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1. RESUMO DO PROJETO 
 

O processo de fabricação de baterias chumbo-ácido, considerado de domínio 

público, se modificou ao longo dos anos, no entanto é uma das mais antigas 

tecnologias de produção em escala industrial. É dependente de uma série de 

processos mecânicos e químicos que exigem controles de checagem como forma de 

garantir a qualidade do produto final. Diante do exposto, este projeto sistematizou e 

ensaiou as rotinas de controle da qualidade envolvida na produção de baterias 

chumbo-ácido a partir de métodos analíticos quantitativos. Foram determinados a 

absorção da solução ácida no pó de partida (PbO), além de Pb, PbO e PbSO4 

presentes nas massas ativas positiva e negativa e na placa após a cura. Através 

desses resultados é possível incorporar uma rotina de análises no processo de 

produção das indústrias de baterias chumbo-ácido visando um maior controle de 

qualidade. 

 
Palavras chave: Bateria Chumbo-ácido, Análise quantitativa, Controle de qualidade. 

 
2. INTRODUÇÃO  
 

Uma das mais antigas produções de baterias em escala industrial é a chamada 

bateria chumbo-ácido, desenvolvida por Gaston Planté em 1860 (PLANTÉ, 1860), que 

tem sua tecnologia de produção já considerada de domínio público uma vez que há 

mais de um século vêm sendo sistematicamente produzida, principalmente para 

utilização de baterias de arranque e iluminação em automóveis, como fontes 

alternativas em no-breaks, em sistemas de tração para veículos e máquinas elétricas 

(WESTA, 2011). A composição básica da bateria é essencialmente, chumbo, ácido 

sulfúrico e materiais plásticos. O chumbo está presente na forma de chumbo metálico, 

ligas de chumbo, dióxido de chumbo e sulfato de chumbo. O ácido sulfúrico se 

encontra na forma de solução aquosa com concentrações variando de 27% a 37% em 

volume e densidade de aproximadamente 1,26 g/cm³ (PONTES, 2009). A linha de 

produção de uma bateria do tipo chumbo-ácido é formada por cinco etapas principais 

aqui denominadas de operações unitárias (AGARWAL, 2016; PAVLOV, 2011), que 

podem ser vistas a seguir: 

Na metalurgia ocorre a produção da liga de chumbo utilizada nas grades, 

conectores, barramentos e polos. Quando necessário a grade positiva tem 

composição química diferente da placa negativa. Para garantir a qualidade da liga, 
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nessa fase realiza-se testes de metalografia (análise da estrutura do material de forma 

microscópica e macroscópica), composição química e distribuição dos elementos da 

liga (CELESC, 2005).  

A produção do pó de chumbo se dá pelo processo de oxidação do chumbo, 

onde a composição básica do pó é PbO e Pb livre. Existem basicamente dois 

processos, o processo de Barton onde o chumbo fundido é agitado na presença de 

oxigênio, enquanto no processo de moagem, pedaços de chumbo são atritados em 

moinhos de atrito na presença de oxigênio (DINIZ, 2001). 

São parâmetros para medir a qualidade dessa etapa do processo a 

granulometria (especificação do diâmetro dos grãos), concentração de PbO e Pb livre.  

Na etapa de produção da pasta há adição do pó de partida com concentrações 

de chumbo livre e óxido de chumbo, PbO, predeterminada a uma dada quantidade de 

água e solução de ácido sulfúrico dentro de um dispositivo rotativo controlado 

denominado de Masseira. Nesta etapa as massas de ambas placas, positivas e 

negativas, são produzidas se diferenciando apenas pela introdução de aditivos que 

mudam de acordo com a polaridade da placa. Estes materiais aqui formados são 

denominados de Materiais Precursores. Os parâmetros de controle do processo são 

a temperatura, densidade, plasticidade (capacidade de se deformar 

permanentemente quando submetido a tensão) e viscosidade da pasta, pois poderão 

causar impactos nas etapas seguintes (empaste) e no desempenho do produto 

(KUCERA, 2003).  

No empaste, a pasta é forçada ou pressionada contra os interstícios da grade 

por uma máquina ou manualmente, em seguida, são transformadas em placas 

denominadas “não curada”. Nessa etapa o controle se dá pela eficiência da 

compressão (AGARWAL, 2016)  

Já a cura, é o processo no qual se completa a oxidação do conteúdo de chumbo 

livre, em fornos com temperatura e umidade controlada, com eliminação de água 

formando os contatos entre os grânulos da pasta assim como o contato entre a grade 

e material precursor. Os parâmetros de controle da etapa são a concentração de 

chumbo livre, concentração de PbO, ambos na pasta e macroporosidade (OLIVEIRA, 

2008; PALMER, 2008). 

O soaking, é uma etapa que nem sempre é utilizada nos procedimentos em 

fábrica, mas é importante para produzir porosidade no material ativo a ser produzido 

na próxima etapa o qual é primordial para o produto atender o dimensionamento 
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inicialmente planejado. Nesta etapa é controlado o tempo de imersão (onde as placas 

são mergulhadas no eletrólito de 1-2 horas sem ligação com corrente externa) de 

acordo com a concentração de PbSO4 (GRUGEON-DEWAELE et al., 1997; PAVLOV, 

2011).  

Finalmente na etapa de formação, se forma os denominados Materiais Ativos, 

sendo o PbO2 na placa positiva e Pb na negativa, ambos por processos eletroquími-

cos. Existem diferentes formas de formação mas foge do foco deste trabalho.  

O processo de formação inicia-se com a introdução de uma solução de ácido 

sulfúrico 1,25g/cm3 em um tanque contendo as placas positivas e negativas. Após isso 

as placas permanecem no eletrólito por um período de até 2 horas, onde as reações 

do ácido sulfúrico com os óxidos básicos de chumbo resultam em uma camada de 

sulfato de chumbo (PbSO4) na superfície e superfície interna dos poros da placa. Para 

essa etapa são controlados o tempo o processo, corrente e tensão à que são subme-

tidos as placas e o conteúdo de PbO, Pb, PbO2 e PbSO4. (ANTONIASSI, 2016) 

 

3. OBJETIVOS 
 

Sistematizar e ensaiar as rotinas de controle da qualidade envolvida na 

produção de baterias chumbo-ácido a partir de métodos de análises 

quantitativos visando a melhoria do controle de qualidade do produto formado. 

 

4. METODOLOGIA  
Os procedimentos experimentais realizados foram adaptados do Storage 

battery manufacturing manual (NELS E. HEHNER, 1986) e estão descritos a seguir: 

4.1. DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁCIDO SUL-

FÚRICO PELO PÓ DE PARTIDA. 

Foi pesado 50 g do óxido de chumbo, transferidos para um Erlenmeyer e 

adicionados 100 mL de uma solução ácido sulfúrico. A mistura foi agitada e posta em 

repouso por 5 minutos. Após isso, foi filtrado em um béquer, onde foram adicionados 

100 mL de água deionizada e 2 gotas de indicador fenolftaleína; Em seguida realizado 

a titulação com NaOH até a viragem para cor rosa; 

A realização dos experimentos foi dividida em três etapas: tempo de imersão 

do óxido na solução ácida, como forma de otimização dos testes, variação de 

temperatura e concentração do ácido, pois estes dois parâmetros podem influenciar 

na absorção do ácido durante a reação química. 
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4.2. DETERMINAÇÃO DE PbO NOS MATERIAIS ATIVOS 
Desagregasse o material ativo da placa, onde este é triturado no almofariz. A 

amostra de 1g é pesada e transferida para um béquer onde são adicionados 30 mL 

de Ácido acético 15%. A mistura é levada à chapa aquecedora até a fervura; Em 

seguida, filtrado para o balão de 500 mL (onde o resíduo do papel é guardado para 

determinação PbSO4).  

O balão é avolumado, onde uma alíquota de 50 mL é transferida para um 

Erlenmeyer, adicionados 100 mL de Água deionizada, 25 mL de solução tampão e 0,5 

g de indicador de óxido de chumbo (PbO). Em seguida, titulado com EDTA 0,03M 

(Viragem de cor roxo para verde). 

4.3. DETERMINAÇÃO DE PbSO4 NOS MATERIAIS ATIVOS 

O resíduo da etapa anterior é transferido para um béquer, onde são 

adicionados  50 mL Acetato de amônio, levados à fervura por 10 minutos. A mistura é 

filtrada no mesmo papel usado na determinação do PbO. O resíduo do papel filtro, 

novamente guardado para determinação do Pb. 

Na solução filtrada, adiciona-se 10 mL do indicador de sulfato, titulando-se com 

EDTA 0,1 M da viragem da cor vinho para cor laranja. A determinação do PbSO4, é 

realizada pela seguinte fórmula 

% PbSO4= 
𝑉 𝐸𝐷𝑇𝐴 .  3,03 .100

Massa Seca

Massa Amostra

    (1) 

 
4.4. DETERMINAÇÃO DE Pb NOS MATERIAIS ATIVOS 
O resíduo da etapa anterior, é transferido para um Erlenmeyer, onde são 

adicionados 10 mL Ácido Nítrico. A mistura é levada à fervura até o ataque total. Em 

seguida, adiciona-se 100 mL água deionizada, 3 gotas de indicador Xilenolorange e 

Hexametileno Sal, até cor carmim. Esfriar com EDTA 0,1 M com a viragem da cor 

Carmim para cor amarelo. 

% Pb= 
𝑉 𝐸𝐷𝑇𝐴 .  2,0719  .100

Massa Seca

Massa Amostra

      (2) 

Sendo para os três experimentos: 

 Massa Amostra: Massa da amostra início de cada etapa do experimento; 

 Massa Seca: Massa do resíduo (seca) no início da etapa seguinte. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após a realização dos primeiros experimentos, houve necessidade de algumas 

alterações na forma de cálculo pré-definida, onde a absorção de ácido sulfúrico 
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passou a ser determinada pela diferença de concentração da solução antes e após a 

reação, como mostrado na equação 3: 

% 𝑃𝑏 =  
(𝑀𝑖−𝑀𝑓).

𝑚𝑃𝑏𝑂
𝑉. 𝑀𝑀 (3) 

Onde: 

𝑀𝑖  =  Molaridade Inicial do Ácido sulfúrico 

𝑀𝑓  =  Molaridade Final do Ácido sulfúrico 

𝑉 =  Volume utilizado da solução do ácido 

𝑀𝑀 = massa molar do ácido sulfúrico 

𝑚𝑃𝑏𝑂 =  massa de óxido de chumbo 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 =  𝑔𝐻2𝑆𝑂4
/g𝑃𝑏𝑂 

 
Nesta etapa do experimento foi analisado o tempo de imersão do óxido de 

chumbo para avaliar o tempo de reação, com finalidade de otimizar as etapas se-

guintes. Com as pesquisas na literatura (PALMES, 2008), encontrou-se alguns testes 

com utilização da solução de ácido sulfúrico 1,25 mol/L, onde essa concentração foi 

escolhida para o experimento. Após o preparo da solução ácida, a padronização 

indicou 1,328 mol/L, onde essa concentração foi utilizada para os testes de imersão 

do óxido de chumbo e concentração nas próximas etapas do experimento. Para isso 

as amostras de óxido de chumbo foram imersas na solução ácida durante três tempos 

determinados. Após o tempo estabelecido, as amostras foram filtradas e duas 

alíquotas de 25 mL foram coletadas de cada amostra, onde foram tituladas com 

hidróxido de sódio 1,003 mol/L.  A tabela 1 mostra os parâmetros e resultados dos 

experimentos: 

Tabela 1 – Teste de imersão do óxido de chumbo em ácido sulfúrico 

Amostra Massa (g) 
Tempo de 
agitação e 

repouso (min) 

V. NAOH 
Titulado (mL) 

Absorção 
(g𝐻2S𝑂4

/GPbO) 

I 50,015 5 + 5 24,90 0,163 

II 50,000 10 + 10 23,40 0,169 

III 50,015 15 + 15 21,15 0,177 

Com os experimentos pode-se constatar que a absorção aumentou com o 

tempo, demonstrando que a reação não cessou no tempo mínimo de 30 minutos 

proposto pela produção industrial, que varia de 30 minutos a 2 horas (em 

concentrações mais elevadas de ácido). Portando o tempo de 15 min. agitação + 15 

min. repouso, onde foi obtido a maior absorção, será utilizada para realização dos 

testes de temperatura e concentração do ácido. 
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Nesta etapa foi avaliado se um pequeno acréscimo de temperatura poderia 

causar uma mudança significativa na quantidade de ácido absorvida. Para isso as 

amostras foram aquecidas em três temperaturas diferentes, onde com ajuda de um 

termômetro foram marcadas a temperatura inicial, final e reação. Após o tempo 

estabelecido, duas alíquotas de 25 mL foram coletadas de cada amostra, onde foram 

tituladas com hidróxido de sódio 1,003 mol/L.  Em seguida, utilizou-se os valores da 

titulação para calcular a absorção de ácido sulfúrico. A tabela 2 os parâmetros e 

resultados da titulação e a absorção de ácido pelo óxido de chumbo: 

Tabela 2 – Temperatura das amostras de óxido de chumbo 

Amostra Massa (g) 
Temperatura 

Inicial (ºC) 
Temperatura 

Final (ºC) 

V. NAOH 
Titulado 

Absorção 
(GH2SO4

/GPBO) 

I 50,015 32 47 27,00 mL 0,154 
II 50,007 37 52 29,00 mL 0,147 
III 50,051 42 56 28,50 mL 0,148 

Através dos resultados pode-se perceber que o aumento da temperatura 

causou uma diminuição da absorção. Isso pode ter ocorrido por se tratar de uma 

reação exotérmica, onde o aumento da temperatura desloca o equilíbrio da reação em 

direção aos reagentes.  

𝑃𝑏𝑂 + 𝑃𝑏𝑆𝑂4  →  𝐻2𝑆𝑂4 +  𝐻2𝑂        ∆𝐻 =  −172,77𝐾𝑗. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

Embora a diferença de absorção tenha sido pequena, a temperatura que apre-

sentou melhor absorção foi de 32°C. De acordo com a literatura, a faixa ideal de 

produção se encontra entre 25ºC e 55ºC (PALMER, 2008).  

Nesta etapa avaliou-se se o aumento da concentração causou um aumento 

significativo na absorção de ácido sulfúrico pelo óxido de chumbo. Para isso utilizou-

se três concentrações diferentes da solução de ácido. O aumento da concentração, 

permite um aumento nos íons SO4
2- fornecidos a reação, o que permite uma maior 

formação de sulfato de chumbo. Após o tempo estabelecido, foram coletadas três 

alíquotas de 25 mL da solução filtrada para realização da titulação com hidróxido de 

sódio 1,003 mol/L, os parâmetros e resultados da titulação e a absorção do ácido são 

mostrados na tabela 3: 

Tabela 3 – Concentração das amostras de óxido de chumbo 

Amostra Massa (g) H2SO4 (mol/L) 
V. NaOH 

titulado (ml) 

Absorção 
(g

H2SO4
/g

PbO
) 

I 50,000 1,008 7,80 0,167 
II 50,008 1,328 19,80 0,183 
III 50,014 1,559 21,70 0,220 
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Com os testes pode-se contatar que o acréscimo de 31,7% da concentração 

da solução II em relação a solução I resultou em um aumento de 9,6% da absorção. 

Por outro lado, o acréscimo de 17,4% na concentração da solução III em relação a 

solução II, causou um aumento de 20,2% da absorção. Apesar do menor aumento da 

concentração, a absorção aumentou mais de duas vezes. Como esperado, o aumento 

da concentração influenciou de forma significativa a absorção do ácido, uma vez que 

forneceu uma maior quantidade de íons SO4
-2 para reação com o óxido de chumbo. 

Durante o processo de soaking, os íons SO4
2- penetram nos espaços vazios da 

estrutura porosa da placa curada, onde as reações são responsáveis pela mudança 

química e morfológica da estrutura cristalina do material, podendo melhorar a 

superfície interna do material (PAVLOV, 2005). A não sulfatação do material precursor 

em material ativo, na superfície interna do poro pode causar perda de capacidade da 

placa. (DODSON, 1961). 

Nesta etapa foi analisado a composição dos materiais ativos da bateria (PbO, 

PbSO4 e Pb) antes e após o processo de cura. As amostras das massas foram 

concedidas pela empresa Enerbrax Acumuladores Ltda., localizada na cidade de 

Bauru-SP. As primeiras amostras foram retiradas após o preparo da massa, seguidas 

das amostras após o processo de cura (processo de tratamento com umidade e 

temperatura controlada, onde acontece a recristalização do material ativo e também 

a oxidação do chumbo restante) da mesma masseira.  

Inicialmente a amostra foi seca em uma estufa a uma temperatura de 150ºC, 

após isso foi retirado o excesso de ácido sulfúrico com o uso de água deionizada. A 

amostra então foi novamente seca e coletado 1g para realização do experimento. 

Para a determinação do PbO, a amostra foi posta em um Becker e adicionado 

30 ml de ácido acético 15% e então levada para chapa aquecedora até a fervura. Com 

os experimentos, notou-se que a temperatura se estabilizava a aproximadamente 

80ºC (temperatura medida com auxílio de um termômetro analógico), tomando este 

como ponto de fervura (variando pouco a temperatura dependendo da variação de 

massa da amostra utilizada). 

Após a fervura, a amostra foi filtrada e transferida para um balão de 500 ml, 

onde foi avolumado com água destilada. O papel filtro foi guardado para etapa 

seguinte. Uma alíquota de 50 ml foi coletada, adicionado 100 ml de água e 25 ml de 

solução tampão e indicador de oxido de chumbo. Após isso, titulada com ETDA 0,03M 

até a viragem do roxo para o verde.  
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A massa das amostras, e o volume titulado, podem ser vistos na tabela 4: 

Tabela 8 – Parâmetros de teste da determinação PbO (mL) 

Amostra Massa ativa (g) 
Placa Pós-Cura 

(g) 
Titulação 

Massa (mL) 
Titulação Placa 
Pós-Cura (mL) 

I 1,008 1,015 25,5 26,0 
II 1,012 1,003 25,0 25,0 

III 1,000 1,005 24,0 25,3 

 

Nesta etapa a titulação foi realizada em meio básico (pH = 11), isto porque em 

meios altamente básicos, todos os grupos carboxílicos estão desprotonados, 

permitindo que o EDTA forme ligações estáveis 1:1 com quase todos os metais 

multivalentes (BACCAN, 2001).   

O resíduo foi transferido para um béquer de 300 ml, onde foram adicionados 

50 ml de acetato de amônio, levado à fervura na chapa aquecedora por 10 minutos. 

A solução foi filtrada em um Erlenmeyer de 500 ml utilizando o mesmo papel filtro da 

primeira etapa. O papel filtro foi guardado para próxima etapa. 

Após filtrar, o Erlenmeyer foi completado até o volume de 250 ml, e adicionado 

10 ml de indicador de sulfato. E então, titulado com EDTA 0,1 M até a viragem do da 

cor vinho para laranja. 

Os dados das massas e volume titulado podem ser vistos na tabela 5: 
Tabela 5 – Massa das Amostras para determinação do PbSO4 (g) 

Amostra Massa ativa (g) 
Placa Pós-Cura 

(g) 
Titulação Massa 

(mL) 
Titulação Placa 
Pós-Cura (mL) 

I 0,328 0,332 25,5 26,0 
II 0,340 0,360 25,0 25,0 
III 0,330 0,336 24,0 24,5 

 

O resíduo foi transferido para um Erlenmeyer de 300 ml, onde foram acionados 

10 ml de ácido nítrico e levado à fervura. 

Após 10 minutos foram acionados 100 ml de água deionizada e 3 gotas de 

indicador Xilenolorange. Foi adicionado Hexametileno sal até a cor carmim. Após isso, 

foi titulado com EDTA 0,1 M até viragem do carmim para o amarelo.  

Os dados das massas e volume titulado podem ser vistos na tabela 5: 
 

Tabela 6 – Massa das Amostras para determinação do Pb (g) 

Amostra Massa ativa (g) 
Placa Pós-Cura 

(g) 
Titulação 

Massa (mL) 
Titulação Placa 
Pós-Cura (mL) 

I 0,067 0,049 11,0 11,0 
II 0,070 0,053 12,0 12,5 
III 0,058 0,052 13,0 12,0 
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Com os resultados da titulação, foram substituídos os valores nas equações 2 

e 3, determinando assim a porcentagem de PbSO4 e Pb, onde PbO foi determinado 

de forma aproximada, como mostrado nas tabelas 7: 

Tabela 7 – Composição do Massa Ativa (%) 

Amostra I II III 

PbO 71,23 70,96 70,45 
PbSO4 25,78 25,87 25,41 

Pb 3,08 3,16 4,13 

Com os dados da tabela 8, pode-se perceber que houve um aumento na 

porcentagem de PbSO4, mostrando que a reação permaneceu ocorrendo ao longo do 

processo de cura da placa. 

Tabela 8 – Composição da placa pós cura (%) 

Amostra I II III 

PbO 66,75 66,44 66,59 
PbSO4 29,06 30,30 29,51 

Pb 4,18 4,25 4,35 

Como esperado, durante o processo de cura os íons SO4
2- restantes após o 

processo de preparo da massa ativa, continuaram a reagir.  Segundo a literatura a 

composição do material ativo da bateria é de cerca de 70% PbO, 30% BS (Sulfatos 

básicos). O valor de Pb normalmente encontrado próximo a 1%, pode ter seus valores 

elevados nos resultados devido ao armazenamento das amostras para realização dos 

testes, sem temperatura e umidade controlada. A mesma metodologia não foi 

empregada com sucesso no material ativo da placa positiva, devido a impossibilidade 

de determinação do Pb na última etapa do experimento. A partir destes resultados, a 

empresa iniciou a etapa de adequação do processo de produção visando a melhoria 

da qualidade do produto. 
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