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Abstract – In Brazil, in the next few years it is expected a great 

growth of the wind and photovoltaic solar on grid and off-grid 

generation as well. This diversification also begins to become a 

reality in the distribution, in the form of micro-generation, mainly 

solar photovoltaic. Among the various technologies available and 

emerging batteries, those using acid lead adapted for deep 

discharge still prevail competitively. However, these types of 

batteries have their performance affected by the sulfating process. 

This process reduces the useful life and can impact the viability of 

using this type of battery banks in the presence of intermittent 

sources. Sulfation also influences the state of charge of the 

battery, making it difficult to predict which energy can be stored 

and reused at a certain stage of battery life. Currently, the models 

used to represent the batteries are very simple and inaccurate. In 

this paper, we propose a solution using neural network to 

estimate the state of charge of lead acid battery banks, to have a 

more reliable estimation of the current stored energy available to 

take operational decisions in microgrids operation. As a case 

study, real data from an isolated microgrid from the north of 

Brazil is considered. 

 

Index Terms – Batteries, Neural Network, State of Charge, 

MicroGrid. 

I.  INTRODUÇÃO 

o Brasil, nos próximos anos espera-se uma entrada 

maciça de geração eólica e solar fotovoltaica. Isto deve 

acontecer em grande escala no sistema interligado nacional na 

forma de parques fotovoltaicos assim como na forma de 

fazendas eólicas.  Esta diversificação também começa a se 

tornar realidade na distribuição, na forma de microgeração, 

principalmente solar fotovoltaica. Sistemas isolados devem 

explorar as fontes locais de energia, sinalizando 

principalmente para soluções híbridas [1]. 
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Estas novas fontes renováveis introduzem incerteza no 

balanço geração – carga, obrigando a disponibilidade de 

reservas com taxa de rampa compatível para mitigar essas 

variações. No sistema interligado, este papel tem sido 

realizado eficientemente pelas hidráulicas com reservatórios. 

Entretanto, restrições ambientais severas não permitem 

construir novas usinas com grandes reservatórios reguladores. 

Logo, outras soluções, tais como usinas de resposta rápida e 

sistemas de armazenamento em grande escala devem ser 

considerados para   cumprir esse papel.  

Nos sistemas isolados, este papel regulador é realizado pelo 

sistema de armazenamento de energia mitigando a 

intermitência de fontes renováveis de energia. Existem 

diversos tipos de dispositivos de armazenamento, tais como 

Massas de Inércia, Células de Combustível (Hidrogênio), 

sistemas distribuídos de baterias, assim como as capacidades 

disponíveis de carros elétricos e dispositivos similares. Assim 

uma rede inteligente deve ter capacidades para operar em 

células isoladas em caso de perda de fornecimento e retornar à 

rede quando este seja restabelecido. Esta qualidade de serviço 

tem um custo, para o qual deve haver usuário com disposição a 

pagar por ele.  

Dentre as várias tecnologias disponíveis e emergentes para 

baterias, ainda prevalece competitivamente as que usam 

chumbo ácido, adaptadas para descarga profunda. Entretanto, 

este tipo de baterias tem seu desempenho afetado pelo 

processo de sulfatação. Este processo reduz a vida útil, 

podendo impactar na viabilidade de uso deste tipo bancos de 

baterias na presença de fontes intermitentes.  A sulfatação 

também influi no estado de carga da bateria, sendo difícil 

prever qual é a energia que poderá ser armazenada e 

reutilizada em um determinado estágio da vida da bateria. 

Correntemente, os modelos usados para representar as baterias 

são muito simples e imprecisos.  Em [2] um modelo mais 

elaborado é apresentado para representar o estado de carga de 

baterias levando aspectos físico-químicos. O desempenho do 

modelo é adequado na proximidade da região dos parâmetros 

que são assumidos pelos autores [2].  Entretanto, alguma 

instabilidade é observada quando o ponto de operação sai 

dessa região. 
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As Redes neurais conseguem mapear o comportamento de 

um processo baseando-se em diversas medições efetivadas em 

suas entradas e saídas. Em virtude dessa sua capacidade de 

mapear processos por intermédio de exemplos, as redes 

neurais se mostram uma boa alternativa para estimar a vida útil 

das baterias [3]. 

Neste artigo é proposta uma solução via rede neural para 

estimar o estado de carga de bancos de baterias chumbo ácido, 

com intuito de ter uma estimativa mais confiável da real 

energia armazenada disponível, para auxiliar a tomada de 

decisões de operação de micro redes isoladas.  

 Este artigo é motivado pela experiência obtida na 

elaboração e comissionamento da microrrede FV isolada da 

Ilha Grande, no Maranhão. Os dados utilizados neste trabalho 

foram obtidos dos sistemas de monitoramento deste projeto 

após 36 meses de operação.   

II.  CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Em sistemas isolados, o regime de operação das baterias 

normalmente é bem diferente daqueles previstos nos manuais 

de fabricante. Este novo regime provoca o aceleramento dos 

processos de envelhecimento, de modo que a vida útil das 

baterias passa a ser bem menor do que a prevista pelos 

manuais dos fabricantes. As baterias são submetidas a diversos 

fatores de estresses que criam condições sob as quais os 

processos de envelhecimento podem ser gerados e 

intensificados. 

Comparando alguns modelos analíticos de envelhecimento 

de baterias, utilizados por pesquisadores [11]. Em muitos 

casos, o tempo de vida da bateria predito é maior do que o 

tempo de vida obtido em sistemas reais. No entanto, o 

modeloAh ponderado Schiffer [2], apresentou os melhores 

resultados, as suas previsões geralmente são bastante próximas 

às reais. 

A.  Microrede de Ilha Grande 

A microrrede isolada baseada em energia solar fotovoltaica 

localizada na Ilha Grande, município de Humberto de Campos, 

Maranhão, Brasil (Figura 1). Atualmente é composta por um 

arranjo fotovoltaico de 31 kWp; um grupo gerador à diesel de 

48 kVA e um sistema de armazenamento por baterias (SAB) 

composto de duas strings contendo 60 baterias de 1200 Ah em 

série. 

 
Figura 1. Vista do arranjo fotovoltaico e da casa de força da microrrede de 

Ilha Grande. 

B.  Modelo Ah Ponderado de Schiffer 

O modelo de Schiffer foi desenvolvido a partir de um 

conjunto de equações empíricas, tendo em vista a operação das 

baterias chumbo-ácido submetidas a regimes típicos de 

sistemas fotovoltaicos. Os ciclos de carga/descarga são 

ponderados por fatores que refletem as condições de operação 

das baterias. Caso o regime de operação das baterias seja 

exatamente igual ao recomendado pelos fabricantes, estes 

fatores terão valores iguais a um e, deste modo, o método será 

semelhante aos demais métodos que se baseiam apenas na 

contagem de ciclos. O fim da vida útil das baterias é alcançado 

quando a sua capacidade restante é 80% da capacidade 

nominal. 

A cada iteração o modelo atualiza os valores da capacidade 

de armazenamento restante e o efeito da corrosão e da 

degradação sobre o envelhecimento das baterias. 

Um esquema simplificado do modelo é apresentado na 

Figura 2. A cada passo da simulação, a tensão nos terminais e 

o SOC (estado de carga); são calculados. A partir destes 

parâmetros, os parâmetros de degradação e corrosão são 

calculados e então, os demais parâmetros internos das baterias 

são atualizados e a nova capacidade restante de 

armazenamento é calculada. Esta última é o principal resultado 

do método. A formulação matemática de cada um dos blocos 

apresentados na Figura 2 é descrita em [2]. 

 
Figura 2. Esquema simplificado do modelo de Schiffer. 

 

O modelo de Schiffer geralmente é capaz de apresentar 

resultados satisfatórios quanto à previsão da vida útil das 

baterias. No entanto, por se tratar de um método analítico 

desenvolvido a partir de equações empíricas, o método tende a 

reduzir a sua assertividade à medida em que as condições de 

operação se distanciem daquelas sob as quais o método foi 

desenvolvido, tornando-se um modelo particularizado em 

torno de algum ponto de operação. 

Como forma de melhorar a robustez do modelo, este 

trabalho propõe a utilização de uma rede neural artificial 

(RNA) que seja capaz de substituir o conjunto de equações 

empíricas do modelo. 
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A utilização da RNA para a estimativa da vida útil das 

baterias permite maior precisão mesmo em cenários em que o 

método analítico não seja capaz de convergir. 

III.  SOLUÇÃO PROPOSTA 

Nesta seção, há a descrição dos procedimentos contidos 

no modelo via rede neural para estimar a capacidade de 

armazenamento de bancos de baterias chumbo. 

A.  Rede Perceptron Múltiplas Camadas 

Em virtude de sua capacidade de mapear processos por 

intermédio de exemplos, as Redes neurais mostram-se como 

uma boa alternativa para estimar a vida útil das baterias. 

As RNA são modelos computacionais inspirados no sistema 

nervoso de seres vivos para o processamento de informações 

paralelas [3]. 

Neste artigo, a topologia utilizada foi a Rede Perceptron 

Multicamada (PMC) - Figura 3 - implementada para 

identificar a capacidade de armazenamento de bancos de 

baterias chumbo ácido. 

A rede PMC possui uma arquitetura feed forward e consiste 

em pelo menos uma camada neural escondida e uma camada 

neural de saída. O processo de treinamento da rede é 

supervisionado e, geralmente, o algoritmo de aprendizagem é 

o backpropagation, baseado na técnica do gradiente 

descendente. 

 
Figura 3. Modelo de uma rede PMC 

 

A rede neural perceptron PMC é composta por no mínimo 

duas camadas intermediárias, com n dimensão. As entradas 

{X1, X2, ..., Xn}, são as amostras do conjunto de treinamento. 

A camada de saída tem dimensão s. As saídas produzidas pela 

rede neural são comparadas com a saída desejada [3].  

B.  Metodologia Proposta 

A metodologia proposta, utiliza dados obtidos do sistema 

de monitoramento da microrrede isolada da Ilha Grande. 

Apresentados a uma Rede Neural PMC, capaz de estimar 

resultados baseados em um conhecimento previamente 

adquirido, possuindo assim uma grande capacidade de 

generalização das situações. A Figura 4 ilustra um diagrama 

em blocos representando os procedimentos deste modelo, 

assim como a sequência de execução dos mesmos.  

 

 
Figura 4. Representação em blocos dos procedimentos do método de previsão 

da capacidade de armazenamento do banco de bateria. 

C.  Extração de Características 

A extração de características é de primordial importância 

para se determinar a capacidade de armazenamento de bancos 

de baterias. Ou seja, as características de cada segmento serão 

geradas e organizadas em conjuntos, para serem utilizadas no 

treinamento e validação das RNA. A partir do conjunto de 

dados de treinamento, as redes neurais serão capazes de 

aprender a identificar se há um padrão apresentado. Por isso, a 

extração de características é fundamental para um correto 

aprendizado das redes neurais e, consequentemente, um 

correto resultado.  

O conjunto de dados foram levantados de acordo, com as 

principais características das baterias que podem ser obtidas 

pelo sistema de monitoramento. No qual se chegou aos 

seguintes parâmetros: 

• Tensão; 

• Corrente de descarga; 

• SOC; 

• Ah Transferido (Ampere hora); 

• Cd (capacidade); 

• Tempo remanescente; 

D.  Configuração do Modelo proposto 

Topologia de RNA utilizada foi a rede PMC e o conjunto 

de dados a serem utilizados como parâmetros de entrada e 

saída pela rede neural foram determinados no tópico anterior. 

Para a implementação do modelo proposto utilizou-se o 

software MATLAB. 

A configuração final dos parâmetros de entrada e saída da 

rede neural foi a seguinte: 

Parâmetros de entradas: 

• Tensão; 

• Corrente de descarga; 

• SOC; 

• Ah Transferido. 
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Parâmetros de saída: 

• Cd (capacidade); 

• Tempo remanescente até o fim da vida útil; 

O banco de baterias da microrrede isolada da Ilha Grande, 

atualmente se encontra no início de vida, foi trocado 

recentemente devido ao fim da vida útil das baterias do banco 

antigo. 

O tempo remanescente de vida útil das baterias termina 

quando a capacidade de armazenagem chega ao fim. 

Considera-se que quando um banco de baterias chega a uma 

Cd de 0,8 a mesmo não tem mais capacidade de armazenagem. 

Foram utilizados dados do sistema de monitoramento de 

3,34 anos com amostras a cada hora. Para o treinamento da 

RNA utilizou-se 80% dos dados e para validação os demais 

20%. A Tabela 1 mostra o quantitativo de dados de cada etapa 

da rede: 
 

Tabela 1. Dados utilizados para os processos de treinamento e de 

validação e teste. 

Dados   Total 

Treinamento   15000 

Validação    3000 

IV.  TREINAMENTO DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

O algoritmo de treinamento aplica um gradiente base no 

método dos mínimos quadrados para modelos não lineares 

que, quando incorporado ao processo de treinamento, 

potencializa a eficiência dos ajustes dos pesos sinápticos. 

As características da rede são descritas na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Parâmetros da Rede Neural 

Características Rede 

Treinamento 

Nº de camadas 

Neurônios 2º camada 

Neurônios 3º camada 

Função de ativação 2º camada 

Função de ativação 3º camada 

Função de ativação saída 

Supervisionado 

2 

50 

25 

TH 

TH 

Linear 

(TH) Tangente Hiperbólica 

 

 A rede proposta foi submetida ao treinamento, com uma 

taxa de aprendizagem de η = 0,01. Como critério de parada, 

foi estabelecido o erro quadrático médio (EQM) de 10-7.  

 Realizou-se o treinamento da RNA-1, no qual foi 

evidenciado devido tamanho da base de dados a existência de 

valores repetidos, principalmente de tensão é corrente que 

ocasionou a redução da taxa de acerto. Assim foi necessário 

realizar uma mineração dos dados afim de melhorar a taxa de 

acerto. Na mineração eliminou-se os valores repetidos da base 

de dados reduzindo assim os parâmetros livres. O treinamento 

da RNA-2 foi realizado com os dados após a mineração. 

Após a fase de treinamento das RNA’s realizou-se a 

validação do modelo e o teste. E também efetuou-se a 

comparação entre os resultados obtidos pela RNA e pelo 

método de Schiffer. 

V.  VALIDAÇÃO DAS RNA E RESULTADOS OBTIDOS 

Após a fase de treinamento das RNA’s efetuou-se a 

validação do modelo. A rede proposta atingiu o critério de 

parada com 121 épocas e com um tempo de 50min. 

No resultado da validação da RNA-1 para as saídas, a 

primeira saída Cd (Capacidade), obteve-se 95% de acerto, já 

para a saída Tempo remanescente, obteve-se 98% de acerto. O 

resultado da saída, pode ser visto na Figura 5, e o da saída 

Tempo remanescente na Figura 6. 

 
Figura 5. Resultado da Previsão da RNA-1 para Saída Cd 

 

No resultado da saída Cd, pode-se observar que houve 

problemas de generalização de classificadores. Isto acontece 

devido ao grande número de parâmetros livres. Logo, o 

classificador tende a se adaptar a detalhes específicos da base 

de treinamento, o que pode causar uma redução da taxa de 

acerto. Esse fenômeno é conhecido como overfitting (sobre-

ajuste). 

 
Figura 6. Resultado da Previsão da RNA-1 para Saída Tempo 

 

Com o intuito de melhorar a taxa de acerto, na RNA-2 foi 

realizada uma filtragem dos dados, no qual se objetivou a 
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diminuição dos parâmetros livres devido à grande quantidade 

de dados.  

Após a filtragem a saída Cd que apresentou overfitting na 

RNA-1, não se contratou mais esse problema no resultado da 

RNA-2. Na Figura 7 podemos observar que o resultado da 

saída Cd, que apresentou um percentual 99% de acerto. 

 
Figura 7. Resultado da Previsão da RNA-2 para Saída Cd 

 

Para a saída Tempo remanescente também se obteve um 

melhor resultado após a filtragem dos dados, que pode ser 

observado na Figura 8, no qual apresentou um percentual de 

99% de acerto. 

 
Figura 8. Resultado da Previsão da RNA-2 para Saída Tempo 

 

O modelo de RNA-2 apresentou uma boa taxa de acerto. 

Para testa-lo se comparou o seu resultado com o resultado do 

modelo de Schiffer, o resultado da comparação dos modelos 

pode ser observado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Comparação dos resultados pelos modelos de RNA e 

de Schiffer. 

Modelo 
Vida Útil 

(anos) 

RNA-2 3,35 

SCHIFFER 3,29 

 

Pela comparação observou-se que os resultados foram bem 

próximos mostrando a eficácia do modelo RNA-2 proposto 

neste artigo.  

VI.  CONCLUSÃO 

Neste artigo foram apresentados resultados referentes ao 

desenvolvimento de uma metodologia via rede neural para 

estimar a capacidade de armazenamento de bancos de baterias 

chumbo.  A rede neural utilizada foi do tipo Perceptron 

multicamadas com arquitetura de duas camadas. 

O modelo proposto apresentou uma taxa de acerto de 99%, 

indicando boa sensibilidade em estimar a capacidade de 

armazenamento de banco de baterias. 

Portanto, conclui-se que o modelo de rede neural artificial 

proposto neste artigo se mostrou bastante eficaz permitindo 

estimar a capacidade real de armazenamento do banco de 

baterias assim como a vida remanescente do mesmo para uma 

terminada data de operação.  
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