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1. RESUMO: 

Baterias tracionarias são acumuladores de energias sendo um dispositivo 

eletroquímico que converte energia elétrica em energia química, armazenando-a 

nesta forma para utilizá-la como fonte de energia em um circuito fechado, este tipo 

de energia são as que movimentam máquinas, carros e empilhadeiras elétricas, sua 

fabricação segue um processo ordenado, sua principal composição é o chumbo e o 

ácido, uma bateria é composta de um conjunto de elementos interligadas em série 

colocadas em  uma caixa de ferro dando o aspecto final da bateria, o descarte de 

uma bateria deve ser feito de forma responsável para evitar contaminação ao meio 

ambiente, grande parte desses componentes podem ser reciclados. 

Palavras-chave: Bateria; Chumbo, ácido, Grelhas.  

 

2. INTRODUÇÃO: 

 

 Um veículo elétrico ou uma empilhadeira elétrica tem como fonte de 

alimentação uma bateria tracionaria, que transforma energia química em energia 

elétrica (CC), Alexander (2013) afirma que em uma energia continua a sua forma de 

onda permanece sempre constante, e toda forma de energia fornecida por bateria 

será sempre em Corrente Continua. Este tipo de energia não emite gases poluentes, 

além de ser um meio alternativo de movimentar veículos sem ter como principal 

fonte de energia os derivados do petróleo (gasolina, álcool), por dentro de uma 

bateria temos vários componentes que a compõem, como exemplo temos: (grelhas, 

pólos, placas negativas, placas positivas, separadores, vasos, eletrólito, caixas de 

ferro), cada elemento que formam uma bateria fornece 2V de tensão. Durante o 

processo de descarte de baterias, grande parte é feito de forma manual, e muito dos 

materiais que poderiam poluir o meio ambiente são recicladas e reutilizadas na 

fabricação de novas baterias, o chumbo e o plástico são um exemplo de produto 

reciclado. Na Figura 1 mostra uma ilustração de uma bateria tracionaria de uso na 

indústria automobilística.  
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Figura 1 : Bateria Tracionaria 

 
Fonte: www.mexcom.bom.br 

 

3. OBJETIVOS:  

 

Este artigo tem como foco principal nos mostrar como é feito a produção de 

uma bateria tracionaria, todas as etapas e componentes que a compõem, e 

apontamento de algumas melhorias que podem ser feito durante o processo de 

fabricação, alem de destacar a importância do descarte de forma consciente e 

adequada, por conter componentes químicos que podem poluir o meio ambiente.  

 

4. METODOLOGIA: 

 

 A principal fonte de estudo deste artigo foi de pesquisa em campo de um 

centro fabril de baterias industriais. Grande parte das informações foram levantadas 

com a cooperação dos líderes de cada setor da linha de produção. O método 

utilizado para compreensão desta pesquisa se deu a partir do estudos bibliográfico e 

artigos cientifico encontrado no Google Acadêmico, assim possibilitando um 

entendimento para coleta de informações no estudo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 

 Dado o início a confecção das baterias tracionarias, o primeiro processo a ser 

feito é na fundição onde é feito o derretimento do chumbo, esse chumbo é 

transportado  para um molde no formato de uma grelha, os pólos seguem o 

processo parecido, mas o chumbo é transportado de forma manual para o molde 

dos pólos. Após esse processo as grelhas são levadas para o setor de empaste, 
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onde passam por uma máquina que contem massa de óxido e ácido, que grudam 

nas placas e passam por uma esteira com roletes deixando-as finas para passarem 

em uma estufa para secagem, feita esta etapa as placas vão para o setor de 

raspagem para tirar as rebarbas. O próximo passo é soldar os pólos nas placas e 

cortar os separadores de polietileno para separar as placas positivas das negativas, 

essas placas são colocadas nos vasos. Quando os vasos são preenchidos pelas 

placas e separadores eles vão para o setor de selagem, uma maquina tem um 

molde aquecido que derrete parte da tampa e do vaso selando o elemento, após o 

selo é feito um teste de estanqueidade para verificar se tem vazamento no elemento. 

Passando no teste de estanqueidade os elementos são colocados em um palete de 

forma alinhada para ser feito as interligações em série sempre na ordem pólo + com 

pólo -, feito a interligação os elementos vão para o setor de enchimento de eletrólito, 

esse processo é manual (apresentando muito derramamento de eletrólito no solo), 

após verificação da densidade e nível passam para o processo de carga e descarga. 

Terminando esta etapa os elementos são colocados na caixa de ferro e feito o 

acabamento final e despachado para o cliente. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

 Acompanhando o processo de fabricação das baterias ficaram evidente que 

alguns setores do processo podem ser melhorados para um melhor aproveitamento 

das matérias prima do produto, algumas etapas feitas manualmente tem muitas 

perdas de material tendo como alternativa uma automação que melhoraria o sistema 

evitando, por exemplo, a contaminação do solo e acidente com os colaboradores. 
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