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Resumo: Este trabalho de iniciação científica pretende estudar o 

impacto que diferentes técnicas de carregamento de baterias de 

chumbo ácido causam na vida útil das mesmas. Será analisada a 

resistência interna das baterias. Este trabalho será realizado em 

parceria com o setor da Engenharia Química que fará um estudo 

químico deste impacto. 

1. Introdução 
A sociedade tem se tornado cada vez mais dependente do consumo 

de energia. Diante desta realidade, podemos acrescentar que não 

são mais toleradas falhas no fornecimento de energia elétrica que 

alimentam os sistemas vitais de empresas, hospitais, bancos, etc.  

Com isso a necessidade do uso de unidades ininterruptas de energia 

vem crescendo exponencialmente e com isso uma maior 

performance vem sendo exigida destes equipamentos. Dentre seus 

componentes, podemos dizer que as baterias de chumbo ácido são 

a peça fundamental para o seu perfeito funcionamento. 

Adicionalmente, a perfeita compreensão das mesmas se faz 

necessária para segurança e garantia de funcionamento 

ininterrupto. 

 

2. Bateria de chumbo acido 
Uma bateria de chumbo ácido é composta pelo eletrodo positivo: 

formado por grades revestidas com pasta de dióxido de chumbo; 

Eletrodo negativo: formado por grades revestidas com pasta de 

chumbo puro esponjoso; Separadores: material isolante que separa 

os eletrodos positivos dos eletrodos negativos; Solução eletrolítica: 

solução de ácido sulfúrico que permite a reação química entre os 

eletrodos; Caixa de polipropileno: acomoda os eletrodos e a 

solução eletrolítica; Pólos: feito de chumbo fundido ou forjado, eles 

fazem o contato final entre a bateria e a carga a ser alimentada. 

 

3. Métodos de carregamento 
A Figura 1 abaixo apresenta as curvas de corrente em função do 

tempo indicando as diferentes formas de onda que serão utilizadas 

para carregar as baterias. Será utilizada uma fonte de alimentação 

que é capaz de fornecer diferentes formas de onda de 100V/100A 

da Chroma. 

 
Figura 1 – Curvas de corrente em função do tempo indicando 

diferentes formas de onda. 

  

Adicionalmente a fonte de energia, será desenvolvido um sistema 

microcontrolado com o auxílio da ferramenta Arduino, que irá 

controlar a tensão da bateria. Quando a mesma estiver 

descarregada o microcontrolador irá solicitar a fonte de 

alimentação o carregamento da bateria. Após os testes elétricos e 

químicos do estado da bateria, a mesma será descarregada por este 

sistema com o auxílio de resistências. A Figura 2 abaixo apresenta 

o diagrama de blocos deste sistema de carregamento e descarga da 

bateria. 

 
 

Figura 2 – Diagrama de blocos do sistema de carregamento e 

descarga da bateria. 

 

4. Determinação da resistência interna 
Para análise elétrica do estado da bateria com as diferentes formas 

de carregamento, será analisa a resistência interna da bateria através 

de duas técnicas, conforme descrito abaixo: 

Corrente contínua: Este método se baseia na aplicação de uma 

corrente de descarga contínua na bateria e na determinação da 

queda da tensão em dois instantes de tempo diferentes [1]. A 

resistência pode ser calculada pela equação (1). 

𝑅𝐶𝐶 =
𝑉1−𝑉2

𝐼1−𝐼2
                                   (1)                                                  

Corrente alternada: mede a resistência interna da bateria aplicando 

uma corrente alternada (CA) nos terminais da bateria onde a 

frequência varia de 10Hz a 1kHz [2]. A resistência interna da 

bateria por ser calculada pela equação (2). 

𝑅𝐴𝐶 =
𝑉𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜

𝐼𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜
                         (2) 

 

5. Sequência do trabalho 

Após a confecção do sistema microcontrolado para carga e 

descarga da bateria, serão decididos quantos ciclos de 

carga/descarga serão necessários para na sequencia fazermos a 

análise elétrica das condições da bateria assim como a análise 

química da mesma.                                                      
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