
 
                  ESPAÇO ENERGIA   |   ISSUE  34   |   APRIL  2021 
 

1 
 

Development of a 
universal 
methodology for 
determining the 
remaining useful life 
of batteries based on 
manufacturer 
information 
 
Desenvolvimento de uma 
metodologia universal de 
determinação de vida útil 
de baterias baseada nas 
informações dos fabricantes 

Alexandre Pujol Lazarini 
Patricio Rodolfo Impinnisi 
 

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 
LACTEC 
lazarini100@gmail.com 

Abstract: The option to use batteries in energy storage 
systems has become technically and economically viable due 
to relevant cost reduction and an increase of the useful life. 
The selection of a battery depends on several factors that 
interfere with durability, like the regimes and conditions of 
use. Aging processes that occur in a battery are varied and 
there is no universal method that considers all these factors 
at the same time as the battery is subjected to typical charge 
and discharge variations. This work develops a practical 
methodology, applicable to any battery technology, which 
allows, from information supplied by manufacturers or from 
laboratory tests, that facilitates how to determine battery 
configuration for storage systems and how to estimate their 
durability considering operating temperature, depth of 
discharge and the time since its manufacture. The 
methodology allows to consider operating regimes with 
irregular cycles, incomplete recharges, interruptions during 
loads and discharges and variable temperature. 

Keywords: Energy storage, batteries, mechanism, modes and 
causes of degradation, prediction of useful life. 

Resumo: A opção do uso de baterias em sistemas de 
armazenamento de energia tornou-se técnica e 
economicamente viável devido à redução de custos e 
aumento da vida útil. A seleção de uma bateria depende de 
vários fatores que interferem na durabilidade, como os 
regimes e condições de uso. Os processos de envelhecimento 
que ocorrem em uma bateria são variados e não existe um 
método universal que considere todos esses fatores ao 
mesmo tempo em que a bateria é sujeita a variações típicas 
de carga e descarga. Este trabalho desenvolve uma 
metodologia prática, aplicável a qualquer tecnologia de 
bateria, que permite, a partir de informações fornecidas 
pelos fabricantes ou de testes de laboratório, dimensionar 
baterias para sistemas de armazenamento e estimar sua 
durabilidade considerando a temperatura de operação, a 
profundidade de descarga e o tempo transcorrido desde sua 
fabricação. A metodologia desenvolvida permite considerar 
regimes de operação com ciclos irregulares, recargas 
incompletas, interrupções durante as cargas e/ou descargas 
e temperaturas variáveis. 

Palavras-Chave: Armazenamento de energia, baterias, 
determinação de vida útil. 

1 Introdução 

Os SAE´s (Sistemas de Armazenamento de Energia) têm se 
transformado num componente crítico em muitas aplicações 
relacionadas à mobilidade (desde sua utilização em celulares 
até veículos elétricos) e em aplicações estacionárias como no 
caso do aproveitamento das fontes de energia renováveis). O 
dimensionamento eficiente destes sistemas de 
armazenamento de energia depende principalmente do 
conhecimento das características operacionais das baterias 
em diferentes condições, como por exemplo, em diferentes 
temperaturas e com diferentes perfis de carga e descarga. 

Embora os fabricantes forneçam muitas informações sobre o 
comportamento das baterias em diferentes condições 
operacionais (em geral são informações sobre o desempenho 
da bateria quando submetida a regimes de carga e descarga 
com correntes constantes, temperaturas constantes e 
sempre carregando completamente as baterias ao fim de 
cada ciclo), é quase impossível obter estas informações para 
todos os possíveis regimes de operação que de fato 
acontecem numa aplicação em campo. 

Como detalhado por YANG et al. [1], no caso das baterias de 
íons de lítio, é sabido que a degradação da capacidade está 
relacionada com as reações denominadas paralelas 
(indesejáveis) que acontecem espontaneamente degradando 
a bateria, aumentando sua resistência interna e reduzindo 
sua eficiência coulombiana (relação entre a carga retirada da 
bateria e a carga fornecida) Assim, determinar a durabilidade 
destes sistemas num regime específico (muitas vezes com 
correntes e temperaturas variáveis, e permanecendo 
diferentes períodos em diferentes estados de carga) é uma 
tarefa que exige o desenvolvimento de uma metodologia 
adequada. 
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Atualmente é comum o fabricante de sistemas estacionários 
declarar 15 ou 20 anos de durabilidade e em alguns casos é 
declarada uma durabilidade de até 25 anos [2] tornando 
quase impossível a sua verificação experimental. Entretanto, 
as durabilidades apresentadas pelos fabricantes são 
normalmente expressas em seus catálogos com base em 
regimes de operação regulares com profundidades de 
descargas constantes, cargas completas e temperaturas 
estáveis. E na prática observam-se ciclos irregulares, recargas 
incompletas, temperaturas variáveis e interrupções nos 
ciclos de carga-descarga que irão alterar a durabilidade das 
baterias. 

Uma solução para calcular a durabilidade das baterias seria 
propor um procedimento acelerado de teste laboratorial de 
forma a verificar os dados fornecidos pelo fabricante. 
Entretanto, devido à demora dos testes (mesmo quando 
acelerados), se a aquisição de um SAE dependesse desses 
testes para ser efetivada, a aquisição poderia não acontecer 
no tempo previsto inviabilizando toda a operação. 

De qualquer forma, independentemente de utilizar os dados 
fornecidos pelo fabricante ou os dados dos testes do 
laboratório, uma metodologia deve ser desenvolvida para 
poder determinar a durabilidade do banco de baterias 
quando opera fora dos regimes constantes descritos nos 
dados fornecidos pelo fabricante ou numa combinação de 
regimes, na maioria das vezes transientes, com correntes e 
temperaturas variáveis. 

De fato, tanto os dados fornecidos pelos fabricantes, como os 
dados obtidos a partir dos testes laboratoriais (que em última 
instância são obtidos nas mesmas condições experimentais) 
são resultado de testes em condições ideais, ou seja, com 
temperaturas constantes, correntes constantes, com ciclos 
de idêntica durabilidade, etc. Na prática, em condições reais 
de operação, a situação é diferente. As temperaturas mudam 
ao longo dos ciclos, os ciclos não têm a mesma duração e não 
são idênticos, as correntes de carga e descarga variam, os 
ciclos são interrompidos por pausas (muitas vezes aleatórias), 
etc. 

Esse é o motivo pelo qual é necessária uma metodologia que 
permita estimar a durabilidade do SAE em qualquer condição 
de operação (dentro dos limites permitidos). A metodologia 
proposta neste trabalho permitirá ao projetista dimensionar 
o SAE, ou a partir dos dados obtidos nas condições ideias dois 
laboratórios (sejam do fabricante ou de terceiros), ou para 
qualquer regime real de operação em campo, em função de 
um perfil de utilização previamente determinado. 

Esta metodologia também permitirá ao usuário, que não 
dispõe de tempo ou recursos para realizar novos ensaios de 
durabilidade nas reais condições da sua aplicação, fazer as 
previsões iniciais de durabilidade do SAE na sua aplicação, 
baseadas nos dados disponibilizados pelos fabricantes (ou 
laboratórios de terceiros). 

2 Vida útil de baterias 

A vida útil de baterias é influenciada por diversos fatores. 
Para poder lidar na prática com muitos fatores e poder 
estimar a vida útil de baterias, esses fatores foram 

agrupados, segundo seu impacto, em duas categorias a 
saber: os que são decorrentes do uso da bateria e os que 
independem da utilização da bateria. Os que dependem da 
utilização da bateria (como a profundidade de descarga, as 
correntes aplicadas, a temperatura de operação, etc.) 
impactam na denominada vida ciclagem e os que não 
dependem da utilização da bateria impactam na denominada 
vida calendário conforme SMITH K. et al. [3]. 

2.1 Vida-calendário 

A vida-calendário (também denominada calendar life) é o 
tempo de vida de uma bateria (determinado pela perda de 
20% da sua capacidade inicial) medido em meses ou anos, 
contabilizado desde a data da sua fabricação. Ela é 
independentemente da bateria estar sendo utilizada ou não. 
Este tempo de vida é influenciado pela temperatura 
ambiente e pelo estado de carga em que a bateria se 
encontra. A degradação devida ao tempo em que a bateria 
está em circuito aberto se explica considerando que apesar 
da bateria não estar em operação algumas reações 
eletroquímicas indesejáveis sempre ocorrem mesmo quando 
a bateria está em circuito aberto como destacado por 
BROUSSELY M. et al. [4]. 

No caso particular das baterias de íons de lítio, algumas das 
reações que afetam a vida calendário foram relatadas por 
KANEKO et al. [5] e OGUMI Z. [6]. Dentre as reações 
mencionadas nesse trabalho, uma que se destaca é a perda 
de íons de lítio devida à formação da Interface de Eletrólito 
Sólido (SEI). Esta perda se deve à parte dos íons de lítio 
disponíveis para o transporte de carga no eletrólito que reage 
com o material dos eletrodos (principalmente com o eletrodo 
negativo de grafite) formando um composto sólido 
indesejado, chamado SEI, que cresce a medida que a bateria 
é utilizada (aumentando a resistência elétrica interna da 
bateria). Esta é, na maioria dos casos, como indicado por 
BROUSSELY et al. [4], a principal reação que leva à perda de 
capacidade durante a vida calendário da bateria de íons de 
lítio. 

Sejam quais forem os principais fatores que afetam a vida 
calendário, todos eles estão incluídos na informação 
proveniente do fabricante (seja na informação da vida ciclada 
ou na informação da vida calendário). A vida calendário é 
informada pelo fabricante na forma de um tempo em anos. 

De forma geral, a relação entre a degradação devida à vida 
calendário e o tempo transcorrido desde a fabricação da 
bateria não é linear, conforme descrito por NARAYAN et al. 
[7]. Estudos indicam que esta relação é proporcional à √𝑡 
como apresentado por KANEKO et al [5] e HATO et al. [8]. Por 
esse motivo, neste trabalho, é proposta uma dependência 
com a √t para a vida calendário. Esta relação é representada 
pela Equação 1, 

                                 𝑆𝑂𝐻(𝑡) = 100 − 𝐴 ∗ √𝑡                        (1) 

em que: 

SOH(t) estado de saúde em função do tempo t transcorrido 
desde a fabricação da bateria (em percentual); 
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A constante de normalização obtida a partir das 
informações do fabricante para a vida calendário; 

t tempo transcorrido desde a fabricação da bateria. 

Para calcular o parâmetro A é necessário ter a informação do 
fabricante sobre a vida calendário da bateria em relação ao 
tempo. 

2.2 Vida-ciclagem 

Todos os fatores que influenciam a durabilidade da bateria e 
que estão relacionados à forma como ela é utilizada são 
agrupados no termo vida ciclagem. Os mecanismos de 
degradação que determinam a vida ciclagem são diversos e 
estão relacionados às reações químicas e eletroquímicas que 
acontecem internamente quando a bateria está operando. 

Os principais parâmetros operacionais que afetam a cinética 
destas reações são a profundidade de descarga (DOD), a 
temperatura (T) e as correntes (i) tanto de carga como de 
descarga. Outros parâmetros que também influenciam em 
maior ou menor grau são: o estado de carga (SOC) e sua 
variação (DSOC), a tensão de carga (Vcarga) e a quantidade de 
energia já fornecida pela bateria somando-se todos os ciclos 
já executados, que é o energy throughput, como descritos 
por WANG et al. [9]. 

A vida ciclagem de uma bateria é informada pelo fabricante 
por meio do número de ciclos (n) que a bateria pode executar 
em função da profundidade de descarga (DOD) para uma 
temperatura de referência (Tref) até ela perder 20% da sua 
capacidade inicial. Esta dependência do número de ciclos n 
em função do DOD é normalmente fornecido pelos 
fabricantes, para uma única temperatura (Tref), na forma 
gráfica, como apresentado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Curva típica da profundidade de descarga (DOD) versus 
número de ciclos (n). 

Um segundo fator importante para determinar a vida 
ciclagem é a temperatura de operação da bateria. Há diversas 
formas de considerar o impacto da temperatura de operação 
no número de ciclos. Segundo NARAYAN et al. [7] uma forma 
de incluir esta dependência seria através da Equação 2, 

					𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) = 𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) − ƒ	(𝑇1). 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷)	          (2) 

em que: 

𝑓(𝑇1) um fator obtido a partir de dados do 
fabricante ou a partir de considerações 
teóricas como a Lei de Arrhenius; 

𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷) diferença no número de ciclos entre duas 
temperaturas; 

𝑛(𝑇!"# , 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos na temperatura de 
referência para um determinado DOD; 

𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos para uma temperatura e um 
DOD qualquer; 

𝑇1  temperatura média, interpolada. 

Essa equação permite calcular o número de ciclos máximo 
𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) para uma determinada temperatura e 
profundidade de descarga (DOD) a partir de 02 informações, 
sendo a primeira informação o número de ciclos conhecido 
para uma temperatura de referência e DOD (n(Tref,DOD)) e a 
segunda informação como sendo a diferença entre o número 
de ciclos para duas temperaturas quaisquer (Dn(DOD)). 

Posteriormente, calcula-se o fator 𝑓(𝑇1)	que é obtido dos 
dados do fabricante ou a partir de considerações teóricas. 
Esse fator irá corrigir a diferença entre o número de ciclos 
para duas temperaturas quaisquer e então ser subtraído do 
número de ciclos na temperatura de referência para um 
determinado DOD. 

2.3 Abordagem dinâmica da ciclagem 

Na maioria das aplicações, as baterias são submetidas a um 
perfil complexo de operação, determinado pelas reais 
condições de utilização que, em geral, não seguem um 
padrão constante. No caso mais simples de predição de vida 
útil, o número máximo de ciclos que uma bateria pode 
fornecer é obtido considerando-se somente o fator 
profundidade de descarga (DOD) e supondo que ele é 
constante (sempre a mesma profundidade de descarga ao 
longo de toda a vida útil da bateria). 

Segundo NARAYAN et al. [7], o principal inconveniente desse 
modelo é que ele não leva em conta a perda de capacidade, 
ele considera a capacidade constante. Nesse mesmo trabalho 
é ressaltado que a metodologia teria mais acuracidade se 
considerasse a perda de capacidade a cada ciclo, de maneira 
que seria necessário analisar a capacidade ciclo por ciclo 
durante a ciclagem. 

Para levar em consideração a perda de capacidade ciclo por 
ciclo, uma possibilidade é a denominada abordagem 
dinâmica. A proposta desta abordagem está baseada no 
conceito de microciclos. Um microciclo, neste contexto, é 
definido como um pequeno ciclo de duração variável que 
existe ente duas passagens consecutivas pelo zero de 
corrente. Isso geralmente é mais curto que um ciclo completo 
de carga ou de descarga. NARAYAN et al. [7] alertam que essa 
abordagem envolve levar em consideração todas as 
transições de corrente zero. Nessa abordagem, um ciclo 
realizado pela bateria pode ser tanto um ciclo de descarga, 
quanto um ciclo de carga, haja visto que em ambos os casos 
há estresse da bateria. 

Na degradação devido à ciclagem, apenas os períodos ativos 
do ciclo (ou seja, com circulação de corrente) devem ser 
considerados. A Figura 2 ilustra esse conceito. Os estados 
com corrente iguais a zero (i = 0) são ignorados na 
degradação devida à ciclagem e são considerados na 
degradação da denominada vida calendário. Na Figura 2, a 



 
                  ESPAÇO ENERGIA   |   ISSUE  34   |   APRIL  2021 
 

4 
 

área sombreada de cada microciclo representa a carga em Ah 
que a bateria fornece ou recebe nesse intervalo. O subíndice 
i identifica o número do microciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Exemplo de perfil de corrente da bateria em função do 
tempo mostrando intervalos arbitrários de microciclo. 

No cálculo do estresse sofrido pela bateria, é comum analisar 
a energia (Wh) no lugar da carga (Ah). Neste caso a carga 
deve ser multiplicada pela tensão da bateria. Desta forma, 
segundo QUENTIN B. [10], excluindo do cálculo os períodos 
sem circulação de corrente, a energia fornecida ou recebida 
pela bateria (ETH) em cada ciclo pode ser calculada pela 
Equação 3, 

                           𝐸𝑇𝐻$%$&' = ∑ 𝑖( ∗ 𝑢( ∗ 𝑡()
(*+                           (3) 

em que: 

ETHCICLO energia circulada pela bateria durante todo o 
ciclo, em Wh; 

i corrente da bateria durante o microciclo “i”, 
em A; 

u tensão da bateria durante o microciclo “i”, 
em V; 

t tempo do microciclo “i”, em horas; 
i identificador do microciclo; 
n número de microciclos “i” dentro de um ciclo. 

Nessa equação, a tensão u, durante o microciclo, na carga 
costuma ser diferente da tensão durante a descarga (para um 
mesmo estado de carga). Este fenômeno é conhecido como 
histerese. Na Figura 2, os valores das tensões em cada fase 
do microciclo (para i=1 até 5) não são informados e este 
fenômeno foi desconsiderado. 

Além da profundidade de descarga, outro fator relevante 
para determinar o estresse sofrido pela bateria é a 
temperatura à qual ela está submetida durante a operação. 
As empresas costumam informar o impacto da temperatura 
na durabilidade da bateria, mas considerando que ela é 
constante ao longo de toda a vida útil declarada por eles. 

Em geral, a temperatura pode não ser constante durante os 
microciclos e mais ainda durante os ciclos (que são mais 
demorados, pois comportam vários microciclos). Na análise 
apresentada até agora o valor da 𝑇1  representa a média 
ponderada da temperatura durante todo o período 
considerado, baseado na duração desse período. No caso dos 

ciclos e dos microciclos, segundo NARAYAN et al. [7], esta 
média ponderada é calculada utilizando a Equação 4, 

                                  𝑇1	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
, -.(!

"#$ ∗0(
∑ 0(!
"#$

                                   (4) 

em que: 
 
𝑇1𝑐iclo temperatura média ponderada durante todo 

um ciclo, em °C; 
𝑇1( temperatura média durante o microciclo “i” 

calculada pela média dos pontos registrados, 
em °C; 

ti tempo do microciclo “i”, em horas; 
i índice do microciclo dentro de um ciclo. 
 
Assim, o procedimento de abordagem dinâmica na operação 
da bateria (que considera a perda ciclo a ciclo da capacidade) 
pode ser realizado através do método da contagem de 
eventos. 

2.4 Método da contagem de eventos 

Nas baterias, o número proporcional de ciclos perdidos (ou 
seja, a degradação) sob os mesmos níveis de DOD e 
temperatura para cada ciclo pode ser calculado através da 
regra Palmgren-Miner, um modelo emprestado dos estudos 
de fadiga mecânica segundo MARANO V. et al. [11]. 

Esta regra afirma que o tempo de vida de um componente 
após sofrer uma série de eventos de carregamento é 
reduzido por uma fração finita, que corresponde à proporção 
de eventos de carregamento sofridos. No caso das baterias, 
essa fração finita é a razão entre o número de ciclos pelos 
quais a bateria passou sob um fator de estresse específico 
(neste caso DOD e temperatura) e o número total esperado 
de ciclos previstos até a EOL (End of Life) sob esse fator de 
estresse. A regra de Palmgren-Miner pode ser expressa como 
segue na Equação 5, conforme descrito por VERA L.H. e 
KRENZINGER A. [12], 

																														𝐷2(2 = ∑ 𝐷(3
(*+ = ∑ 3"

)"
3
(*+                               (5) 

em que: 

𝐸( quantidade de ciclos realizados; 
𝑛( número máximo de ciclos para que a EOL seja 

atingida; 
E número de eventos até que a EOL seja atingida; 
Dcic degradação total acumulada devido à ciclagem; 
Di degradação devido ao evento i. 

A degradação devida à ciclagem (Dcic) é um processo 
cumulativo. Ela será calculada a cada ciclo e então subtraída 
do SOH. Como descrito anteriormente, a escala de 
degradação é feita para garantir que, quando Dcic = 100% 
(bateria totalmente degradada), o SOH seja de 80%. 

Um exemplo de cálculo é apresentado na Tabela 1. Nela 
foram utilizados dados aleatórios com o único objetivo de 
exemplificar a forma do cálculo. A tabela apresenta uma 
sucessão de três tipos de operação com DOD e temperaturas 
diferentes, aplicados a uma mesma bateria. 

i=1

i (A)

t (h)

i=2

i=3

i=4

i=5

Descarga

Carga



 
                  ESPAÇO ENERGIA   |   ISSUE  34   |   APRIL  2021 
 

5 
 

O objetivo é calcular a degradação total da bateria devida a 
estes três regimes de operação. Os dados aleatórios 
utilizados na Tabela 1 são o número máximo de ciclos nmáx 
(coluna 2) e o número de ciclos executados n (coluna 3). Na 
coluna 4 é calculada a degradação Dcic percentual devida a 
cada regime de operação. Posteriormente, na coluna 5 foi 
calculada a degradação acumulada Dcictot então foi 
determinado seu estado de saúde SOH. 

Tabela 1: Exemplo de cálculo – Perda de capacidade acumulada. 

Uso (nmáx) n Dcic 
(%) 

Dcictot 
(%) 

SOH 
(%) 

1 (DOD1, T1) 6.000 300 5% 5% 99% 
2 (DOD2, T2) 4.000 2.000 50% 55% 89% 
3 (DOD3, T3) 1.000 200 20% 75% 85% 

3 Modelos de previsão de envelhecimento de baterias 

Estimar o envelhecimento de um sistema eletroquímico 
significa prever a evolução de um ou mais parâmetros (como 
resistência interna, capacidade, etc.) ao longo do tempo. 
Atualmente a durabilidade de baterias para aplicações de 
grande porte é elevada, e como foi dito, isso dificulta sua 
verificação experimental (não só por parte dos usuários 
senão também por parte dos fabricantes). Por esse motivo, 
conforme QUENTIN B. [10] modelos são muito importantes e 
de fato são amplamente utilizados. 

A estimativa de vida útil de uma bateria será mais ou menos 
precisa e confiável, dependendo da precisão e confiabilidade 
do modelo usado. De fato, os modelos são os responsáveis 
por simular e estimar a evolução de variáveis ao longo do 
tempo. 

Esses modelos de previsão de envelhecimento podem ser 
categorizados em três categorias distintas: modelos físico-
químicos baseados em propriedades físicas, modelos 
matemáticos e modelos fatigantes como representado na 
Figura 3, adaptada de QUENTIN B. [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Diferentes métodos de previsão de envelhecimento de 

baterias (adaptado de Quentin B. [10]). 

Essa classificação é utilizada por QUENTIN B. [10]. Entretanto, 
existem outras classificações possíveis como destacado por 
BROUSSLEY M et PISTOIA G. [4]. 

Segundo QUENTIN B. [10], os modelos mais comuns são 
baseados nas propriedades físico-químicas da bateria 
(encontrados na literatura como "modelos de tempo de vida 
baseados no desempenho"). Neste caso, o modelo requer 

uma entrada de informação de alguma grandeza física, seja 
na forma de uma condutividade elétrica, uma curva de 
medição empírica ou uma lei eletroquímica. Estes modelos, 
baseados em propriedades físicas, serão separados aqui em 
três tipos: modelos eletroquímicos, modelos empíricos e 
finalmente modelos empíricos com circuitos equivalentes. 

No primeiro caso, as causas do envelhecimento aparecem 
explicitamente nos conjuntos de equações que governam a 
física desses processos. No segundo caso, os modelos 
empíricos extrapolam o envelhecimento através de 
propriedades medidas que podem ou não estar relacionadas. 
Modelos empíricos de circuitos equivalente são uma forma 
de representar comportamentos físicos por meio de 
elementos passivos em circuitos equivalentes e utilizados 
para modelar o fenômeno físico QUENTIN B. [10]. 

Os modelos matemáticos são baseados em resoluções 
numéricas e não em equações ou curvas de parâmetros 
físico-químicos. Existem vários desses modelos, dentre os 
quais cita-se o modelo chamado de redes neurais artificiais 
(RNA), que se aproxima de modelos estatísticos. Segundo 
QUENTIN B. [10], a RNA tem uma abordagem muito diferente 
dos modelos convencionais, tentando vincular os dados de 
entrada e saída, sem inferir nas questões físicas dessa 
relação. 

Já os modelos do tipo fadiga, permitem obter a vida útil 
restante da bateria de acordo com os eventos repentinos, 
incrementando as deteriorações à medida que ocorrem. Dois 
tipos podem ser distinguidos: o método Wöhler e o modelo 
ponderado Ah-Throughput descrito por ZHANG et al. [13]. O 
método de Wöhler também é chamado Cycle Counting Model 
(CCM) ou rainflow counting (QUENTIN B. [10]). Esse método 
é muito utilizado para avaliação da fadiga mecânica e 
representa para um determinado material ou peça, o número 
de ciclos antes da falha, dependendo da tensão mecânica 
aplicada. 

Já o modelo de duração ponderada de vida, tradução livre 
dos termos em inglês Weighted Ah-Throughput Approach, 
Weighted Ah-model, Ampere-hour (Ah) throughput model, 
considera a energia total trocada pela bateria, tanto na carga 
quanto na descarga (ZHANG P. et al. [13]). Este método é 
semelhante ao método de Wöhler, pois baseia-se no 
pressuposto de que a bateria tem sua vida útil diminuída a 
cada utilização. 

A diferença entre os dois modelos reside no fato de que essa 
redução de vida útil é uma função da carga trocada e não 
mais do número de ciclos. A carga é um bom indicador do 
estresse a que a bateria é submetida durante a ciclagem. 
Além disso, a abordagem é modificada e leva em 
consideração vários parâmetros, como por exemplo certas 
condições operacionais que podem levar a um aumento na 
taxa de envelhecimento e outras condições que podem levar 
à sua diminuição (ZHANG P. et al. [13]). 

QUENTIN B. [10] detalha ainda as vantagens e desvantagens 
dos modelos apresentados. No caso dos modelos 
eletroquímicos, uma grande desvantagem é a complexidade 
das equações e da própria modelagem, uma vez que é 
necessário avaliar a influência de muitos parâmetros de 
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acordo com o perfil de operação e considerar que a própria 
operação se altera com o tempo. 

Por exemplo, o coeficiente de difusão de íons de lítio 
depende do estado da carga, mas também muda 
dependendo do envelhecimento. No entanto, apesar dessas 
desvantagens, esse tipo de modelo eletroquímico é o mais 
próximo da realidade, pois os parâmetros representam 
grandezas físicas reais e todos eles podem, em princípio, ser 
mensurados como, por exemplo, o tamanho das partículas 
que formam o material ativo dos eletrodos ou a concentração 
do eletrólito. Mas, este tipo de modelo costuma se tornar 
muito específico, funcionando apenas para uma bateria em 
particular, justamente aquela com esses parâmetros 
específicos. 

Os modelos empíricos são frequentemente utilizados como 
uma primeira aproximação. De fato, o modelo empírico é 
muito simples de configurar, pois são suficientes alguns 
testes para extrapolar os resultados. A desvantagem é que é 
necessário executar testes (ciclagem ou calendário) até os 
momentos próximos ao final da vida útil, caso contrário, a 
previsão do envelhecimento perde a confiabilidade. Além 
disso, em todos os casos, os erros de medição cometidos têm 
um impacto direto na confiabilidade das previsões. 
Extrapolar os resultados dos testes, muitas vezes pode ser 
arriscado pois os fenômenos do envelhecimento podem 
mudar e suas velocidades também (desaceleração ou 
aceleração). Assim, por exemplo, conclusões baseadas na 
extrapolação de poucos dados empíricos apresentaram erros 
da ordem de 40% na previsão como descrito por TAKEY et al. 
[14]. 

Por este motivo, a utilização deste método é restrita às 
previsões curtas ao longo do tempo, em casos muito 
específicos. Apesar destas limitações da modelagem 
empírica, ela se torna mais útil quando é combinada com 
outros métodos. Por exemplo, uma curva empírica da 
cinética de crescimento do SEI (Solid Electrolyte Interface), ou 
interface sólida do eletrólito é um substituto perfeito para 
qualquer tentativa de modelar esse crescimento por meio de 
equações matemáticas obtidas a partir dos modelos 
eletroquímicos. 

No caso dos modelos que utilizam redes neurais, a maior 
desvantagem é a necessidade de uma grande quantidade de 
dados para que a rede neural gere resultados confiáveis (o 
treinamento da rede neural). Em geral, a construção de 
modelos confiáveis baseados em medidas de desempenho é 
demorada e com resultados imprecisos quando aplicados a 
sistemas que operam sob um conjunto diferente de 
condições ou quando apresentam parâmetros construtivos 
diferentes. 
Finalmente, os modelos baseados na contagem de ciclos ou 
no fornecimento de uma quantidade determinada carga 
processada pela bateria (Ah) são capazes de determinar o 
EOL, de acordo com MARANO V. et al. [11] através de 
parâmetros como o energy throughput, o número de ciclos 
ou o tempo transcorrido desde a fabricação. 

TAKEY et al. [14] relatam que estudos anteriores mostram 
resultados precisos para a previsão da vida utilizado o energy 
throughput. Esses modelos são baseados principalmente nos 

dados fornecidos pelos fabricantes, assumindo que a bateria 
seja capaz de atingir um determinado energy throughput 
durante toda a sua vida sob certos fatores de estresse 
específicos, como DOD e temperatura. A regra Palmgren-
Miner (PM) é um dos exemplos mais comuns que se 
enquadram na categoria de modelos de contagem de ciclos 
segundo NARAYAN et al. [7]. 

Ainda segundo NARAYAN et al. [7], não são encontrados na 
literatura técnica muitos modelos baseados utilizando o 
energy throughput ou também chamado de Ah-throughput. 
Pode-se citar o estudo de benchmarking elaborado por 
WENZL et al. [15] que considera a modelagem de vida útil de 
baterias através CCM (Cycles Counting Methods) 
referenciando-se a trabalhos realizados pela NREL (National 
Renewable Energy Laboratory) onde o modelo introduz uma 
ponderação apenas considerando a profundidade da 
descarga por ciclo. 

Em outro trabalho, BEER et al. [16] avaliaram somente a 
influência do energy throughput na vida útil de baterias de 
chumbo-ácido e de íons de lítio, incluindo em seu modelo as 
taxas de descarga. 

4 Desenvolvimento da metodologia 

O equacionamento da metodologia proposta tem como base 
os principais estudos de predição de vida útil de baterias 
como descrito por SMITH et al. [3] no NREL que consideram 
duas componentes importantes na degradação: a vida-
calendário e a vida-ciclagem. Alguns parâmetros como o 
tempo da vida calendário e número de ciclos em função da 
profundidade de descarga são informadas pelos fabricantes 
na forma de tabelas ou gráficos. 

A NREL [17] considera que a degradação total da bateria Dtotal 
(que é composta pela somatória dos fatores degradação 
devido à vida calendário Dcal e degradação devida à vida 
ciclagem Dcic) pode ser descrita pela Equação 6. 

                                𝐷04056 = 𝐷256 +𝐷2(2                                  (6) 

A proposta desenvolvida neste artigo será apresentada em 
várias etapas. A seção 4.1 descreve o modelo da vida-
calendário em função do tempo e da temperatura. A seção 
4.2 detalha a extração dos dados da vida útil da folha de 
dados (datasheet) da bateria em função da temperatura e do 
DOD e apresenta o modelo dinâmico de perda de capacidade 
proposto em literatura, com algumas modificações. Por 
último, formata-se a união entre a degradação devida aos 
mecanismos agrupados na vida calendário e os que foram 
agrupados na vida ciclagem. 

4.1 Degradação devido a vida - calendário 

Como descrito anteriormente, a vida-calendário agrupa os 
mecanismos de degradação que atuam independentemente 
de a bateria estar operando ou não. Ou seja, a vida calendário 
incorpora os mecanismos de degradação decorrentes das 
reações que ocorrem mesmo quando a bateria se encontra 
em circuito aberto. Os principais fatores que afetam estas 
reações são o tempo e a temperatura (HATO et al. [8]). Neste 
artigo, o impacto do fator tempo na degradação será 
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considerado como sendo função da √𝑡 conforme descrito na 
Seção 2, e pode ser expressa simplesmente pela Equação 7, 

																																									𝐷(0) = 𝐴 ∗ √𝑡                                       (7) 
em que: 

D(t) degradação em função do tempo transcorrido; 
A fator de normalização; 
t tempo transcorrido. 

O fator A é obtido a partir das informações do fabricante. 
Entretanto, o limite dessa equação é a data final informada 
pelos fabricantes em seus catálogos. Existe uma relação 
estreita entre a degradação e o estado de saúde de uma 
bateria. Da forma como foram definidos estes conceitos, a 
relação entre o SOH e a degradação é dada pela relação     
SOH = 1 – degradação. Ao longo deste artigo, dependendo da 
conveniência, poderá ser utilizada uma ou outra forma de 
descrever a perda de desempenho da bateria. 

O outro fator de impacto na vida calendário abordado neste 
artigo é a temperatura. Para considerar a influência da 
temperatura na vida calendário são apresentadas 02 opções: 

• A primeira opção é utilizar a informação fornecida pelo 
fabricante através de gráficos contendo curvas 
relacionando o número de ciclos e consequentemente 
a degradação com a temperatura como apresentado na 
Figura 4. 

• A segunda opção (quando não se tem nenhuma 
informação do fabricante sobre o impacto da 
temperatura na vida calendário) é a utilização da Lei de 
Arrhenius. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exemplo da influência da temperatura na vida útil de 
baterias de íons de lítio. 

Para a primeira opção, caso o fabricante disponibilize os 
dados (seja em forma gráfica ou de tabelas), os mesmos 
devem ser ajustados por meio de uma função contínua que 
permitirá determinar o fator de “penalização” devido à 
temperatura para qualquer valor de temperatura. Para estes 
fins, NARAYAN et al. [7] utilizam uma função polinomial de 
quarta ordem como apresentado na Equação 8, 

																		𝑛(-) = 𝑝9𝑇9 + 𝑝:𝑇:+𝑝;𝑇; + 𝑝+𝑇 + 𝑝<                    (8) 

em que: 

n(T) número de ciclos máximo para a temperatura T; 
T é a temperatura da bateria, em °C; 

p0 à p4 são os coeficientes obtidos da aproximação da
 função aos dados fornecidos. 

A Equação 8 somente pode ser utilizada dentro dos limites de 
temperatura informados pelos fabricantes, sendo possível 
apenas a interpolação de dados e não sua extrapolação. No 
caso da segunda opção, é utilizada a Lei de Arrhenius que 
determina que a velocidade de degradação segue uma 
relação exponencial com a temperatura na qual a cada 10°C 
de variação de temperatura se obtém um fator 2 na variação 
da degradação. Esta relação pode ser representada pela 
Equação 9, 

																																𝐷(-) = 2(-=-!"#)/+<                                     (9) 

em que: 

𝐷(-) degradação da bateria na temperatura T; 
T temperatura da bateria, em °C; 
Tref temperatura de referência informado pelo 

fabricante, em °C. 

Desta forma, a perda de capacidade das baterias (que é sua 
degradação) devida ao tempo transcorrido desde sua 
fabricação e a perda devida à temperatura podem ser 
agrupadas numa única equação matemática que calcule o 
impacto dessas duas variáveis na vida-calendário da bateria, 
como apresentado na Equação 10, 

																												𝐷256(0,-) =	𝐷256(0) ∗ 𝐷256(-)                                (10) 

em que: 

𝐷256(0,-) degradação calendário devido ao tempo (t) e à 
temperatura (T); 

𝐷256(0) degradação calendário devido exclusivamente ao 
tempo; 

𝐷256(-) degradação calendário devido exclusivamente à 
temperatura. 

Neste artigo e dependendo da opção de função utilizada para 
considerar o impacto do parâmetro temperatura, a Equação 
10 pode ser escrita de duas formas diferentes, segundo as 
Equações 11 e 12. 

		𝐷!"#(%,') = $𝐴 ∗ '𝑡 ∗ (𝑝)𝑇) + 𝑝*𝑇*+𝑝+𝑇+ + 𝑝,𝑇 + 𝑝-	-      (11) 

																							𝐷256(0,-) = B𝐴 ∗ C𝑡 ∗ 2(-=-!"#)/+<D                    (12) 

4.2 Degradação devido à ciclagem 

Em relação à vida ciclagem, na metodologia aqui proposta 
serão considerados os parâmetros profundidade de descarga 
(DOD) e temperatura (T). 

Na grande maioria dos casos, esses parâmetros não são 
independentes e combinam-se de modo a alterarem a taxa 
de degradação, o que dificulta a obtenção de um modelo 
empírico abrangente, uma equação matemática que consiga 
traduzir a degradação para qualquer combinação de 
parâmetros, de forma precisa. 

Por isso a vantagem da metodologia proposta reside no fato 
de não ser necessário modelar esses fenômenos, apenas 
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tratar os dados fornecidos pelos fabricantes ou pelos ensaios 
de laboratório (ou ambos). 

Com base na Equação 2, descrita na Seção 2.3, NARAYAN et 
al. [7] determinam o número máximo de ciclos possíveis em 
função da temperatura (T) e da profundidade de descarga 
(DOD), 

         𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) = 𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) − ƒ	(𝑇1). 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷)	         (2) 

em que: 

𝑓(𝑇1) um fator obtido dos dados do fabricante ou a 
partir de considerações teóricas (ou seja, ou 
é uma função polinomial que aproxima dados 
empíricos, ou é uma lei física como 
Arrhenius); 

𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷) diferença de ciclos entre duas temperaturas; 
𝑛(𝑇!"# , 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos na temperatura de 

referência para um determinado DOD; 
𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos para uma dada temperatura 

média ponderada e para um determinado 
DOD. 

O termo ƒ	(𝑇1)Dn representa o número de ciclos perdidos ao 
passar da temperatura de referência 𝑇!"#  para a 
temperatura média do ciclo (𝑇1). Esse termo pode ser linear 
ou não-linear. NARAYAN et al. (2018) ao abordar a questão 
da temperatura, propuseram uma relação linear para a 
função ƒ	(TF) entre o número de ciclos (n) e a temperatura (T) 
para qualquer DOD. Segundo os autores, essa relação linear 
ocorre para uma bateria do tipo chumbo-ácida, a partir da 
análise dos dados fornecidos pelos fabricantes apresentados 
na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Exemplo de curvas de vida útil de baterias de chumbo em 
função do DOD e da temperatura. 

A relação linear propriamente dita, decorrente dos dados 
fornecidos pelo fabricante entre o número de ciclos (n) e a 
temperatura (T) (que é obtida ao relacionar os diferentes 
números de ciclos para as diferentes temperaturas para um 
DOD constante) é apresentada na Figura 6 e na Equação 13 
(a temperatura de referência informada neste caso foi de Tref 
= 20°C), 

																																				ƒ(𝑇$) = 	 $
%&$!"#
$'&$!"#

                               (13) 

em que: 

Ti temperaturas fornecidas pelo fabricante para a 
qual se conhece o número de ciclos (n), para um 
determinado DOD; 

Tref temperatura para a qual foram dadas as 
informações de número de ciclos versus DOD; 

𝑇1  é o valor médio da temperatura durante a execução 
do ciclo de carga e/ou descarga; 

𝑓(𝑇1) é a função que determina o fator de mudança do 
número de ciclos pela temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemplo de curvas de vida útil de baterias de chumbo em 
função do DOD e da temperatura (Fonte: NARAYAN [7]). 

Caso a função não seja linear e siga qualquer relação não 
linear, a proposta no presente trabalho é utilizar polinômios 
para a aproximação dos dados para descrever a vida ciclada 
da mesma forma como foi feito para a vida calendário, vide 
Equação 8. 

Em todos os casos, esta função (linear ou não) não pode ser 
utilizada fora dos limites da sua validade, que são os limites 
de temperatura fornecidos nos dados dos fabricantes, pois 
nestes casos não há uma lei física que possa ser extrapolada 
(somente uma aproximação de dados experimentais que 
pode ser interpolada). 

Caso a dependência da temperatura seja descrita por uma lei 
física (por exemplo por Arrhenius) podem-se determinar as 
constantes da equação também a partir dos dados do 
fabricante. 

Uma alternativa diferente da proposta por NARAYAN et al. [7] 
para determinar o número de ciclos 𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) (que foi 
apresentada na Equação 2) é multiplicar (e não somar) o 
número de ciclos na temperatura de referência (para um 
DOD determinado) 𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) por uma função que, 
neste caso, será a própria lei de Arrhenius Arr (𝑇1) 
considerando a temperatura média (𝑇1). 

Desta forma, a Equação 2, descrita como sendo 𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) =
𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) − ƒ	(𝑇1). 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷), transforma-se na 
Equação 14, 

																				𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) = 𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) ∗ 𝐴𝑟𝑟(𝑇1)                (14) 

em que: 

𝑛(𝑇@3A , 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos na temperatura de 
referência para um determinado DOD; 

𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos para uma dada 
temperatura média ponderada e para um 
determinado DOD; 
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𝐴𝑟𝑟(𝑇1)  fator de correção devido à temperatura 
média ponderada. 

Cabe ressaltar que ambas as equações (seja a forma da 
Equação 2 ou da Equação 14) devem fornecer o mesmo 
resultado. Dessa forma, será utilizada a Equação 14 para 
determinar a forma da Equação 2 quando a função é não 
linear (neste caso, como já foi mencionado, a função não 
linear será a lei de Arrhenius). 

A forma explicita da Equação 2 quando a função é não é linear 
é obtida a partir da igualdade na Equação 15. 

			𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) ∗ 𝐴𝑟𝑟(𝑇.) = 	𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) − 𝑓(𝑇.) ∗ 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷)     (15) 

No desenvolvimento a seguir, foi utilizada a simplificação da 
notação apresentada na Definição 16. 

																																𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) ≡ 𝑛!"#                                    (16) 

A questão central a seguir é determinar a forma da função 
𝑓(𝑇1) da Equação 9, quando se utiliza a lei de Arrhenius no 
lugar da função linear proposta por NARAYAN [7]. Salienta-se 
que este procedimento para determinar a forma da função 
𝑓(𝑇1) serve de exemplo para qualquer outra dependência, 
inclusive para a linear. 

Na Equação 2 o termo 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷) representa o número de 
ciclos perdido entre duas temperaturas (este valor é 
conhecido a partir dos dados fornecidos pelo fabricante do 
número de ciclos em função da temperatura para duas 
temperaturas diferentes). Ao multiplicar este número pela 
função 𝑓(𝑇1) se obtém o número de ciclos perdidos numa 
temperatura intermediária para a qual não foi dada a 
informação 

Analisando a Equação 2, se observa que, como já foi 
explicado, o termo 𝑓(𝑇1) ∗ 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷) é o número de ciclos 
perdidos à temperatura 𝑇1, o qual deve ser descontado do 
número de ciclos de referência 𝑛!"# (informados pelo 
fabricante para temperatura de referência Tref). 

Este número de ciclos perdidos, para o caso de utilizar a lei 
de Arrhenius, pode ser expresso da forma como apresentado 
no lado esquerdo da Equação 15 (pois o número de ciclos 
perdidos à nova temperatura 𝑇1  é igual ao número de ciclos 
que se tinha na temperatura de referência, que é 𝑛!"#, 
menos o número de ciclos que se tem à nova temperatura 𝑇1 
que é )%&'

;
()*(%&'

$+

 . 

Da mesma forma, do lado direito da Equação 17, está 
expresso o mesmo número de ciclos perdidos, mas na forma 
de um produto entre os dados discretos fornecidos pelo 
fabricante (utilizando o número de ciclos às temperaturas Ti 

e Tref fornecido no datasheet) vezes uma função 
desconhecida 𝑓(𝑇1)  que calcula a interpolação para qualquer 
temperatura, segundo a função não linear utilizada para a 
dependência da temperatura. 

													𝑛!"# −	
)!"#

;
$%&$!"#

'(

= %𝑛!"# −	
)!"#

;
$)&$!"#

'(

& ∗ ƒ	(𝑇*)        (17) 

A partir desta igualdade se obtém a função de interpolação 
ƒ	(𝑇1) que pode ser expressa na forma da Equação 18. 

																											ƒ	(𝑇$) = 	
(!"#&	 ./01

2
3453/01

67

(!"#&	 ./01

2
3853/01

67

                      (18) 

Após algumas transformações algébricas, chega-se à Equação 
19. 

																											ƒ	(𝑇$) = 	2
38534
67 ∗ 	 *

3453/01
67 &+

*
3853/01

67 &+
                    (19) 

Esta expressão estende a proposta de NARAYAN et al. [7] 
para o caso específico de utilizar uma dependência com a 
temperatura que segue a lei de Arrhenius, mas o 
procedimento pode ser aplicado para obter a função ƒ	(𝑇1) 
para qualquer dependência do número de ciclos com a 
temperatura. 

4.3 Perda Dinâmica de Capacidade 

A seguir será analisado o modelo de perda dinâmica de 
capacidade que considera além da temperatura média 
ponderada do ciclo, a profundidade de descarga. Este modelo 
avalia dinamicamente os danos causados devido aos fatores 
de estresse após cada ciclo descarga realizado na bateria. 

Na degradação devido a ciclagem, apenas os períodos ativos 
de ciclo da bateria (com passagem de corrente) são 
considerados. Essa abordagem foi a utilizada por NARAYAN 
et al. [7]. Mas esses autores utilizaram em seu estudo um 
DOD médio ponderado com base no ETH de cada microciclo. 
Uma vez que os dados informados pelos fabricantes em seus 
datasheets de baterias referem-se sempre ao DOD final de 
cada ciclo (ou seja, ao DOD máximo dentro do ciclo), nesta 
metodologia, diferentemente do proposto por NARAYAN et 
al. [7], está sendo considerado sempre o DOD máximo e não 
o DOD médio ponderado. As Figuras 6 e 7 ilustram o 
procedimento. 

O DOD considerado no procedimento aqui proposto é aquele 
resultado dos períodos com passagem de corrente, seja em 
carga ou descarga (isto é, são os períodos definidos entre 
eventos com corrente igual a zero). Portanto, os estados com 
corrente iguais a zero (i = 0) são ignorados na degradação 
pela ciclagem e são considerados como perda somente no 
cálculo da vida calendário. 

Desta forma, a área entre dois eventos de corrente igual a 
zero (que determina um microciclo) representa a carga em 
Ah ou a energia em Wh (se a carga é multiplicada pela tensão) 
que a bateria fornece ou recebe nesse intervalo. O sub índice 
i representa o número do microciclo. 

O próximo passo é obter uma função que represente os 
dados fornecidos pelo fabricante. Especificamente, neste 
caso, uma função para o 𝑛!"#,, ou seja, uma função que 
forneça o número de ciclos em função do DOD. Esta 
informação é fornecida pelo fabricante na forma gráfica ou 
em tabelas e raramente a apresenta na forma de uma função. 
Para o desenvolvimento da metodologia proposta neste 
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trabalho, a dependência do número de ciclos com a 
temperatura necessita estar na forma de uma função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemplo de onda de corrente da bateria em função do 
tempo mostrando intervalos arbitrários de microciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Variação DOD x tempo (intervalos de microciclo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Exemplo de aproximação de dados do fabricante 
utilizando uma função polinomial de quarta ordem. 

Neste trabalho, recorre-se à uma função polinomial 
semelhante à utilizada por NARAYAN et al. [7] para aproximar 
a dependência da temperatura na vida calendário. Por 
exemplo, na Figura 8, é apresentada uma curva polinomial de 
quarta ordem que aproximou um conjunto de pontos, 
fornecidos pelo fabricante, da dependência do número de 
ciclos em função da profundidade de descarga. Essa curva da 
Figura 8 foi aproximada pela função polinomial de quarta 
ordem representada na Equação 20, 

						𝑛(𝐷𝑂𝐷) = 𝑏*𝐷𝑂𝐷* + 𝑏+𝐷𝑂𝐷++𝑏,𝐷𝑂𝐷, + 𝑏-𝐷𝑂𝐷 + 𝑏.       (20) 

em que:  

n(DOD) número de ciclos para um determinado DOD na 
temperatura de referência; 

DOD profundidade de descarga acumulada no ciclo; 
b0 à b4 coeficientes obtidos na normalização da curva. 

Finalmente, o cálculo cumulativo da degradação será feito 
aplicando a regra de Palmgren-Miner. Como já foi explicado, 
esta regra consiste em calcular o dano proporcional 
acumulado. Para isso se soma o número de ciclos “Ni” 
executados para cada nível de DOD/temperatura “E”, seja de 
carga ou de descarga conforme a Equação 21, 

																															𝐷𝑐𝑖𝑐 = ∑ 𝐷𝑖3
(*+ = ∑ B"

)"
3
(*+                             (21) 

em que: 

ni número máximo de ciclos para que a EOL seja 
atingida; 

Ni número de ciclos executados para esse 
DOD/temperatura; 

E número de níveis de DOD/temperatura diferentes 
considerados; 

Dcic degradação total acumulada devido à ciclagem; 
Di degradação devido ao evento. 

5 Aplicação da metodologia 

Nesta seção, são apresentados alguns exemplos para 
demonstrar a aplicação da metodologia e posteriormente é 
apresentado o algoritmo para estimar a durabilidade. 

5.1 Exemplo de cálculo 

Em relação à vida calendário, por exemplo, se o fabricante 
informar que a vida calendário é de 10 anos ou 87.600 horas 
a uma temperatura de referência de 25 °C, então a 
degradação pode ser calculada como na Equação 22. 

                              𝐷𝑐𝑎𝑙(𝑡) = 0,00338 ∗ √𝑡                           (22) 

Em relação à temperatura, podem se apresentar diversos 
casos. O exemplo a seguir aborda o caso quando o fabricante 
não fornece informações e, portanto, será utilizada a lei de 
Arrhenius. Neste exemplo será utilizada a temperatura de 
referência de 25°C. Nestas condições, a equação final para a 
degradação devida à vida-calendário resulta na Equação 23. 

													𝐷,-.(0,$) = *0,00338 ∗ √𝑡 ∗ 2($&*3)/+51            (23) 

Se, por exemplo, a bateria acumulou 1.000 horas sem 
ciclagem (circuito aberto) permanecendo a uma temperatura 
de 30°C nesse tempo, então a degradação da bateria devido 
à vida calendário será de: 
𝐷256(0,-) = B0,00338 ∗ C1000 ∗ 2(:<=;C)/+<D = 	0,1271% 

Em relação à vida ciclagem, por exemplo, se o fabricante 
informar dados da capacidade em função do número de 
ciclos e DOD, conforme a Figura 9, se pode construir a Tabela 
2 utilizando os pontos fornecidos pelo fabricante na forma 
gráfica. Neste caso específico, a temperatura de referência 
Tref é de 25°C. 

 

ciclo de descarga

i=1

i (A)

t (h)i=2 i=3 i=4

vida calendário

ciclo de descarga

vida calendário

i=5

ciclo de carga ciclo de carga

DOD (%)

i=1 t (h)i=2 i=3 i=4

DOD Máximo (%) no Ciclo

i=5
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Figura 9: Curva de estado de saúde (SOH) versus número de ciclos 
em função de várias profundidades de descarga (DOD). Bateria 

Fabricante Unipower - Modelo UP-LFP 48-75. 

 

Tabela 2: Exemplo de cálculo – Perda de capacidade acumulada. 

DOD n 
100 % 2.300 
80 % 4.200 
50 % 6.900 
30 % 9.900 

 

A partir desta tabela se obtém a função polinomial de quarta 
ordem que os aproxima, na Equação 24. 

   n(DOD) = -0,0186*DOD3 + 4,1714*DOD2 - 392,71*DOD + 18.429      (24) 

Com esta informação, resta aplicar a metodologia ao regime 
de operação escolhido (real ou simulado). Aos efeitos de 
demonstrar a metodologia, será utilizado o regime de 
operação simulado, descrito na Tabela 3. Nessa tabela, a 
coluna intitulada “Ciclo” contabiliza a numeração sequencial 
dos ciclos, isto é, a cada momento que a bateria é 
descarregada ou carregada, um ciclo é considerado. Como 
descrito anteriormente, cada ciclo pode conter vários 
microciclos. A coluna “Tempo”, representa a duração em 
minutos de cada microciclo e a coluna “Temperatura” 
representa a temperatura média ocorrida no microciclo. 

Já as colunas intituladas “DODinicial” e “DODfinal” apresentam 
os valores em percentual da profundidade de descarga 
verificadas no início e no final de cada ciclo. A coluna 
“DODmáx” representa a profundidade máxima de descarga 
durante o ciclo. É importante perceber que a quantidade de 
ciclos sempre será menor ou igual à quantidade de 
microciclos (pela própria definição do que é um microciclo e 
o que é um ciclo). 

Tabela 3 – Parte 1: Regime de Ciclagem Simulado. 

Microciclo Ciclo Carga 
Descarga 

Tempo 
(min) 

Temperatura 
(°C) 

1  Descarga 10 29 
2 1 Descarga 5 30 
3  Descarga 5 31 
4 2 Carga 20 32 
5 3 Descarga 7 30 
6  Descarga 8 27 

7 4 Carga 10 25 

 

Tabela 3 – Parte 2: Regime de Ciclagem Simulado. 

Microciclo Ciclo DOD 
Inicial 

DOD 
Final 

DOD 
Máx. 

1  0% 5%  
2 1 5% 20% 40% 
3  20% 40%  
4 2 40% 0% 40% 
5 3 0% 15% 55% 
6  15% 55%  
7 4 55% 10% 45% 

Nesse regime simulado, o primeiro ciclo completo de 
descarga é composto de três microciclos, cada um deles com 
uma temperatura diferente atingindo profundidades de 
descarga diferentes. 

Note-se também que o primeiro ciclo de carga (ciclo 2) foi 
executado carregando completamente a bateria (SOC=100%) 
e o segundo ciclo de carga (ciclo 4) foi executado com 
carregamento incompleto, pois a bateria atingiu um SOC de 
90%. 

A grande maioria dos testes de ciclagem inicia-se com SOC = 
100% (ou DOD = 0%). A consideração do DOD inicial do ciclo 
é demasiadamente importante, pois como relatado por 
HATO Y. et al. [8], KANEKO G. et al. [5] com base nos efeitos 
avaliado por WANG J. et al. [9], quanto maior o DOD inicial do 
descarregamento, mais rápido alcança-se a vida útil da 
bateria (RUL). 

Assim, com estes dados da Tabela 3 pode-se calcular a 
temperatura média ponderada em cada um dos 04 ciclos, e 
posteriormente pode-se calcular o número de ciclos máximo 
nesse regime de operação (ou seja, com esse DODmáx e essa 
temperatura média ponderada 𝑇1. Aplicando-se a Equação 4 
para calcular a temperatura média ponderada do primeiro 
ciclo, obtém-se: 

𝑇1	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜1 =
10 ∗ 29 + 5 ∗ 30 + 5 ∗ 31	

10 + 5 + 5 = 29,8°C 

Pela Tabela 3, obtém-se para o Ciclo 1, o DODmáx de 40% e na 
temperatura de referência de 25°C (vide Figura 9), o número 
máximo de ciclos possível poderá ser obtido da Equação 24. 

n(DOD=40%) = -0,0186*403 + 4,1714*402 - 392,71*40 + 
18.429 = 8.204 ciclos 

Considerando o resultado acima (8.204 ciclos), a redução do 
número de ciclos máximo resulta em 17,13% do número em 
relação ao DOD de 30% informado pelo fabricante que era de 
9.900 ciclos. 

Agora torna-se necessário aplicar o fator que irá recalcular o 
número de ciclos em função da temperatura. Supondo que o 
fabricante não disponibilizou dados suficientes para a 
obtenção de uma curva polinomial em função da 
temperatura, e que forneceu somente a informação de dois 
dados em ciclagem diferentes, por exemplo: 

Tref 25°C correspondendo a 9.900 ciclos; 
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TB 40°C correspondendo a 3.500 ciclos (utilizada como 
dado do fabricante, Ti). 

Então pode-se utilizar Arrhenius, uma vez que se deseja 
calcular o número de ciclos para T ̅=29,8°C utilizando os 
dados do fabricante para 40°C e para 25°C. O Dn neste 
exemplo é Dn = 8.204 (25°C) – 3.500 (40°C) = 6.400 ciclos. 

n(𝑇$, 40%) = nref - ƒ(𝑇$).Dn 

n(29,8°C, 40%) = 8.206 - ƒ(𝑇$).6.400 

ƒ	(𝑇) = 	2
9<=;D,E

+< ∗	
2
;D,E=;C

+< − 1

2
9<=;C
+< − 1

= 		0,43791 

n(29,8°C, 40%) = 8.204 - 0,43791* 6.400 = 5.402 ciclos 

Logo, considerando o DOD de 40% e a temperatura média 
ponderada de 29,8°C, ocorre uma redução de 54,56% no 
número de ciclos. Assim, para o Ciclo 1, o dano devido à 
ciclagem será calculado conforme a Equação 25. 

																									𝐷𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜	1 = +
;∗C9<;

= 0,00926%                   (25) 

O numeral 2 é inserido no denominador da equação, pois o 
fabricante informa o número de ciclos máximo como sendo o 
par descarga-carga. Ao considerarmos nessa metodologia, o 
efeito da carga, é necessário dividir o dano em duas partes, 
carga e descarga. No final da vida útil da bateria, toda a 
energia descarregada pela bateria é igual a energia 
carregada. 

Aplicando-se a mesma metodologia para os demais ciclos 
estabelecidos na Tabela 3, chega-se aos resultados elencados 
na Tabela 4: 

Tabela 4: Cálculo do dano devido à ciclagem. 

Microciclo Carga 
Descarga 

Temp. 
Média 

Ponderada 
(°C) 

n 
(DODmax, T) 

Dano 
Ciclagem 

 

1 Descarga    
2 Descarga 29,8 5.402 0,0926% 
3 Descarga    
4 Carga 32,0 4.750 0,01053% 
5 Descarga 28,4 4.230 0,01182% 
6 Descarga    
7 Carga 25,0 7.509 0,00666% 

6 Conclusões 

Foi desenvolvida uma metodologia prática, aplicável a 
qualquer tecnologia de baterias, que permite a partir de 
informações discretas fornecidas pelos fabricantes ou 
obtidas de ensaios de laboratórios, estimar sua durabilidade 
considerando a temperatura de operação (T), a profundidade 
de descarga (DOD) e o tempo transcorrido desde sua 
fabricação (t). 

Assim, a metodologia permite: (a) o dimensionamento de 
bancos de baterias; (b) identificar, do universo de 
possibilidades, as melhores tecnologias para um 
determinado regime de operação; (c) calcular a vida útil das 

baterias já dimensionadas quando o regime de operação para 
o qual foram dimensionadas muda; (d) calcular a 
deterioração ciclo a ciclo do banco de baterias de forma a ter 
informações contínuas da taxa de degradação em cada 
regime de operação. 

Em todos os casos mencionados, a metodologia desenvolvida 
permite considerar regimes de operação com ciclos 
irregulares, recargas incompletas, interrupções durante as 
cargas e descargas e temperaturas variáveis, de forma que a 
informação sobre a degradação da bateria está disponível a 
cada ciclo de operação (vida ciclagem) e em cada instante de 
tempo (vida calendário). 

Outra contribuição específica do trabalho é a consideração 
da degradação e consequente perda de vida útil devido aos 
ciclos de carregamento da bateria, que normalmente não são 
considerados nos algoritmos ou, quando considerados, são 
assumidos como sendo executados até que a bateria atinja 
seu estado de carga plena. Desta forma, a metodologia 
introduz a influência das recargas parciais antes do início de 
novos ciclos de descarga, permitindo considerar seu efeito no 
cálculo da degradação da bateria, o que foi feito 
considerando a carga como um fator de estresse idêntico ao 
de uma descarga, com a influência do DOD durante a carga e 
a temperatura na qual acontece. 
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