as wind and photovoltaic,
instead of thermal generation. But solar and wind power generation systems depend on the forces of nature, such as the
sun and wind, which vary in intensity according to climatic conditions, resulting in a non-constant energy generation.
However, stabilizing this generation and increasing the reliability of electric grid can be achieved by the use of
batteries. The lithium-ion battery stands out as promising technology for this application, due to its high energy and
power density, low recharge time, high cyclic life, low maintenance, etc. This work presents the stages of the
development of a national lithium-ion battery to be used in conjunction with grid-connected photovoltaic systems for
distributed generation. In this development, several studies were carried out for cell selection, evaluation of its
performance and useful life, elaboration of algorithms for cell balancing, evaluation of the state of charge (SoC) and
state of health (SoH), development the circuits of the Battery Management System (BMS) and mechanical packaging.
This project is financed by BNDES-Funtec and is being developed by CPqD and PHB Eletrônica.
Key words: Lithium-ion batteries, BMS (Battery Management System), SoC and SoH estimation algorithms

