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1. RESUMO 

 

Atualmente o armazenamento de energia é um tópico importante a ser pensado 

quando fala-se de confiabilidade de sistemas, neste seguimento são utilizados 

diversos tipos de baterias com diferentes capacidades e tecnologias e para garantir 

que funcionem como esperado quando necessário é preciso que as manutenções e 

acompanhamentos estejam em dia e muitas vezes devido à distância que alguns 

sistemas se encontram dos pontos habitados isto se torna inviável devido aos 

diversos tópicos que dificultam o serviço. Com o foco principal em aperfeiçoar os 

custos com deslocamento e atendimentos, este trabalho tem como objetivo 

desenvolver um sistema que possibilite a coleta de dados de bancos de baterias 

estacionárias de forma remota, através de um dispositivo sensorizado que irá 

registrar tensão, temperatura e nível de eletrólito para cada elemento de bateria e 

desta forma possibilitar o melhor gerenciamento das baterias e maior confiabilidade 

nos sistemas. 

Palavras-chaves: Gerenciamento remoto, Baterias, Confiabilidade, Custo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As baterias industriais estacionárias de Chumbo Ácidas são utilizadas em 

reservas de energia, subestações, dispositivos de Telecom, sistemas UPS e etc., 

com a finalidade de assegurar que os sistemas não sejam desligados em caso de 

queda das linhas de energia. São uma combinação de diferentes ligas de chumbo 

que ao reagirem com o ácido sulfúrico possuem a propriedade de acumular energia, 

este tipo de elemento tem tensão nominal de 2V e capacidades entre 100 e 2750Ah. 

As baterias ventiladas são projetadas com expectativas de vida superiores a 10 

anos, mas para isso é importante que a temperatura esteja sempre próxima a 25ºC, 

que a densidade específica do eletrólito seja sempre 1210 g/dm³ ± 10, tensão de 

carga limitada a 2,4 Vpe e flutuação (standby) em 2,2 Vpe. Obedecendo estes 

parâmetros o risco de falha por mal-uso se torna quase nulo. 
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo é desenvolver um dispositivo de coleta de dados e 

armazená-lo em um sistema, para que sejam analisados de forma remota, 

possibilitando a criação de um programa de manutenção preventiva mais eficiente e 

adaptável para cada cliente e tipo de aplicação, otimizando desta maneira a 

quantidade de visitas técnicas e o período em que acontecem. 

Para atingir este objetivo deve-se encontrar os padrões de mal funcionamento 

nos bancos de baterias para que seja possível definir quais parâmetro deverão ser 

coletados e como coletá-los. Para a coleta destes dados é integrado um voltímetro 

para coleta de tensão, um termômetro para acompanhamento em tempo real da 

temperatura e sensor ultrassônico para identificação do nível de eletrólito. Após isso, 

será escolher qual o melhor método de gerenciamento, um site que nos permite 

melhores Layouts de visualização ou um aplicativo que nos entrega melhor 

mobilidade. Assim, pretendem-se reduzir ao máximo os custos com viagens nos 

momentos errados para manutenção e aumentar cada vez mais a confiabilidade dos 

sistemas de armazenamento de energia. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A forma de pesquisa adotada consiste na observação do comportamento do 

objeto para comprovação das análises realizadas com base nas informações 

coletadas, em outras palavras, são observados os comportamentos descritos nas 

pesquisas para comprovar se realmente acontecem da maneira dita. Desta forma 

pode-se ajustar corretamente os parâmetros que estiverem em desacordo com a 

realidade, tornando as possibilidades de melhoras um trabalho contínuo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para acompanhamento dos comportamentos das baterias será utilizado um 

banco de baterias de 3 a 4 elementos ligados a um banco de cargas resistivas para 

simular as descargas ocorridas durante uma queda de energia em campo, sendo 

feitas constantemente suas cargas e descargas com testes acompanhados, onde 
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nesta fase estão sendo coletados os dados iniciais para os parâmetros que serão 

coletados pelo dispositivo. 

Será um desafio ao projeto tornar viável em relação ao custo benefício, a 

medição da densidade de cada elemento, pois esta característica junto com a 

tensão do elemento é a principal ferramenta para a identificar o estado em que o 

elemento se encontra. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o presente momento obteve-se como resultado principal as seguintes 

informações: os principais causadores da falta de confiabilidade no sistema, são a 

degradação acelerada das placas causadas por aquecimento desenfreado, baixo 

nível de eletrólito e baixa autonomia por falta de equalização. 

Em relação aos parâmetros que podem-se ler com o dispositivo controlador, tem-

se os seguintes dados: a tensão de carga deve ser de no máximo 2,40Vpe, pois 

acima disto, a gaseificação dos elementos aumenta, como durante o processo de 

carga a bateria libera hidrogênio, maior quantidade do mesmo no ambiente pode ser 

perigosa devido suas propriedades inflamáveis e na faixa de 25º C a 40 º C a bateria 

tende a fornecer uma capacidade maior do que a nominal, porém, sua degradação é 

acelerada, causando a redução da vida útil.  

Conforme forem sendo realizados os testes, novas informações serão 

descobertas e influenciarão nos parâmetros de leitura do dispositivo. 
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