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Baterias I

Conhecidas por serem o “cal-
canhar de Aquiles” dos atuais 
EV e VHE, as baterias serão o 
nosso objeto de estudo para os 
próximos dois artigos, pelo que 

começaremos por fazer uma descrição 
detalhada deste componente.
A bateria é um dispositivo que armazena 
energia em forma eletroquímica, e que é 
utilizado em variadas aplicações.
Existem dois tipos básicos de baterias:
>> Bateria Primária A sua reação eletro-
química é irreversível, ou seja, depois da 
bateria ser descarregada não pode voltar 
a recarregar-se.
>> Bateria Secundária A sua reação quí-
mica é reversível, ou seja, depois de esgotar 
toda a sua capacidade pode voltar a receber 
carga através da injeção de corrente contí-
nua de uma fonte externa. 
As baterias (ou pack de baterias) são ca-
racterizadas segundo alguns parâmetros 
construtivos, nomeadamente:
>> Quantidade de Energia que podem 
armazenar
O número em Wh pode calcular-se mul-
tiplicando o valor da tensão nominal pela 
capacidade em Ah
>> Capacidade Nominal
Número fracionário que especifica a carga 
que uma bateria pode entregar ao con-
sumidor. Por exemplo, uma bateria de 
C=100Ah pode entregar 5A durante 20h 
>> SOC – State of Charge (Estado de 
Carga)
Representa a quantidade de energia restante 
que ainda se pode obter de uma bateria 
antes de ser recarregada. Este valor é dado 
em %. 
>> SoH - State of Health (Estado de 
saúde)
Condição de uma bateria em comparação 
com suas condições ideais, em %.

Normalmente, o SoH de uma bateria é 
de 100% no momento da sua produção 
e diminui com o tempo e a utilização. No 
entanto, o desempenho de uma bateria no 
momento da produção pode não atender 
às suas especificações; nesse caso, o seu 
SoH inicial será inferior a 100%.
Como exemplo da utilização destas variá-
veis, temos as características do pack de 
bateria de alta tensão utilizado no BMW 
i3 33kWh.
Tensão nominal - 350.4V
Capacidade - 94Ah
Energia = Tensão nominal x Capacidade
Energia = 350.4V x 94Ah = 32938Wh 
(Aprox. 33kWh)
Tecnicamente, aquilo que vulgarmen-
te chamamos de “bateria”, é na verda-
de um conjunto de células individuais. 
Normalmente, os dispositivos eletrónicos 
de baixo consumo têm apenas uma célula, 
enquanto que os EV utilizam centenas, ou 
até milhares de células. 
Da perspetiva construtiva, as células de 
bateria dispôem de dois elétrodos, o ânodo 
e o cátodo, que recebem ou emitem car-
ga elétrica, e que estão submersos numa 
solução eletrolítica rica em iões. Como os 
elétrodos estão muito próximos um do 
outro, uma película separadora previne o 
seu contato e um eventual curto circuito. 
Quando um consumidor é ligado, a reação 
eletroquímica da célula tem início.
Como exemplos das células mais comuns 
utilizadas em baterias secundárias, temos:
>>  Chumbo – Ácido (Pb-Ácido)
>> Níquel – Cádmio (NiCd)
>> Hidreto Metálico de Níquel (Ni-MH)
>> Iõs de Lítio (Li-ion)
>> Polímero de Lítio (Li-Po)
No próximo artigo iremos detalhar as 
baterias utilizadas nos VHE e EV: hidreto 
metálico de níquel e polímero de lítio. 
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