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Os veículos elétricos industriais, movidos por baterias tracionárias, têm 
conquistado uma posição cada vez mais privilegiada no mercado de 
movimentação de materiais e logística. Em quase todos os seguimentos da 

economia, a crescente necessidade de veículos que não poluam o ambiente com 
gases de combustão e ruído sonoro, privilegiam os veículos elétricos, 

principalmente pela sua alta capacidade de manobra em corredores estreitos e de 
conseguirem atingir pontos muito altos de estoque (a bateria serve como 

contrapeso da máquina). A constante necessidade de otimização de espaço físico, 

verticaliza estes ambientes, tornando-os cada vez mais difíceis para 
movimentação com veículos convencionais, o que torna os veículos elétricos, os 

de melhor custo benefício do mercado com segurança e confiabilidade. 
Os segmentos mais comuns para aplicação destes veículos são: indústria, 

depósitos, armazéns atacadistas, armazéns frigoríficos, entrepostos, portos, 

mineração, obras civis subterrâneas em metrôs, rebocadores de pequenas 
aeronaves e equipamentos ou qualquer outro tipo de aplicação onde seja 

necessária a utilização de veículos elétricos. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO 

 
Um acumulador elétrico é basicamente um dispositivo eletroquímico que 

converte energia elétrica em energia química, armazenando-a nessa forma para 

restituí-la novamente em energia elétrica quando em circuito fechado. 
 

É formado por placas positivas e negativas intercaladas e isoladas entre si, 
imersas em solução eletrolítica de ácido sulfúrico (H2S04) com densidade de 1280 

± 10 g/dm3 a 30ºC. 
As placas negativas contêm chumbo esponjoso (Pb) e as placas positivas 

contém dióxido de chumbo (PbO2). 

 
2.1 DESCARGA 

Durante a descarga ocorrem as seguintes reações químicas: 

PbO2 + Pb + 2 H2S04 => 2PbSO4 + 2H20 
 

Observa-se que o ácido sulfúrico é, portanto, consumido na descarga, 

ficando agregado quimicamente às placas, diminuindo a densidade do eletrólito. 
Explicando o processo: 

O ácido sulfúrico é dissociado durante a descarga em "2H+" e "SO4". O 
"H+" passa na direção da corrente para a placa positiva, e combina com o 

oxigênio do PbO2", formando água "H20". 
O "SO4" reage com o "Pb" liberado da placa positiva e também com o "Pb" 

da placa negativa, formando "PbSO4" em ambas as placas durante a descarga. 
Quando as placas estiverem saturadas de sulfato de chumbo "PbSO4" não fluirá 

mais corrente entre elas e a descarga estará terminada. 
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2.2 CARGA 

Na operação de carga ou recarga, ocorre a reação inversa, ou seja: 
2 PbSO4 + 2H20 => PbO2 + Pb + 2H2S04 

 

Regenera-se, portanto, o ácido sulfúrico do eletrólito, o dióxido de chumbo 
na positiva e o chumbo esponjoso na negativa. 

 

Os gases hidrogênio e oxigênio são desprendidos das placas negativas e 

positivas, respectivamente, sendo mais acentuado no final da carga, quando a 
bateria já atingiu a tensão de 2,35 v.p.e. Após 2,33v.p.e. a liberação de gases é 

maior, fazendo com que o eletrólito borbulhe, recebendo o nome de gaseificação. 
 

Isto é resultado da decomposição da água por excesso de corrente não 

utilizada para decompor o sulfato das placas. 
A gaseificação tem o efeito de homogeneizar o eletrólito, que tem o ácido 

com densidade maior embaixo e menor nos níveis superiores dos elementos. 

 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE OPERAÇÃO 

PARA BATERIAS TRACIONÁRIAS 

1- PRECAUÇÕES 

 
TEMPERATURA: Durante a carga, a temperatura da bateria deve ser mantida 

sempre abaixo de 45º C, para evitar qualquer dano interno. Portanto, ao 

ultrapassar os 42º C, deve-se interromper a carga para se saber qual é o motivo 

técnico da elevação da temperatura, sendo este um valor considerado acima do 
normal. 

 

 NÃO  FUME E EVITE  CHAMAS OU  FAÍSCAS NAS 

APROXIMIDADES DA BATERIA DURANTE A CARGA PARA 

EVITAR RISCOS DE  EXPLOSÕES CAUSADAS PELA ALTA 

LIBERAÇÃO DE HIDROGÊNIO.

 NUNCA ACRESCENTE QUALQUER OUTRO PRODUTO AOS 

ELEMENTOS, ALÉM DE ÁGUA PURA (DESMINERALIZADA E 

OU DEIONIZADA), PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO 

ELETRÓLITO.
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TERMÔMETRO 

AS LEITURAS DE TEMP. 

DEVEM SER 
REALIZADAS EM NÍVEL 
PARA EVITAR ERROS NA 
LEITURA 

 
 

NÍVEL DO 
ELETRÓLITO 

 
TELA PLÁSTICA 
DE PROTEÇÃO 

 

PACAS POS. E NEG. 

 

 

 

2 - CARGA 

Os processos de carga refletem um importante aspecto na vida útil da bateria, 
problemas específicos como sobrecarga e sub carga devem ser sanados 

 
O equipamento de carga desregulado pode provocar a sobrecarga na bateria. As 
conseqüências são graves, pois elevará a temperatura da bateria e provocará um 
crescimento anormal das placas positivas, ocasionando assim a aceleração da 
corrosão e redução da vida. 

 

A sub carga é o estado em que a bateria encontra-se com “déficit” de carga. São 
cargas incompletas, que provocam a sedimentação do material ativo e redução da 
vida. Um estado de sub carga muito prolongado ocasiona o fenômeno de sulfatação 
das placas, o que na maioria dos casos é irreversível, danificando permanentemente 
a bateria. 

 

Processos de Carga 

 
Entre os tipos de carregadores que existem no mercado, o melhor para a bateria é 
aquele que mantém a corrente controlada em dois níveis durante todo o período de 
carga, isto é, o processo inicia a carga com uma corrente máxima entre 16 a 20% da 
capacidade nominal em 5 horas até a tensão de gaseificação e a partir daí aplica 
uma corrente equivalente a 5% da capacidade em 3 horas, complementando a 
carga. 

 
Este segundo estágio de carga (5%) é que não é controlado pelos carregadores 
comuns. É justamente o estágio onde a temperatura da bateria influi no valor da 
corrente a ser aplicado no final da carga. A elevação da temperatura aumenta a 
corrente residual que poderá provocar uma sobrecarga, se o carregador não 
controlar este valor de corrente. 
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EFEITOS DA TEMPERATURA 
 

A produção de calor observado quando a bateria é carregada ou descarregada é 
devida a duas fontes: 

- calor devido a reação eletroquímica ou calor de reação. 
- calor devido ao efeito joule, calor produzido por uma resistência elétrica, que 

causa uma queda de tensão quando flui uma corrente elétrica. 
 

A elevação máxima admissível em relação a temperatura de referência é de 10°C. 
Sendo que a temperatura máxima não deve ultrapassar 45°C, onde a carga deve ser 
imediatamente interrompida e reiniciada somente após um período de resfriamento. 

 
A temperatura influi diretamente na capacidade, na corrente residual e na duração 
da vida da bateria: 

 
Capacidade – com a elevação da temperatura ocorre um aumento da capacidade, 
mas acelera os processos de corrosão da bateria que reduzem a vida (vide fig. 1). 

 
Corrente residual – com a elevação da temperatura a corrente residual aumenta 
(Fig. 2). Esse aumento de corrente é aquele que no segundo estágio de carga vai 
provocar a sobrecarga, se o retificador não possuir o sistema de corrente controlada. 

 
Vida – conseqüentemente haverá redução da vida da bateria, como mostra a Fig. 3 
a cada 10°C de elevação da temperatura a vida da bateria é reduzida em 50%. Isto 
porque a velocidade de corrosão das grades positivas duplica para cada 10°C de 
aumento da temperatura, além disso causam a degradação das placas negativas, 
onde o material ativo se transforma em um material pulverulento, que se desprende 
da placa reduzindo sua capacidade. 

 

CAPACIDADE 

 

Figura 1 
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CORRENTE RESIDUAL 

Figura 2 
 
 
 
 

Vida 

Figura 3 – Ciclos x Temperatura do Eletrólito 
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O QUE FAZER PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA TEMPERATURA? 

 
 

Se utilizarmos um carregador que controle a corrente aliado a um planejamento 
operacional de nosso equipamento, estaremos de fato minimizando os efeitos 
indesejáveis da temperatura. 

 
 

Toda bateria tracionária necessita de um período de repouso e este período consta 
da desgaseificação e resfriamento. Se considerarmos uma elevação da temperatura 
de 10°C ao final do processo de carga, a bateria se resfriará 7°C ao final de 6 horas 
de repouso, ou seja, estará com um acréscimo de 3°C acima da temperatura inicial 
(vide fig. 4). É lógico que o ideal seria resfriar os 10°C, mas seria impossível 
operacionalmente, pois levaria um tempo excessivamente grande e a bateria 
precisaria entrar em serviço antes do término deste tempo. 

 
 

Se levarmos em consideração que a cada carga a temperatura da bateria eleva-se 
3°C, aplicando-se 6 horas de repouso, chegaremos ao final do período semanal a 
um pico de temperatura de 25°C acima da temperatura ambiente (vide fig. 5). Se 
este repouso for reduzido para 2 horas teremos uma avalanche térmica, isto é, 45°C 
acima da temperatura ambiente. 

 
 

O que nos preocupa não são esses 45°C de pico no final do período semanal, mas 
sim as conseqüências deixadas desde o primeiro dia do período semanal. 

 
 

Por essa razão, recomendamos um período mínimo de repouso de 6 a 8 horas após 
cada carga, o que é perfeitamente possível se adotado um planejamento 
operacional, a fig. 6 mostra um exemplo de como se pode conseguir este 
planejamento. 

 
 

Para ....................................................... 1 turno de trabalho 

 
serviço das 7:00 às 17:00 hs................. ...................................................=  10 hs 

1 bateria ............................. carga das 17:00 hs à 1:00 h = 8 hs 

1 bateria ............................. repouso da 1:00 h às 7:00 hs = 6 hs 
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TEMPO RECOMENDADO  6 A 8 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMPO RECOMENDADO  6 A 8 horas 

PERÍODO DE REPOUSO 
 

DESGASEIFICAÇÃO 

RESFRIAMENTO 

Figura 4 
 

 

RESFRIAMENTO 
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CARGA SERVIÇO REPOUSO 
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Para 2 ou 3 turnos, com 2 ou 3 baterias respectivamente, adota-se a regra 3-8 para 
cada bateria: 

 
Serviço = 8 horas 

Carga = 8 horas 

Repouso = 6-8 horas 

1.1. DESCARGA DIÁRIA 
 

A descarga diária máxima permissível é 80% de capacidade, isto é, se a bateria tem 
uma capacidade nominal de 100 Ah o máximo que devemos descarregar é 80 Ah 
(80% de C). Se a profundidade de descarga for superior a 80% haverá a expansão da 
massa positiva e conseqüente sedimentação. 

 

A figura 7 mostra que quanto maior a profundidade de descarga, maior será a redução 
da vida da bateria. 

FIGURA 6 
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1.2. CONTROLE DA PROFUNDIDADE DE DESCARGA 
 

O controle da profundidade de descarga pode ser feito através de: 
 

- Medidor de Ah com leitura direta; 
- Voltímetro – durante a descarga a tensão da bateria varia em função da 

intensidade da corrente e do estado de carga, para determinada corrente é 
possível calibrar e medir o estado de carga com a tensão. 

- Densidade – a densidade do eletrólito varia com o estado de carga, portanto pode- 
se determinar aproximadamente a profundidade de descarga ocorrida, até um 
determinado instante, através da leitura da densidade (aproximadamente 
1140g/dm3 à 30ºC). 

 

DESCARGA DIÁRIA RECOMENDADA: MÁXIMA 80% 
 
 

2 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
40% 50%  60%   70%  80%   90% 100% 

Nível de descarga – Profundidade dos ciclos 

Figura 7 
 

Afinal, o que é densidade do eletrólito (peso 
específico)? A densidade da água pura é 1,000 Kg/l ou 

1000 g/dm3 sendo, portanto a densidade ou o peso 
específico padrão. Já o ácido sulfúrico concentrado 

(H2SO4), possui densidade (peso específico) de 1830 
Kg/l à 30ºC. O eletrólito, por sua vez, é a mistura de 

uma proporção de ácido Sulfúrico (H2SO4) e água pura 
(H2O). Como exemplo, para obtermos a densidade do 

eletrólito de 1,280 Kg/l, é necessária uma mistura na 
proporção de 36% de ácido sulfúrico concentrado e 

64% de água pura (destilada ou desmineralizada). 

Nível de 

descarga 

em % de C5 

Tempo de vida 

(%) em relação 

ao padrão 

50 175 

60 140 

70 120 

80 100 

90 75 
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D-) É importante observar que a densidade é sempre atrelada à uma 

temperatura de referência de 30ºC, sendo que o peso específico varia 

com a variação da temperatura, independentemente da variação da 
concentração de ácido sulfúrico e água do eletrólito. 

Neste caso, é adequado que se faça uma correção do valor de densidade 
lido em temperaturas diferentes de 30ºC, como na regra a seguir: 

Para cada 1ºC acima de 30ºC adicionar 0,7 g/dm3 na leitura efetuada e 
para cada 1ºC abaixo de 30ºC subtrair 0,7 g/dm3 na leitura efetuada. 

Ex.: Se a densidade lida for de 1280 g/dm3 a 40ºC (com termômetro 
mergulhado dentro do eletrólito), significa que na verdade a densidade 

corrigida para a temperatura de referência de aferição do densímetro é 
de 1287g/dm3. 

 
 

 

PÊRA 

 
 

 
BULBO DE VIDRO 

 
 

NÍVEL DO 
ELETRÓLITO 
INDICANDO A 
DENSIDADE DE 
~ 1150 g/dm3 

 
 
 

DENSÍMETRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BICO DE 
BORRACHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 1050 
- 1100 

- 1150 
- 1200 
- 1250 

- 1300 

- 1350 

- 1400 

E-) Num acumulador totalmente carregado, todo o  
ácido sulfúrico encontra-se disponível na solução do 

eletrólito e portanto a densidade do mesmo (peso 
específico) é a maior possível (originalmente a 

especificada de fábrica). Desta forma, a energia química 
é o subterfúgio de energia a ser transformada em 

elétrica, quando a bateria é ligada a uma carga 
condutora de eletricidade e passam a formar uma 

corrente elétrica de elétrons pêlos seus terminais. 

Na medida em que a bateria descarrega a sua energia 
química, transformando-a em elétrica, o ácido 

abandona o eletrólito, atacando as placas positivas e 

negativas, sulfatando-as. O resultado desta descarga é 
que o eletrólito torna-se cada vez menos denso porque 

tende a ficar cada vez mais parecido com a densidade 
da água, e as placas, por sua vez, ficam sulfatadas, 

gerando água que é reintegrada ao eletrólito. 
No processo de carga, acontece exatamente o inverso, 

e a bateria que está com a densidade do eletrólito muito 
baixa, próximo do da água, recebe energia elétrica 

pelos seus terminais, convertendo-a em energia  
química através da dessulfatação das placas. Esta 

dessulfatação nada mais é do que retirar o ácido 
sulfúrico impregnado nas porosidades das placas 

positivas (dióxido de chumbo – PbO2) e das placas 
negativas (chumbo metálico – Pb puro), fazendo com 

que retornem a essa composição original, antes de 

tornarem-se sulfato de chumbo (Pb SO4), com o ataque 
de ácido que sofreram. Portanto, a densidade 

continuará aumentando até que todo o ácido tenha 
saído das placas e retornado ao eletrólito. Não haverá 

então mais sulfato nas placas. Depois de todo o ácido 
ter retornado ao eletrólito, mesmo que se aplique uma 

carga adicional, não aumentará mais o peso específico 
da solução. Todo o ácido contido nos elementos estará 

fazendo parte do eletrólito e o acumulador estará 
totalmente carregado. 
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EM RESUMO, O QUE É CARGA E DESCARGA MESMO? 

É A CAPACIDADE QUE A BATERIA TEM DE CONVERTER 

ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA QUÍMICA, 

ACUMULANDO-A, PARA RESTITUÍ-LA NOVAMENTE EM 

ENERGIA ELÉTRICA. 
 

 

 

F-) Quando os elementos se aproximam do estado de carga total, não conseguem 
absorver toda a energia da corrente de carga. O excesso de corrente decompõe a 
água do eletrólito em hidrogênio  e oxigênio, que são exalados pelos  

elementos em forma de gases invisíveis. Esta é a principal razão da 

necessidade de se adicionar água (destilada e ou 
desmineralizada) aos elementos de baterias chumbo ácidas. 

 

G-) A diminuição do peso específico da solução durante a descarga é proporcional 
à quantidade de ampères-hora que estão sendo descarregados. 

 

H-) Entretanto, ao voltar a carregar o acumulador, o aumento no peso específico, 
medido com o densímetro, não é uniforme nem proporcional à quantidade de 

descarga (em ampères-hora) que se está aplicando. Isso é mais evidente no 
início da carga. 

 

I-) Durante o início da carga não há nada que possa misturar ou agitar o 
eletrólito e parte do ácido que se desprende das placas, devido ao seu peso, não 

atinge a parte superior do elemento, e desta forma não pode ser alcançado nem 
medido pelo densímetro. Portanto durante esta parte da carga a leitura do 

densímetro não indica o verdadeiro estado de carga da bateria. 
 

J-) Após certo período de carga, quando começa o desprendimento de gases, 
todo o eletrólito se mistura com maior rapidez e a densidade, medida na parte 

superior dos elementos, aproxima-se rapidamente do seu valor a plena carga. 

 

K-) Este atraso no aumento da densidade não significa que na bateria não está se 

carregando e não reduz a capacidade disponível na mesma. 

 

L-) Nota-se também que a tensão dos elementos diminuem durante a descarga 

até o valor final (neste caso 1,75 Volts). Como os motores elétricos precisam de 
potência em Watts constantes para exercer o seu trabalho, e sendo os Watts o 

produto da tensão em Volts pela corrente em Ampères, há uma compensação da 
queda da tensão fornecida pela bateria durante a descarga, pelo aumento 

proporcional de corrente em ampères para que seja possível manter a potência 
em Watts constantes alimentando os motores. Sendo assim, há casos em que o 

excesso de corrente drenado da bateria para os motores, para fazer esta 
compensação, causa um círculo vicioso, aumentando ainda mais a velocidade da 

queda de tensão no final da descarga, onde os valores podem chegar facilmente à 
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tensões de 1,70 Volts por elemento. Valores abaixo de 1,7 Vpe podem causar 

descarga profunda, dependendo do regime de descarga, danificando a bateria. 

 
M-) Ao se carregar o acumulador, a tensão sobe quase imediatamente a 2,10 

volts ou mais e, então lentamente continua subindo durante a carga até atingir o 

seu valor de plena carga (neste caso 2,45 Volts), dependendo do regime de 
carga. 

 

O-) Após pelo menos duas horas após a carga, tempo mínimo suficiente para a 
bateria estabilizar o eletrólito e atingir a temperatura ambiente, pode-se então 

efetuar uma medida da tensão da bateria propriamente dita sem a influência do 
carregador, e os valores obtidos não devem ser inferiores a 2,13 Volts por 

elemento com a bateria em aberto (não conectada à carga). Este também é o 
momento ideal para se medir simultaneamente a densidade da bateria e conferir 

com maior exatidão ainda, o verdadeiro estado de carga da bateria. Os valores de 
Densidade do elemento devem coincidir com o especificado pelo fabricante, neste 

caso, 1,280 kg/l  0,010, verificando também o fator de correção da temperatura. 
 

 

 

 
OBS.: A bateria deverá ser carregada adequadamente para evitar: 

 
1) A perda de água em excesso e arraste de ácido sulfúrico para fora da 

bateria através do hidrogênio (névoa ácida). 
2) A introdução de qualquer tipo de impureza que venha a cair dentro 

dos elementos, contaminando-os, danificando a bateria. 
3) A elevação excessiva da temperatura (acima de 45ºC), seja por motivo 

interno da bateria, seja por motivo externo à bateria (problemas de 
sobrecarga causados por carregador desregulado). 

4) Falta de capacidade para executar o trabalho de tração ocasionada por 
recargas insuficientes (tempo de recarga inadequado para reposição 
de carga em relação ao estado de descarga da bateria). 
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P-) Como princípio geral, pode-se afirmar que o acumulador pode ser 

descarregado com qualquer corrente de descarga limitado apenas pela resistência 
interna do mesmo, sem provocar qualquer dano às placas. 

 
Q-) Entretanto, de modo algum, a descarga deverá continuar além do ponto onde 

a tensão do elemento torna-se ineficiente para a utilização desejada, ou além do 
ponto onde se formou uma quantidade anormal de sulfato de chumbo na 

superfície das placas porque diminuem muito a vida útil (descargas profundas). A 
forma mais segura da determinação deste ponto é através da medição da 

densidade que não deve ultrapassar valores de medida abaixo de 1140g/dm3. 
 

R-) Quando este ponto é ultrapassado, torna-se necessário um regime de carga 

superior ao normal para restaurar um ou vários elementos à condição de plena 

carga. Normalmente os carregadores automáticos programados para enxergarem 
apenas a tensão das baterias, não conseguem recarregá-las porque utilizam 

Regime de corrente controlada, o que nestes casos não é o suficiente para 
restaurar baterias que sofreram descargas muito profundas ou que simplesmente 

sulfataram por terem permanecido tempo demasiado em estoque sem serem 
recarregadas periodicamente. Sendo assim, nestes casos, um carregador manual 

utilizado pelo fabricante que dá recarga com corrente constante, fará com que 
aos poucos a densidade e a tensão vão subindo, sendo o único capaz de executar 

este tipo de recarga. Deve ser observado que estas recargas especiais de 
equalização exigem monitoramento adequado porque a bateria tende a aquecer 

muito e o devido controle desta temperatura deve ser feito durante o processo. 
Normalmente são executadas pelo fabricante da bateria no campo ou na fábrica, 

onde existem melhores condições de trabalho. 
 

S-) Para se carregar a bateria, pode-se utilizar qualquer regime de corrente que 

não produza formação excessiva de gases nem faça aumentar a temperatura dos 
elementos além de um valor seguro, que pode ser o de 40ºC (104ºF) e que 

durante um período muito curto de tempo, pode ser de 45ºC (113ºF ). 
Naturalmente, nas aplicações normais a rotina de conservação é feita de modo 

que a temperatura dos elementos permaneça dentro dos limites acima citados. 

 

3 – Construção 

A-) Uma bateria chumbo ácida é constituída de elementos, que por sua vez, são 
constituídos por conjuntos de placas positivas unidas entre si, dado o nome de 
grupo positivo; e por conjuntos de placas negativas unidas entre si, dado o nome 

de grupo negativo. Entre os grupos de placas há separadores com a função do 
próprio nome, que evitam contato direto entre as placas de polaridades opostas. 

 

B-) O elemento depois de montado num vaso plástico é preenchido com eletrólito 

que é basicamente ácido sulfúrico diluído em água destilada. O desejado número 
de elementos montados numa mesma caixa (usualmente de aço) e devidamente 

conectados em série constitui uma BATERIA. 
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NOTA: Considerando-se que uma bateria de uma 

determinada empilhadeira possua 12 elementos, quanto deverá 
ser a sua tensão nominal (tensão aproximada em valores 

arredondados que denomina a grandeza de tensão de 

alimentação do equipamento)? 
A resposta é simples, basta para tal, multiplicar a tensão 

nominal de um elemento chumbo ácido, que é 2V por elemento, 

pelo número total de elementos. Neste caso, então, a tensão 
nominal da bateria será de 2V x 12 elementos = 24 V. 

 

 
 

4 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DE PROJETO 

A-) Placas positivas: O grupo positivo são do tipo tubulares, porque utilizam uma 

construção em formato de pente onde cada “cerda” deste pente (conhecida 

popularmente no meio fabril como espiga da placa positiva), é revestida por 
tubetes, que no caso das baterias EQUALIZA, são de poliéster micro poroso. Cada 

um dos tubetes depois de encaixados nas espigas da placa positiva é preenchido 
com material ativo altamente compactado por vibração. Este tipo construtivo é 

reconhecido mundialmente como o que proporciona maior vida útil com 
rendimento superior, sendo que existem outros tipos de placas positivas que são 

grades como as negativas também empastadas. Estas últimas rendem menos do 
que as com tubetes porque desprendem muito material ativo, principalmente em 

situações drásticas de uso como descargas profundas e altas temperaturas. 

 
B-) Placas negativas: são do tipo empastada em qualquer tipo construtivo. 

 

NOTA: A montagem de um elemento de bateria tracionária é formada por placa 

positiva tubular, separadores (material de borracha antiácida mais resistente às 
altas temperaturas confeccionadas em Amerzil PVC/Sílica) e placas negativas 

empastadas. 
 

C-) Na construção interna de uma bateria, a quantidade total de placas entre 
grupo positivo e grupo negativo sempre será um numero ímpar. Isto porque são 

montadas em um formato de “SANDUÍCHE”, onde a seqüência de montagem 
sempre é iniciada pela placa negativa, depois o separador, depois a placa 

positiva, e assim por diante até terminar com uma placa negativa. Sendo assim, 
o número total de placas negativas sempre será 1 (um) à mais do que o número 

total de placas positivas. Se tivermos, por exemplo, um número total de placas 
de 7 (sete), conclui-se portanto que existem dentro do elemento 3 placas 

positivas e 4 placas negativas (7 menos 1, dividido por 2 = nº placas positivas). 

 
D-) Portanto para 01 (uma) bateria EQUALIZA no modelo 350Ah com 12 

elementos, temos: 
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12 - n total de elementos ligados em série (tensão total = n elementos x 2 V = 

24V). 
350 – Capacidade total da bateria em 8h que neste caso é de 350Ah/8h/1,7 

Vpe./25ºC. 

 

Sendo assim, a bateria utilizada como exemplo tem 12 elementos com 7 placas 

no total entre grupo positivo e grupo negativo, onde 3 placas são positivas com 

capacidade de 116 Ah/8horas/30ºC/até a descarga com a tensão final de 1,7Volts 
por elemento, atingindo uma capacidade total com todos os elemento montados 

em série, de 24 Volts por 350 Ah/8horas/30ºC/até 1,7 Vpe ou 
320Ah/5h/30º C/até 1,7 Vpe). 

 

 

5 - GARANTIA  
A-) As baterias EQUALIZA possuem garantia contra 
defeitos de fabricação por um período de 24 meses, 

sendo total a garantia de reposição de elementos ou 
de toda a bateria em caso comprovado de defeito de 

fábrica. 
 

 

B-) A reivindicação dos termos do certificado de garantia, esta condicionada ao 
uso comprovadamente adequado da bateria, o que implica no atendimento dos 

seguintes quesitos mínimos: 
Manter registros de leitura de densidade e tensão (duas horas depois da 

descarga e duas horas depois da recarga), semanais, de pelo menos 
1(um) elemento piloto (escolhido como amostra), sendo que 

mensalmente deverá ser mudado o elemento piloto para um outro, afim 
de manter um rodízio nas amostragens de leitura de todos os elementos 

de cada bateria. Por exemplo, se em janeiro efetuou-se leituras somente 
nos elementos de nº 1 das baterias, no mês seguinte, fevereiro, efetuar- 

se-ão leituras nos elementos de nº2 das baterias, e assim por diante. 
 

NOTAS IMPORTANTES A SEREM OBSERVADAS PARA UMA BOA 
CONSERVAÇÃO DAS BATERIAS: 

 Ter na empresa pessoas bem treinadas e, se possível, designadas 
especialmente para cuidar da manutenção das baterias.

 Nunca descarregar a bateria abaixo de 80% de carga total ou abaixo de 1,7 
Volts por elemento (normalmente controlado através de um limitador 

automático de tensão final de descarga como acessório fornecido pelo 
fabricante de empilhadeira ou revendedor de peças para empilhadeiras).

 Ter sempre um bom carregador e devidamente ajustados aos corretos níveis 
de tensão, a fim de evitar sobrecargas ou cargas insuficientes à bateria. É bom
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ÓTIMA MARGEM PARA DESCARGA 

BOA MARGEM PARA DESCARGA 

MÍNIMA MARGEM P/ DESCARGA 

MARGEM NUNCA RECOMENDÁVEL 
POR DIMINUIR MUITO A VIDA ÚTIL 

lembrar que o carregador da bateria também deve ser periodicamente 
examinado. 

 Certifique-se de que o Controlador de descarga da empilhadeira esteja 
funcionando adequadamente.

 Medir o nível do eletrólito e sua densidade antes e depois da carga e 

completar, se necessário. Adicionar água destilada e ou desmineralizada ao 
elemento e nunca adicionar ácido ou quaisquer outras soluções tidas 

como milagrosas, exceto se for indicado por escrito pela EQUALIZA.
 Deixar a bateria descansar por pelo menos 02 (duas) horas antes da operação 

ou até que a solução atinja a temperatura ambiente, depois de totalmente 
carregada.

 Manter uma bateria sempre limpa de resíduos de graxa ou escorrimentos 
acidentais de ácido ocorridos durante as medidas de densidade evita correntes 

de fuga que ajudam a descarregar a bateria, mesmo em repouso, sem contar 
que uma bateria limpa e bem cuidada demonstra preocupação e compromisso 

com uma boa manutenção.
 

Observação importante: Cada vez que houver um derramamento acidental de 

ácido, seja por motivo de reposição em excesso de água destilada antes da carga, 
seja pelo simples derramamento causado na medição de densidade, este deve ser 

neutralizado na superfície onde ocorreu o derramamento com uma solução 
alcalina (antiácida) composta por uma proporção de 1,00 kgm de bicarbonato de 

sódio para cada 5 litros de água ou 200gm para cada 1 litro de água. CUIDADO! 
Não deixe com que esta solução entre dentro dos elementos da bateria para não 

causar danos. Para tanto, verifique sempre se as rolhas estão bem atarraxadas. 

 

6 – DESCARGA 
 

 

 
100% 

80% 

 
50% 

 
20% 

 
 
 
 
 

 

A-) Não abuse da bateria levando-a a tensões 
inferiores a 1,7 Volts por elemento (1,70 Vpe). 
Em serviço, a bateria não deve fornecer mais 

que 80% da sua capacidade nominal. 
 

B-) Para certificar-se, medir a densidade, sendo 

que o valor desta, não pode ser inferior a 1140 
g/dm3. 

 
C-) Caso uma descarga, além destes 

parâmetros, aconteça acidentalmente ou por 

uma necessidade extrema, será necessário uma 
recarga especial equalizadora. Este tipo de 

recarga tem a função de recompor uma bateria 
que tenha sofrido descarga profunda. 

0% 
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7 – VENTILAÇÃO 

Se a bateria for carregada dentro da máquina, o compartimento deve ser 

aberto para ventilação total. Se mesmo assim não se conseguir manter a 

temperatura da bateria abaixo de 43ºC, utilize ventiladores. 

 

8 – ADIÇÃO DE ÁGUA 

Adicione somente água destilada e ou desmineralizada (somente após a carga 
no carregador, exceto se o eletrólito estiver abaixo do nível mínimo permitido). 

O ideal é repor a água antes da bateria entrar em fase de equalização, ou 
faltando 3 horas para terminar a carga que é o ponto onde inicia a gaseificação 

que auxiliará a misturar o eletrólito. Não há necessidade de adicionar água 
todos os dias. Se estiver abaixando o nível do eletrólito muito rapidamente a 

ponto da reposição ser necessária mais do que uma vez por semana, então, ou 
a bateria está recebendo carga em excesso ou a corrente de carga é alta 

demais para a bateria em questão, além de poder indicar um possível 
vazamento. 

 

9 – REGRAS DE SEGURANÇA 

 
A-) Mantenha as válvulas (rolhas) firmemente encaixadas nas tampas dos 
elementos. Evite qualquer tipo de chama ou faísca próximo à bateria. Os gases 

formados durante a carga são altamente inflamáveis (oxigênio) e 

explosivos (hidrogênio). Estes gases liberados durante a carga permanecem 
dentro dos elementos por muito tempo depois do término da carga, tendo o 

hidrogênio propriedade explosiva e o oxigênio propriedade combustível 
(comburente) 

 

B-) Não permita que qualquer sujeira, solução de limpeza ou outros corpos 
estranhos penetrem no interior do elemento da bateria. 

 

C-) Não permita que o eletrólito entre em contato com a pele, roupa (exceto 

de tecido tergal), ou qualquer outro material que possa ser corroído ou 
queimado pelo ácido. Se eletrólito atingir a pele, molhe imediatamente com 

água em abundância e sabão (produto alcalino) no lugar atingido como 
primeira medida emergencial. Para sua melhor segurança, em seguida, passe 

uma solução de bicarbonato de sódio diluído em água (200 g/litro) para 
neutralizar o efeito do eletrólito que tenha atingido também a roupa ou outros 

objetos. Aplique a solução alcalina de bicarbonato até que o espuma da reação 

cesse, lavando em seguida com água limpa. 
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10 – CARGA DE EQUALIZAÇÃO 

 
Uma vez a cada quinzena é necessário aplicar uma carga de equalização na 
bateria. Esta consiste em se prolongar a carga por mais 3 horas após o 

término do período de carga final. Teoricamente uma carga de equalização é 
uma continuação da carga normal, até que não haja aumento na tensão ou 

densidade. 
Por um certo período de tempo, ou seja, a tensão por elemento de 2,45 V final 

e densidade de 1.280  10 g/dm3 (tensão medida com o carregador conectado 

ou recém desconectado). A tensão da bateria em vazio (sem carga resistiva 
conectada), é igual ou acima de 2,13 Vpe quando totalmente carregada 

(tensão medida depois que a bateria atingiu a temperatura ambiente ou 
descansou por pelo menos 2 (duas) horas depois da carga). 

 

 

11 - COMO ESPECIFICAR UM CARREGADOR 
ADEQUADO EM RELAÇÃO ÀS CAPACIDADES DAS 

BATERIAS   

 

Exemplo: Se tivermos uma bateria modelo 7RTE-545N de 758 Ah C8 / 24V 
para empilhadeira ETV-16, qual deverá ser o carregador adequado? 

 

Cálculo: 758 x 0,17 = 128,86A, o que arredondando para valor comercial = 
130A 

Sendo: 0,17 o fator de corrente da carga necessária para se calcular qual deve 
ser a corrente proporcional à capacidade em C8, para se recarregar uma 

bateria tracionária em tempo hábil (dentro do período de 8 horas normalmente 
disponível nas operações logísticas). 

 

12 - ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PARA A CORRETA 

MANUTENÇÃO 
A-) Termômetro com escala de 0 a 50ºC ou de 0 a 100ºC (álcool). 
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20 litros 

B-) Densímetro com escala de 1100 a 1300 g/dm3. 
 

C-) Voltímetro ou Multímetro Digital portátil com escala de 0 a 20 e 0 a 200 
VCC com precisão de duas casas depois da vírgula na escala de 0 a 20 VCC. 

 

 

D-) Jarro plástico e funil, aplicado para a bateria sem sistema de 

abastecimento automático. 

  

 

E-) Bombona de 20 litros para sistema de abastecimento automático e ou 
acondicionamento de água destilada/desmineralizada. 
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OBS: No caso da bateria EQUALIZA ser do tipo ventilada, com o 

sistema de abastecimento automático opcional, não é necessário a 
utilização do item D. 

 

13 - INSTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS 

BATERIAS TRACIONÁRIAS 

Antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção, é necessário observar alguns pontos 
quanto a segurança do operador e do equipamento: 

 
Usar avental, luvas e botas de borracha e protetor facial quando efetuar qualquer trabalho 
na bateria; 
Remova relógio, anéis ou qualquer objeto de metal preso ao vestuário que possa 
acidentalmente entrar em contato com partes eletricamente ativas da bateria; 
Usar água potável em abundância para lavar respingos de eletrólito na pele, nos olhos ou 
vestuário. Se os olhos forem afetados, procure imediatamente auxílio médico; 
Usar somente ferramentas com cabos isolados; 
Nunca usar chamas ou objetos incandescentes sobre ou muito próximos a bateria; 
Mantenha as válvulas sempre firmemente fixadas no elemento, remova somente para 
verificação da densidade, temperatura e para ajustar o nível, recolocando-as a seguir; 
Verifique periodicamente o funcionamento das válvulas, se necessário lavar com água 
morna e secar com ar comprimido; 
Desligar a bateria quando for fazer qualquer reparo no veículo ou no carregador; 
Nunca desligue a bateria do carregador pelo cabo e sim pelo conector; 
Mantenha sempre a bateria seca e limpa; 
Verifique e corrija vazamentos de eletrólito e corrosão na caixa ou ligações; 
Verifique se os dispositivos de içamento, como por exemplo talhas, têm capacidade 
adequada ao peso da bateria. 

 
 

PONTOS DE VERIFICAÇÃO 
 

FUNCIONAMENTO DO CARREGADOR 
 

Verificar e ajustar as intensidades das correntes de carga inicial ( I 1 ) e final ( I 2 ); 

Verificar e ajustar os controles para desligamento da carga (timer); 

 
Verificar e ajustar o relé de tensão. 

 
A tensão de carga a 30° (temperatura do eletrólito) é de 2,4 V por elemento. 
Para ajustar a tensão de carga, meça a temperatura do eletrólito e a temperatura 
ambiente. Se a diferença entre temperaturas for inferior a 5°C, ajuste a tensão de carga 
para a temperatura do eletrólito, usando a figura 8. 
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Se a diferença entre as temperaturas for superior a 5°C, ajuste a tensão de carga para 
temperatura média entre eletrólito e ambiente, conforme a figura 8. 

 
O ajuste do relé de tensão deve ser feito com a bateria conectada ao carregador. 

 
 

NÍVEL DO ELETRÓLITO 

 
 

Em condições normais todos os elementos têm o mesmo consumo de água. 
 

Verificar e ajustar o nível do eletrólito semanalmente até o máximo especificado, 
adicionando lentamente água destilada. 

 
A adição de ácido sulfúrico não corrige a falta de carga nem resolve problemas 
internos da bateria, simplesmente piora a situação. 

 

A figura 9 mostra as conseqüências em caso de haver anormalidades no ajuste do nível 
do eletrólito. 

 

TENSÃO DE GASEIFICAÇÃO COM TEMPERATURA 
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2,10 
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FIGURA 8 
 

DENSIDADE 

 
 

Semanalmente, após a carga de equalização, deve-se tomar a leitura de densidade dos 
elementos. 

 
A densidade varia com a temperatura, isto se deve ao fato que o eletrólito se expande 
com a elevação da temperatura, tornando-o menos denso, o que provoca uma leitura 
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ACIMA DO MÁXIMO ABAIXO DO MÍNIMO 

mais baixa na densidade. Inversamente, quando a temperatura diminui, aumenta a 
densidade. 

 
Como regra geral, pode-se adotar que para cada 1,5°C de variação em relação a 
temperatura de referência soma-se ou subtrai-se 1 ponto na densidade lida. 

 
 

Assim, considerando-se a temperatura de referência 30°C e densidade a plena carga 
1,280 g/cm3, para uma variação de 1,5°C temos: 

 
28,5°C 1,281 g/cm3 
31,5°C 1,279 g/cm3 

 
A densidade varia também com o nível do eletrólito e o estado de carga. A leitura da 
densidade deve ser feita com o eletrólito no nível máximo, se o nível estiver abaixo 
provocará um aumento na densidade e se estiver acima haverá diminuição. 

 
Como a densidade varia com o estado de carga, elementos sub carregados apresentarão 
leituras baixas, isto porque o ácido sulfúrico é consumido durante a descarga e só 
devolvido a solução depois de completado o ciclo a plena carga. 

 
Variação da Densidade entre elementos 

 

Se for notada variação da densidade entre elementos numa mesma bateria, deve-se 
aplicar a carga de equalização que nada mais é do que prolongar a carga por mais 3 ou 4 
horas, geralmente no final de semana. Alguns carregadores já possuem esta função 
embutida. 

ELETRÓLITO 

ANORMALIDADES 
 

 

TRANSBORDAMENTO 

CORROSÃO 

CURTO EXTERNO 

CURTO INTERNO 

INCÊNDIO 

EXPLOSÃO 
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LIGAÇÕES E CABOS 
 

O aquecimento anormal e queda de tensão nas ligações podem ser facilmente reparados 
desmontando e limpando os contatos. 

 
O mau contato com o terminal da bateria, o mau contato no plug ou um cabo danificado, 
comprometem seriamente a vida e o funcionamento da bateria. Por isso recomenda-se 
verificar mensalmente a situação dos contatos, pois deles dependem uma carga e 
descarga eficiente. 

 
 

LIMPEZA 
 

Quando a bateria é corretamente carregada e o nível do eletrólito corretamente ajustado, 
a bateria mantém-se seca. 

 
Umidade sobre as tampas é indicativo de manutenção incorreta, devido à tensão de carga 
excessiva ou ajuste do nível do eletrólito acima do máximo, essa umidade não seca nem 
evapora, por isso é preciso removê-la periodicamente. 
Para neutralizar a umidade sobre a bateria aplicar, com auxílio de um pincel, uma solução 
saturada de bicarbonato de sódio. Remover o excesso de bicarbonato com o pincel 
umedecido com água e secar com ar comprimido. Mantenha as válvulas firmemente 
fixadas. 

 
Para remover poeira utilize pincel seco. 

 

NOTA: A temperatura do eletrólito especificada varia de acordo com o projeto de 
construção da bateria, neste trabalho consideramos 25°C. Existem projetos que 
especificam 30°C, mas todo o conceito aqui apresentado é válido independente do tipo de 
construção. 

 
 
 

LIGAÇÃO 

BATERIA 
VÁLVULA 

 
 
 
 

 
  PROTETOR 

 
 

 
 

TERMINAL 
 

CAIXA 
 

ELEMENTO 



 

 

INDICADOR VISUAL DE NÍVEL 

SISTEMA DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO 
 

O sistema Flow-Matic, também conhecido como Aquamatic, foi desenvolvido para 
facilitar a adição de água e garantir o nível exato do eletrólito em baterias de tração e 
de fins móveis. 

 
Flow-Matic é simples de instalar e operar e permite que as leituras de densidade e 
temperatura sejam feitas através da própria válvula, sem necessidade de removê-la ou 
recorrer a válvulas auxiliares que freqüentemente são difíceis de remover. 

 
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

 
O sistema funciona através de válvulas de nível, as quais liberam a passagem do fluxo 
de água para os elementos quando os níveis estão baixos e fecham automaticamente 
o fluxo quando os níveis atingem o máximo recomendado. 

 

 
A alimentação pode ser feita através de um reservatório de água destilada ou 
deionizada (não fornecido) que deve situar-se a uma altura entre 1,2 e 1,5 metros 
acima do nível das válvulas para garantir o perfeito funcionamento. 

 
Outros sistemas de alimentação podem ser utilizados, como por exemplo, sistemas 
centralizados com diversos pontos de alimentação, porém deve-se garantir a altura da 
coluna de água. 

 
VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO ELETRÓLITO 

 
As válvulas são dotadas de indicadores visuais de nível, o que permite verificar a 
condição do nível do eletrólito em cada elemento. 



 

LEITURA DA DENSIDADE E TEMPERATURA 
 

As válvulas do sistema Flow-Matic permitem a tomada de temperatura e densidade. 

 
OBS.: Deve ser utilizado somente o termômetro que acompanha o sistema Flow-Matic. 

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO 

O conector B “ deve ser acoplado à mangueira do reservatório e o conector “ A “ 
acoplado à entrada de água no sistema da bateria. 

 

 
OBS.: A mangueira que interliga o conector “ B “ ao reservatório não é fornecida. 

INSTALAÇÃO NA BATERIA 

Quando a bateria é adquirida com o sistema, o mesmo já vem instalado, portanto, 
basta colocá-lo em operação. 
Quando o sistema é adquirido como acessório, deve-se seguir o seguinte 
procedimento para instalação: 

RESERVATÓRIO ENCAIXE BATERIA 

MANGUEIRA 1/2" X 2mm “ B “ “ A “ 



 

CASOS ESPECIAIS 
 

Baterias alojadas em compartimentos onde é inviável a 
remoção, impossibilitando a verificação do nível através das 
válvulas niveladoras, devem ser operadas com um tempo de 
enchimento fixo a ser determinado em ensaios práticos. 

Encaixe as válvulas nos elementos e dê o torque manual segurando na base da 
válvula (parte estriada). 
Corte os segmentos de mangueira, de modo que o comprimento fique exato entre uma 
válvula e outra. 
Após conectadas as mangueiras, coloque o batoque plástico na saída da última 
válvula, isto fecha o circuito. 
Conecte um segmento de mangueira na entrada da primeira válvula e encaixe o 
conector “ A “. 

 
 

OPERAÇÃO 
 

Basta encaixar os dois conectores “ A “ e  “ B “, abrir o registro do reservatório de  
água e aguardar alguns minutos até que todos os indicadores de nível estejam 
indicando nível máximo. O tempo para enchimento dependerá do nível inicial do 
eletrólito. 

 
Não é necessário ficar supervisionando a operação de enchimento, pois quando o 
último elemento atingir o nível máximo, o sistema pára de fornecer água 
automaticamente. 

 
 

 

A-) RECEBIMENTO: Ao receber uma bateria nova, verificar se houve algum 

dano durante o transporte. Caso tenha havido, anote o fato no canhoto da 
nota fiscal. Se houve tombamento acidental da Bateria ou derramamento de 

eletrólito, mas as placas ainda encontram-se úmidas, complete 

imediatamente o nível de eletrólito da mesma densidade dos elementos 
vizinhos, no(s) elemento(s) faltante(s). Se as placas estiverem secas 

(exceto nos elementos fornecidos seco-carregados), provavelmente será 
necessário reparar ou substituir o(s) elemento(s) com o problema. 

Verifique a densidade do eletrólito, e se estiver abaixo de 1.230 g/dm3 
(25ºC) a bateria deverá receber imediatamente uma carga de equalização. 

Conecte a bateria ao carregador como orientado neste manual, e este 
continuará a carga do ponto onde a se encontra o estado de carga da 

bateria, complementando-a. 

 

B-) NÍVEL DE ELETRÓLITO 



 

Deve ser mantido entre o NÍVEL MÍNIMO (logo acima da placa de 
proteção) e o NÍVEL NORMAL ou NÍVEL MÁXIMO (aproximadamente 3 

cm acima da placa de proteção, para as baterias convencionais e no caso de 

se utilizar o sistema de abastecimento de água, opcional, a indicação do 
nível do eletrólito é feita visualmente através do visor transparente no topo 

da válvula (rolha) do vaso. 

 

C-) ADIÇÃO DE ÁGUA 

 
Adicione ÁGUA DESTILADA e ou DESMINERALIZADA uma vez por semana 

ou quando o indicador da válvula estiver indicando nível mínimo, para 
períodos maiores. Não há necessidade de adicionar água em períodos mais 

curtos. Se a perda de água for excessiva, então, ou a bateria está 
recebendo carga em excesso ou a corrente de carga é alta demais para a 

bateria em questão (acima de 0,17 x C8) por um tempo excessivo. Outro 
problema que também pode causar perda de água em excesso são os 

vazamentos. 

 

D-) OPERAÇÃO 

 
Se as baterias são freqüentemente movimentadas, ou seja, removidas das 

empilhadeiras para receberem carga diariamente, deve-se construir e 

utilizar um dispositivo para erguê-las. Este dispositivo deve exercer tração 
vertical nas presilhas ou abas de içamento. Se uma cinta de levantamento 

precisar ser usada, deve-se utilizar uma barra espaçador que tenha o 
comprimento exato da bateria, a fim de impedir que a caixa de ferro sofra 

tração horizontal ou compressão, ambos causadores de trincas nos 
elementos acondicionados dentro da caixa, danificando o material interno 

dos mesmos. 

 

OBS.: NUNCA PERMITA QUE A BATERIA SOFRA TOMBAMENTO OU 
COLISÕES DURANTE A SUA MOVIMENTAÇÃO. 

 

E-) ANOTAÇÕES REFERENTES A BATERIA 

 

Atribua um número de identificação a cada bateria marcando-o nas duas 

extremidades da mesma. Mantenha uma ficha de controle para cada 

bateria, registrando diariamente a hora e a densidade do elemento piloto 
antes da descarga e depois da recarga, anotando o número da máquina em 

que a bateria foi instalada e o número do carregador/retificador onde esta 
foi carregada. 

Anote também para cada bateria quando for adicionada, água ou dada uma 
carga de equalização à bateria. 

Mensalmente, e após uma carga de equalização, anote a densidade de todos 
elementos, respeitando o tempo de resfriamento e descanso do eletrólito 

para que seja efetuada uma leitura confiável. 
Obs.: Mude de elemento piloto todos os meses para evitar vícios de 

leitura e conhecer melhor o estado geral da bateria. 



 

 

14 - Sugestões de Lay-Outs de salas de carga para 

Baterias Tracionárias: 

TÍPICA SALA DE CARGA PARA PARQUES COM ATÉ 10 
BATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍPICA SALA DE CARGA PARA PARQUES COM MAIS DE 10 
BATERIAS 



 

14 –Sugestão de ficha de controle para Baterias Tracionárias: 
 

 
Cliente: Depto.: 

Endereço: Resp.: 

Tipo da Bateria: Volts( ) Fone: 

Ano Fabr.:      

Série:      

Ativo fixo:      

Temp. C:      

 V D V D V D V D V D V D 

01             

02             

03             

04             

05             

06             

07             

08             

09             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

32             

33             

34             

35             

36             

TT  
Vcc 

Vcc Vcc Vcc Vcc Vcc 

Observações: 
 

 

 

 

 

 



 

Empresa: Data: 

Endereço: Cidade/Estado: 

Contato: Sr.: Depto.: Tel./Ramal.: 

Bateria Tipo: Data de Fabric.: Série: 

Ocorrências Gerais: 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA DE BATERIAS TRACIONÁRIAS 
 

Conforme inspeção efetuada nas Baterias Tracionárias utilizadas nas empilhadeiras elétricas, 

informamos as seguintes condições: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: 

DATA / / ASSINATURA DO CLIENTE: 

ELABORADO POR: APROVADO POR: 



 

16 - DISPOSIÇÃO APÓS O USO 
 

Quando da desativação das suas baterias, lembre-se que conforme 

resolução CONAMA n.º 401/08, que revogou a resolução anterior de 
nº257/99 elas devem ter uma disposição final adequada, de maneira 

que os elementos químicos nela contidos sejam processados de acordo 
com as normas ambientais vigentes. 

Os componentes das baterias chumbo-ácidas são em sua maioria 

recicláveis, mas somente uma entidade idônea poderá fazê-lo de forma 
tecnicamente segura evitando riscos a saúde humana e ao meio 

ambiente. 
Para tanto, deverão ser observadas as instruções contidas no nosso 

“Manual de Informações sobre Saúde, Segurança e Meio Ambiente”, 
devendo-se à época, entrar em contato conosco para receber 

instruções sobre como proceder para disponibilização pós uso de suas 
baterias. 

 
 
 

 
Preservar o Meio Ambiente 

Nosso compromisso 

Produto Reciclável 
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Equaliza Baterias –  

Av. Mary Bandini Moya Aprillanti, 82/92 

Jd. Novo Mundo - Várzea Paulista/SP – CEP 13221-533 

Fone: 11 4596-1729 - Celular:11 9 7063-5196  

Contatos: vendas@equalizabaterias.com.br 

Site: www.equalizabaterias.com.br 
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