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Introdução: Dentre as empresas produtoras de componentes para veículos, estão as
de baterias chumbo ácido. Um dos componentes mais importantes desta bateria é
a massa, formada por substâncias derivadas do chumbo, o qual é responsável pelo
armazenamento de energia. Objetivo: O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver
uma formulação para massa de baterias automotivas chumbo ácido, utilizando na
sua composição o tetróxido de chumbo. Método: A pesquisa foi realizada em uma
fábrica de baterias, em um primeiro momento coletou-se reclamações referente a
qualidade do produto, após o diagnóstico, desenvolveu-se diferentes formulações
com base na formulação padrão atual. Adicionou-se à formulação da massa,
tetróxido de chumbo nas porcentagens de 0, 1, 5 e 10% e, avaliou-se os efeitos sob a
adesão da massa, sob a durabilidade da bateria e sob a capacidade de
armazenamento de energia. Os testes de qualidade foram realizados de acordo com
as normas da ABNT (C20, J240, CCA). Resultados: A adição de diferentes percentuais
de tetróxido de chumbo não influenciou na capacidade de armazenamento de
energia. No entanto em relação à durabilidade verificou-se uma diferença
significativa, onde o acréscimo de 1 para 5% promoveu o aumento de 1 bloco, isso
representa meses de diferença de vida da bateria. Entretanto, com 10%, de adição
de tetróxido de chumbo, o resultado obtido se igualou ao obtido em 0%, isto pode
ser explicado pela maior ocupação de espaço do próprio óxido na placa. No teste
de adesão, o qual representa a aderência da massa na grade da bateria, a adição
de 5 e 10% de tetróxido resultaram em uma porcentagem de 2,09 e 2,48%
respectivamente, um crescimento de 129% em relação a formulação sem a adição
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do componente. Conclusão: Os resultados mostraram que a adição de tetróxido de
chubo na formulação da massa contribuiu com o aumento da qualidade da bateria.
A melhor formulação obtida considerando todos os ensaios de qualidade foi
utilizando 5% de tetróxido de chumbo.
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