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Empresa

Politica 

As INDÚSTRIAS TUDOR-SP DE BATERIA LTDA, localizada no Distrito Indútrial II em Bauru-SP, 

fabricante de baterias automotivas, indústriais e componentes, em conjunto com o seu Capital 

Humano, Clientes e Fornecedores se comprometem com  a fabricação de produtos com alta 

tecnologia e qualidade atendendo aos requisitos e satisfação dos clientes, as normas e 

regulamentos da legislação ambiental vigente, preservando o meio ambiente e prevenindo a 

poluição através da melhoria continua de seu SGI (Sistema de Gestão Integrado), para otimizar os 

recursos naturais e minimizar os impactos ambientais.

As Indústrias Tudor foram fundadas em 1993 por um grupo de empresários brasileiros que vêm 

trabalhando no segmento há mais de 30 anos. Suas unidades de produção estão estrategicamente 

posicionadas para atender o mercado brasileiro com eficiência e agilidade. Há uma unidade 

localizada em Governador Valadares, TUDOR MG, que abastece as regiões Centro-Oeste, 

Nordeste e parte da região Norte. A outra unidade está localizada em Bauru, TUDOR SP, que 

abastece as regiões Sul, Sudeste, parte da região Norte e o Mercado Internacional.
A sólida experiência, aliada aos elevados conhecimentos técnicos e comerciais de seus 

empreendedores e colaboradores, foram fundamentais para o crescimento rápido e equilibrado das 

INDÚSTRIAS TUDOR no Brasil.
O nome Tudor é uma homenagem ao inglês Henry Tudor, o primeiro fabricante de baterias em 

escala industrial.
 A Tudor mantém um canal de comercialização que inclui 21 centros de distribuição própria, 30 

centros de distribuição terceirizados no Brasil e mais 20 centros de distribuição internacional na 

América do Sul, América Central, Ilhas do Caribe, África e Europa. Ao todo são mais de 10.000 

revendedores autorizados.



Certificações

Buscamos a excelência na fabricação e comercialização de nossos produtos com alta tecnologia e 

padrão de qualidade. As duas unidades são certificadas NBR ISO 9001:2000 (gestão da qualidade). 

A unidade de Bauru, TUDOR - SP, é também certificada pela NBR ISO 14001:2004 (gestão 

ambiental), ISO TS16949:2009, fornecer baterias para o mercado de equipamento original 

(montadoras). pelo Bureau Veritas Certification, orgão certificador com reconhecimento nacional 

pelo INMETRO e internacional pelo ANAB dos EUA e UKAS do Reino Unido.
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Clientes pelo Mundo

Argentina
Africa do Sul
Belgica
Bolívia
Chile
França
Grécia
Itália
Paraguai
Republica Dominicana
Uruguai

Em negociações
Inglaterra
Suécia
Alemanha

Atualmente Fornecemos para:

VOLVO - Máquinas e Caminhões fora de estrada

VOLVO - Reposição

CUMMINS

Caterpillar

Agritec e Yanmar

Freedom - Veículos Elétricos

Processo de negociação Mercedes Benz do Brasil

Processo de negociação GM  Automóveis

Processo de negociação Volvo Penta

Processo de negociação Volvo Truck

Processo de negociação VW / Man caminhões
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Introdução

A intenção desta apostila é fornecer de forma sucinta, argumentos técnicos 
e informações que permitam aos profissionais que trabalham com as nossas 
baterias mostrar as principais vantagens tecnológicas dos nossos produtos.

Também faz parte deste conteúdo os procedimentos de recarga e análise de 
bater ias em processo de garant ia,  mostrando os pr inc ipais  defe i tos que 
procedem e não procedem nessa anál ise,  de acordo com a pol í t ica da 
Baterias Tudor.

F o c a m o s  t a m b é m ,  c o m o  s e  d e v e  f a z e r  u m a  a n á l i s e  e l é t r i c a  e m  
veículos com sistema 12 e 24 Volts e a diagnosticar os principais defeitos
que podem diminuir a vida útil de uma bateria como: fuga de corrente, desequilíbrio elétrico, 

desequilíbrio de tensão em sistema 24V, descargas profundas, e bateria solta no suporte de fixação. 
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Segurança

Se ocorrer um vazamento de solução ou ácido de dentro da bateria ao manuseá-la preparar uma 

solução de 100g de bicarbonato de sódio (Na HCO  ) dissolvido em 1 litro de água e lavar o local 

onde caiu o ácido, até parar de ferver a mistura.(nunca usar solução de bicarbonato na pele ou 

corpo) 

O procedimento acima, também serve para neutralizar a ação da corrosão provocada pelo 

vazamento de ácido dentro do compartimento do motor onde colocamos as baterias. 

³

Cuidado!

A solução ou ácido sulfúrico, pode causar irritação na pele e nos olhos, se houver 

um acidente, lavar o local da irritação somente com água corrente e procurar um 

serviço médico para o tratamento adequado.

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
FISPQ: Consultar o site www.tudor.com.br
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Definição e função da Bateria Automotiva

Política Ambiental

INFRA-ESTRUTURA AMBIENTAL

As Indústrias Tudor SP e MG de Baterias Ltda e sua rede de distribuidores atacadista possuem 

sistema de logística reversa que atendem as resoluções CONAMA 401/08 através do tratamento 

adequado no manuseio, estocagem, coleta, transporte e reciclagem das sucatas de baterias em 

sua premiada unidade metalúrgica de Governador Valadares em Minas Gerais e terceiros 

devidamente certificados pelos orgãos nacionais competentes.

Bateria é um acumulador de energia, cuja função é armazenar energia sob a forma química e 

transforma-lá em energia elétrica quando solicitada.

A função da bateria é transformar energia química em energia elétrica para acionar o motor de 

partida e o sistema de ignição durante o acionamento do motor principal do veiculo, além disso ela 

fornecerá energia para os acessórios do veículo quando o motor não estiver ligado.

Importante: A bateria não produz energia, somente armazena. Assim a bateria é dimensionada, 

para receber e fornecer uma certa quantidade de energia, (RC reserva de capacidade) conforme 

seu tamanho, seu modelo.
Esse dimensionamento deve ser respeitado pelo usuário, caso contrário provocará subcarga, 

sobrecarga, ou excesso de ciclagem profunda (Bateria Tracionária) na bateria danificando-a em 

pouco tempo.
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Política Ambiental

Logistica Reversa:

Toda bateria com sua capacidade exaurida deve ser devolvida ao fabricante para ser reciclada, de acordo 

com a Resolução CONAMA nº 401/08. O esquema abaixo mostra a logística reversa de coleta de baterias.

No processo de reciclagem da bateria, a solução ácida é reciclada após o processo de decantação e 

filtragem, ela é neutralizada para ser descartada. O plástico da caixa, tampa e componentes  são reciclados 

para fazer novas caixas e tampas de baterias.  O chumbo é reciclado, e aditivado com novos elementos de 

liga que retornam como matéria prima para novos produtos tais como: baterias, óxidos de chumbo para 

indústrias de tinta e indústrias eletrônicas.

Cartaz afixado nos pontos de comercialização de nossos produtos

Conforme resolução 401/08 do CONAMA
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Política Ambiental

PLANO DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR:

Para garantir a filtragem de toda a dispersão de poluentes emanadas pelas nossas chaminés a 

Tudor possui seis sistemas de controle de poluição composto de 1268 mangas de feltro agulhado 

revestido de teflon, com  vazão  de 153.000 m³/h e uma área filtrante de 1270 m².

PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR

Poeira Sedimentável:

Para garantir a qualidade do ar no entorno
da empresa, existem vários pontos onde
estão instalados os coletores de poeira 
através de um jarro com água onde as 
partículas ficam depositadas. A poeira de-
positada é analisada mensalmente, onde 
se verifica se essa quantidade de poluentes 
e s t á  d e n t r o  d a s  n o r m a s  a m b i e n t a i s .
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Política Ambiental

Amostrador de Grande Volume -Hi-Vol:

A outra forma de fazermos o monitoramento da qualidade do ar no entorno da Tudor  e dentro da sua 

área de influência, isto é, em raio de até 600 metros são instaladas as estações de monitoramento 

da qualidade do ar. Esses equipamentos coletam todas as partículas em suspensão diariamente, no 

qual é verificado se essa quantidade de poluentes está dentro das normas ambientais, permitindo 

assim ações preventivas para proteção do meio ambiente.

PLANO DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

A Tudor realiza semestralmente o monitoramento do lençol 

freático que é efetuado em quatro poços sendo um ponto a 

montante do empreendimento e três poços a jusante, as coletas 

são real izadas por empresa  especial izada com 

acompanhamento dos  técnicos da CETESB.

‘’Sistema de controle das águas subterrâneas que passa pela 

área da indústria monitorando a entrada e a saída da mesma.’’
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Política Ambiental

PLANO DE MONITORAMENTO DO SOLO E VEGETAÇÃO

Além do ar, água e solo a Tudor também monitora toda a vegetação do entorno de seu 

empreendimento em um raio de 100 metros, as amostras da vegetação são colhidas pelos técnicos 

ambientais da Tudor e enviadas para laboratórios externos para análises. 
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Vantagens Técnicas do Nosso Produto

Preparação da liga: 

O processo de fabricação da liga de chumbo para a confecção da grade permite maior estabilidade 

de processo, garantindo baixa variação, elementos nos químicos que fazem parte da composição 

da liga de chumbo para proteger as grades no processo de corrosão.

Cadinho de 
preparação da 
liga de Pb

Cadinho de
alimentação
da liga pronta p/
laminação

Cooler
resfriamento
da cinta

O processo de Laminação:

A Tudor é a única fábrica de baterias no Brasil que possui o processo de fabricação das grades 

através do método Laminado-Expandido, que proporciona a maior resistência a corrosão das 

grades desde 2007.

Rolos de 
laminação

Cinta com 12,7 (mm)

Cinta com 0,6 a 1,0 (mm)
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Vantagens Técnicas do Nosso Produto

Grades em chumbo laminado - expandido.

O processo de laminação e expansão da grade proporciona também para as nossa baterias as 
seguintes vantagens:
Ÿ Menor consumo de água em função da liga (Chumbo Cálcio-Estanho).
Ÿ Maior condutividade elétrica em função do desenho da grade.
Ÿ Maior  potência de corrente de partida a frio.
Ÿ Desenho em forma de diamante que propicia maior ancoramento e aderência da massa.

Ÿ Placas com alta relação de massa

Com um desenho geométrico arrojado as nossas placas proporcionam:
Ÿ Maior vida cíclica em função dos aditivos adicionados no material ativo
Ÿ Maior capacidade de arranque em função da posição das orelhas centralizadas
Ÿ Menos distância nas placas para energia atingir os conectores  
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Vantagens Técnicas do Nosso Produto

Terminais, Conectores e Solda de união das placas foram projetados para 

garantir:

Ÿ Maior resistência mecânica
Ÿ Melhor resistência contra a vibração relativa do elemento de placas em relação a caixa da 

bateria, travamento lateral do elemento (cabeça de solda na largura do vaso)
Ÿ Menor aquecimento (efeito Joule)
Ÿ Baixa resistência à condução da corrente
Ÿ Nota: itens que favorecem maior corrente de partida (DR/ CCA/ Hot Cranking)

Placas com orelhas centralizadas:

O Elemento de placas ficam fixados com as 

soldas das orelhas das placas centralizadas, 

permitindo:
Melhor distribuição da corrente elétrica (menor 

percurso).

M a i o r  c a p a c i d a d e  d e  c o r r e n t e  d e  

partida/arranque.

Maior resistência à vibração.

Nota: Distância entre orelhas 38mm (COS) na 

Tecnologia Expandida e 95mm na solda 

pente.

Solda automática tipo COS

Solda normal
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Vantagens Técnicas do Nosso Produto

Alça embutida na tampa da bateria

Pensando em facilitar a vida dos técnicos na hora de substituir 

uma bateia num veículo, a Tudor  desenvolveu uma alça que 

permite a instalação da bateria em qualquer compartimento 

de motor,  mesmo os que não possuem espaço nas laterais 

para ajuste do sistema de fixação.

Fácil transporte e instalação com segurança.
A única bateria fabricada com alças anatômicas, testadas pelas normas mais rigorosas das 

montadoras de automóveis do pais.

As nossas baterias são as que possuem maior espaço entre os pólos e a câmara de gás da tampa 

superior, proporcionando maior facilidade e segurança para a colocação dos terminais e cabos 

elétricos e ferramentas para fixar e soltar os conectores dos pólos de uma bateria.

Ÿ Protetor de pólo p/ prevenção contra curto circuito externo
Ÿ Maior área de passagem para os cabos
Ÿ Mais espaço para instalação dos terminais e cabos do veículo
Ÿ Identificação de Polaridade
Ÿ Abas e Cantoneiras de proteção para o tampão
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Vantagens Técnicas do Nosso Produto

Câmara de condensação de gases com filtro anti-chamas:

Ÿ Previne contra faiscamento externo.
Ÿ Possui sistema de condensação de gases com labirintos internos para o retorno do      líquido 

condensado para o respectivo vaso.
Ÿ Fácil acesso para reposição de água desmineralizada (indicada para aplicações mais severas)
Ÿ Melhor performance de vedação, no caso dos modelos com acesso (rolhas)
Ÿ Nota: Cuidado ao repor  água, nunca ultrapassar nível máximo recomendado pela Tudor.

Rolha sextupla Free termo-selada com filtro anti-chamas

Ÿ Previne contra faiscamento externo;
Ÿ Possui sistema de condensação de gases com labirintos interno e retorno do líquido condensado 

para o vaso;
Ÿ FREE- Sem acesso (rolha sextupla selada no tampão);
Ÿ Saida de gases padrão para uso de conexões (Kit gás), recomendado para aplicações onde a 

bateria é instalada em ambiente fechado como: Porta malas, cabines climatizadas, etc. 

16



Vantagens Técnicas do Nosso Produto

Indicador de Carga

Para aplicações muito severas:

Permite verificar o estado de carga da bateria no momento da instalação da mesma, e verificar o 

nível de eletrolito durante o uso da bateria. 
NOTA: O indicador de carga não é válido para a análise da bateria em garantia !

Permite melhor visualização
indica sobre-carga e baixo nível de 

eletrólito.

 - Indica que a bateria está carregada

Branco - Indica que a bateria esta 

descarregada e que é necessário recarregar.

 - Indica que o nível de eletrólito 

está baixo, consequência do excesso de 

carga que danificou a bateria. Quando a 

bateria se encontra nessa condição, não 

recarregar a bateria , risco de explosão  !
Substituir a bateria!

Verde

Vermelho

Aplicação de resina nos elementos das baterias pesadas, que protege a bateria de vibrações 

excessivas nas aplicações severas. (Caminhões, máquinas fora de estrada, etc.)
Função: Absorver a vibração aumentando a vida útil. 

Para baterias seladas quando a mesma estiver indicando baixo nível substituir a bateria.
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Condições de Armazenamento

Nunca incline a bateria mais de 45º;
Para redução de custos com a recarga utilize sempre a seguinte regra: a primeira bateria que entra 

no estoque deve ser a primeira também a ser vendida (FIFO);
Verifique as condições de carga periodicamente das baterias no estoque, (baterias com tensão 

menor que 12,4 V ou com olho de carga “branco” devem ser recarregadas).

Curva de Auto Descarga

CURVA DE AUTODESCARGA à 27ºC
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APROXIMADAMENTE 180 DIAS

Para uma armazenagem adequada, levar em consideração as recomendações abaixo:

A bateria deve ser armazenada sobre estrados de madeira ou plástico, na posição horizontal. Deve 

permanecer em lugar seco, sem incidência de raios solares e temperatura ambiente entre 10 e 35 

graus.
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Condições de Armazenamento

O nível máximo de empilhamento deve ser seguido conforme abaixo:
Baterias até 90Ah                5 baterias
baterias acima de 90Ah       3 baterias

Se não for respeitado o limite máximo no empilhamento da 

baterias, pode comprometer a vedação entre as buchas dos 

pólos com o polipropileno injetado da tampa da mesma.
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Conceito Elétricos e Características Elétricas

Teste de Capacidade em 20 Horas

Bateria 100% carga V min. = 12,60 Volts
Bateria 50%   carga  V min.= 12,20 Volts
Bateria 0%     carga  V min.= 10,50 Volts

Definição:
Ah (Amper-hora) - É a unidade teórica com que se mede a capacidade de fornecer energia de uma 

bateria num determinado regime de descarga. Por definição da norma, o tempo de descarga é 

sempre em 20 horas, para aplicações automotivas.

CAPACIDADE EM 20 HORAS

A bateria plenamente carregada (12,60 V) é descarregada com corrente constante de 0,05C até 20 

uma tensão final de (10,50V) à temperatura + 27° C. Se o tempo de descarga for:
Ÿ Maior que 20 horas                  a bateria tem mais  Ah nominal
Ÿ Igual a 20 horas                   a bateria tem o Ah nominal 
Ÿ Menor que 20 horas                   a bateria tem menos Ah do valor  nominal

CAPACIDADE EM 20 HORAS
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Capacidade em 20 horas = C20
Corrente de partida a frio ou CCA
Descarga rápida na temperatura ambiente (25° C)
Reserva de Capacidade ou RC
Perda de Água
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Conceito Elétricos e Características Elétricas

Corrente de partida a frio ou CCA (Cold Cranking Amp)

Objetivo :
Avaliar a capacidade da bateria fornecer energia à temperaturas abaixo de 0° C. 
O sistema elétrico como um todo, requer maior energia para partida à baixas temperaturas, exigindo 

mais da bateria.
O teste determina a capacidade da bateria fornecer a corrente especificada/tensão final em uma 

condição normalizada.

CCA (Cold Cranking Amperes)
Os testes são distintos de norma para norma, exemplo:

SAE (-18º C): descarga por 30” e tensão de 30” >  7,2

DIN (-18º C): descarga até 6,0V e tempo de descarga >  150”

JIS (-15º C): descarga até 6,0V, e tempo de descarga varia  de bateria para bateria, conforme tabela 

da norma

EN (-18º C): descarga com Icc por 10”, pausa de 10” e descarga 0,6xIcc até 6,0V, onde tempo 
total > 90”
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Conceito Elétricos e Características Elétricas

DESCARGA RÁPIDA À TEMPERATURA AMBIENTE

Definição:
A bateria plenamente carregada é descarregada com alta corrente.

ABNT 6581 (+27ºC): 
Corrente de Descarga > 3xC20
Descarga até 8,00 volts e tempo de descarga >  280”

D.R. (25ºC ): HCA
Descarga por 30” e tensão de 30” >  7,2V (Não Normalizada) 

RESERVA DE CAPACIDADE

Objetivo:
Determinar o tempo em minutos que uma bateria totalmente 

carregada  pode  fornecer 25 Amper quando o alternador do 

veículo apresentar defeito. O teste simula o tempo que a 

bateria pode alimentar todos os consumidores elétricos de 

um carro quando o gerador do carro deixa de funcionar por

algum tipo de defeito.

 

Definição:
A bateria plenamente carregada é descarregada com corrente constante de 25A até uma tensão  

final de 10,5V  à temperatura ambiente.
O valor é dado em minutos.

RESERVA DE CAPACIDADE
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Conceito Elétricos e Características Elétricas

Procedimento:
•Pesa-se a bateria plenamente carregada antes do teste
•Carga de 14,4 V a 40°C por 21 Dias (ABNT)
•Pesa-se novamente a bateria após o teste

100 Ah

+ -

Carga 14,4 V
+ -

40°C

21 Dias

Especificação ABNT13048
(Perda de Água Máxima):

2,0  g/Ah

Simulação para bateria de 100Ah:

Peso Inicial:    25.000g
Peso Final:      24.850g

Perda de Água:    150g

150g

100Ah
1,5 g/Ah

Bateria Livre de Manutenção!

Porque usar Água Desmineralizada

Eletrólito mais puro         Menor Perda de Água

Teste de perda de água:

Ÿ Evolução do nível de pureza de material para uso em baterias.(liga de chumbo e solução)
Ÿ Ampliação da gama de ‘contaminantes’ controlados
Ÿ Adição de componentes para redução da sulfatação= (auto descarga da bateria)

Ÿ Elementos metálicos ou minerais aumentam a perda de água
Ÿ Cloro aumenta a perda de água, ataca o chumbo e acelera a corrosão.
Ÿ Óleo de motor e gasolina aumentam a perda de água.

Se não for possível encontrar água desmineralizada, fazer:
Ÿ Providenciar um recipiente plástico e completamente limpo.
Ÿ Captar água da chuva não pode ser do telhado; as calhas contém ferro, zinco e material orgânico
Ÿ Guardar a água em recipiente plástico.
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Análise Elétrica do Veículo

Cuidados ao instalar uma nova bateria no veículo: 

Ÿ Sempre procure um técnico capacitado.
Ÿ  Verifique o sistema elétrico do veículo e corrija eventuais defeitos antes da instalação da bateria; 

(mesmo que a bateria esteja com problemas, pois a bateria pode ter sido danificada por falhas no 

sistema elétrico).
Ÿ Não deixe objetos na bandeja do veículo (porcas, parafusos, etc), evitar danos e furos no 

monobloco da bateria.
Ÿ Fixe firmemente a bateria na bandeja ou no compartimento da bateria;
Ÿ Evite curto-circuito com ferramentas ou cabos entre o terminal positivo da bateria e o terra do 

veículo ou no pólo negativo da bateria.

Ÿ Obs.: Nunca forçar ou bater nos terminais dos cabos com alavancas, chaves ou martelo podendo 

afetar o polo e o tampão plástico da bateria, ocasionando folga ou trincas gerando vazamento e 

sulfatação entre pólos e terminais (zinabre) e danos em partes metálicas do veículo.

Ÿ Para desconectar a bateria velha, retire ou solte primeiro o terminal negativo da bateria a ser 

substituída. Depois, solte o terminal positivo da bateria.
Ÿ Após a troca da bateria, conecte primeiro o cabo positivo da bateria, depois o terminal negativo da 

mesma. Assim, evitamos possíveis “curto circuito” que podem danificar unidades eletrônicas do 

veículo.

Cuidados ao instalar a bateria no veículo:
 
Ÿ Verificar se as baterias estão boas e carregadas (tensão em repouso acima de 12,4 Volts);
Ÿ Verificar a polaridade da bateria com multímetro e comparar com a marcação do tampão e 

etiqueta.
Ÿ Aplicar somente o tipo de bateria recomendada para o veículo (consulte o catálogo de aplicação).
Ÿ Verifique o  estado dos cabos e terminais 
Ÿ Não colocar graxa nos conectores e pólos da bateria isso pode prejudicar e isolar o contato 

elétrico.

Teste no Alternador:

Ÿ Com o equipamento de teste instalado, eleve a rotação do motor para uma rotação média (aprox. 

1500 rpm);
Ÿ Provoque uma descarga na bateria até que a sua tensão  caia abaixo 12,6V (25,2V para veículos 

24V).
Ÿ Observe o valor de corrente obtido
Ÿ O valor obtido não deve ser inferior a 90% da corrente

 gravada na carcaça do alternador.
Ÿ Se o valor estiver fora deste limite, verifique a correia 

do alternador, escovas, rolamentos ou buchas, diodos de
retificação e de excitação, contatos entre cabos e gerador 
e contatos entre bateria e cabos.

Obs.: Cuidado com os mal contatos, eles podem induzir a erros.
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Para cada tipo de liga que construímos uma bateria, temos uma faixa de tensão preferencial, que o 

alternador deve trabalhar.

14,0 V 14,5 V 15,0 V13,0 V 13,5 V

CaSn

Híbrida

Antimonio

FAIXA DE TENSÃO

13,75V

Regulador de Voltagem:
Ÿ Com o motor ligado, aguarde até que a corrente de recarga esteja abaixo de 5A;
Ÿ Verifique a tensão indicada na saída do alternador;
Ÿ Esta tensão deve estar entre 13,75V e 14,5V (27,5V e 29,0V) para veículos 24V;
Ÿ Caso o valor obtido estiver fora desta faixa, o regulador de tensão do alternador deve ser 

substituído.

Obs.: Descargas profundas também geram alto consumo de água durante as recargas (alta 

corrente e longo tempo de recarga). Além de queda de massa por ciclagem (carga e descarga 

com frequência). A placa passa por efeito ‘’sanfona’’ e após meses de uso apresenta a queda de 

massa. Na prática após 6 meses de uso (ver página 26 e 27). 
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Análise Elétrica do Veículo

Curva de Transferência de um Alternador
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Curva de um alternador :
O alternador fornece uma corrente em função da rotação do motor do veículo. 
A rotação de 900 RPM (marcha lenta do veículo), o Alternador fornece aproximadamente (60% do 

valor nominal).

Importante: Verificar a rotação em marcha lenta, para economizar combustível 

alguns mecânicos acabam reduzindo a rotação provocando o desequilíbrio elétrico. 

(ver abaixo).

Equilíbrio elétrico:
O excesso de consumidores elétricos prejudicam o equilíbrio elétrico do veículo, descarregando a 

bateria sem dar chance ao alternador de repor a carga.
Com o auxílio de um alicate amperímetro, observe se a corrente que flui para a bateria é igual a zero 

ou positiva. Caso contrário, significa que o alternador não está conseguindo suprir os equipamentos 

nesta condição.
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Equilíbrio elétrico: Consumidores :

Lanterna

Farol baixo

Farol alto

Ventilador painél

Ar condicionado

Limpador parabrisa

Rádio PX
TV de LCD
Som
Rastreador de Sátelite

.

+-

Corrente dos 
consumidores

Alternador

- +

Motor

Partida

I total

I bateria

Ÿ O alternador envia a quantidade de corrente  p/ baterias em função da demanda dos 

consumidores elétricos;
Ÿ Se a demanda dos consumidores for maior que a capacidade do alternador, as baterias fornecem 

corrente em vez de serem recarregada;
Ÿ A durabilidade das baterias estão em função do número de ciclos de descarga e recarga que as 

mesmas são submetidas. 
Ÿ Obs.: Baterias submetidas a ciclagem, principalmente com descargas profundas, perdem mais 

água durante a recarga, pois os alternadores aplicam alta corrente (geralmente acima de 30 

amperes) por um longo período de tempo. A  alta corrente durante a recarga, gera aquecimento 

no interior da bateria, provocando a perda de água e danificando as placas das mesmas.(queda 

de massa).   

Subcarga (descarregada):
Falhas no sistema elétrico ou a má utilização do veículo, podem provocar a descarga da bateria. 

Baterias simplesmente descarregadas não necessitam ser  substituídas, somente fazer a recarga 

(conforme procedimento) e reinstaladas no veículo.

 
Obs.: Baterias submetidas a subcarga por muito tempo geram a formação de cristais de sulfato de 

chumbo nas placas positivas, esses cristais como possuem um tamanho molecular 2,5 vezes maior 

que o óxido de chumbo, quando em grande quantidade destroem a estrutura das grades, reduzindo 

a vida das baterias.  

Baterias descarregadas não são cobertas pela garantia por não se caracterizar defeito de 

fabricação.

Fuga de Corrente:
Ÿ Desligue o motor e todos os acessórios elétricos do veículo;
Ÿ Conecte um amperímetro com escala para mili Amper, ajustando-o em sua maior escala 

(recomendado 20 Amper), em série com o cabo negativo da bateria - observe a polaridade;
Ÿ Ajuste a escala até obter uma leitura precisa do valor de corrente de fuga. Consulte a tabela a 

seguir para determinar o tempo máximo de carga da bateria, para a corrente de fuga medida. 

Valores elevados de corrente de fuga podem descarregar a bateria.

GP

(+)

(-)
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Conforme catálogo aplicações veículos que recebem baterias:
36 Ah até 45 Ah.....................................................fuga corrente (<=) 20 mili Amper
50 Ah até 70 Ah.....................................................fuga corrente (<=) 50 mili Amper
75 Ah até 85 Ah.....................................................fuga corrente (<=) 75 mili Amper
90 Ah até 100 Ah...................................................fuga corrente (<=) 120 mili Amper
135 Ah até 220 Ah.................................................fuga corrente (<=) 350 mili Amper

Tempo em dias x Fuga de corrente

Fuga de Corrente para Baterias Leves

As tabelas a seguir mostram a fuga de corrente para baterias leves e pesadas.

Cada tabela possui os valores da fuga de corrente medida, e para cada valor da corrente de fuga , 

quanto tempo podemos garantir que essa bateria irá garantir  a partida do motor principal do veículo, 

ou seja, as tabelas mostram o tempo em “dias” que cada modelo de bateria garante a partida dos 

veículos ! 
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Fuga de Corrente para Baterias Pesadas
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Fuga de Corrente para Baterias Pesadas
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Sistema 24 Volts

Carcaça

DVD

C

TV

EQ

EQ

EQ

EQ

Conversor
24V / 12V

px

Ÿ Ao instalar um conversor de tensão, ele será alimentado pelos 24 volts do sistema elétrico do 

caminhão e entregará na sua saída os 12 volts necessários para alimentar o consumidor 

especial.
Ÿ Isto  permitirá que qualquer consumidor que necesite uma tensão de alimentação de 12 volts 

como (radio PX, som, rastreador de satélite) funcione corretamente.
Ÿ Nota: Deve-se calcular a potência necessária para dimensionar o conversor de 24 para 12 Volts e 

também não descarregar a bateria abaixo de 12,20V. Evitar danificar a bateria de forma 

prematura, excesso de ciclagem profunda provocando queda de massa.
Ÿ Por outro lado, o consumo gerado por estes dispositivos, descarregará ambas baterias por igual, 

evitando assím durante o processo de recarga, que ocorra sobrecargas e a deterioração 

prematura das baterias.
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Sobrecarga

A sobrecarga ocorre quando temos valores de recarga alta por longos períodos de tempo. Essa 

reação química, provoca um aumento na temperatura interna de uma bateria, deteriorando os 

materiais químicos da mesma.
 Principais defeitos que levam a sobre carga
:
•  Alternador gerando tensão acima 14, 5Volts

 Fuga de corrente alta
•  Excesso de água dentro da bateria
•  Não reposição de água
•  Reposição com água não desmineralizada
•  Desequilíbrio elétrico no veículo
•  Mau uso do veículo

Derivação de 12V em veiculo 24V
Descargas muito profundas também provocam sobrecarga numa bateria.

Conseqüências de falhas no sistema elétrico:

A sobrecarga é um efeito causado por uma situação que mantém uma corrente alta passando por 

um longo período de tempo pela bateria.Este longo período pode ser contínuo ou com interrupções.
Essa situação pode ser causado por vários fatores:

Ÿ Falha no regulador de voltagem
Ÿ Fuga de corrente muito alta
Ÿ Utilização incorreta do veículo (uso de consumidores elétricos por longos períodos com o 

motor desligado ou excesso de consumidores)
Ÿ Excesso de água (acima do nível máximo)
Ÿ Desequilíbrio elétrico do veículo
Ÿ Subdimensionamentos das baterias

As características mais freqüentes de uma bateria que sofreu uma sobrecarga são:
Ÿ Caixa estufada
Ÿ Rótulos ressecados
Ÿ Nível abaixo do mínimo 
Ÿ Vazamento de solução pela câmara de gás
Ÿ Indicador de estado de carga na cor vermelha
Ÿ A bateria com temperaturas acima de 60ºC.

A sobrecarga não é defeito procedente, é associada ao sistema eletrico 

defeituoso, não é coberta pela garantia.
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Altura do Nível de Eletrólito:

Recomendamos que seja colocado água desmineralizada para aumentar a vida útil 

das baterias. Para as baterias que não possuem indicador de nível máximo na tampa, 

é necessário respeitar os limites de nível máximo, conforme figura abaixo para não 

gerarmos sobrecarga das baterias.

Para baterias leve é de 2mm

acima da cabeça de solda 

ou 18mm à 28mm acima

das placas, dependendo do modelo

Nível máximo= 32mm 
Nível mínimo= 22mm 

Nível zero

(0,84 + densidade) x 6 = 12,63 VDensidade = 1,265 g/cm³

Manutenção do nível da solução (para baterias pesadas)

Quanto mais água desmineralizada colocamos mais diluímos a solução, isso provoca diminuição

da tensão da bateria conforme fórmula abaixo:
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Sobrecarga

A sobrecarga leva a bateria sofrer a corrosão das placas positivas

A solução ácida é o meio físico que conduz as cargas elétricas das placas positivas para as placas 

negativas quando a bateria está sendo solicitada. Não colocar solução dentro da bateria para fazer 

a reposição do nível do eletrolito, pois esse procedimento provoca o  aumento da densidade da 

solução o que acelera a corrosão das placas !

A sobrecarga gera a corrosão das grades das baterias.
Liga de chumbo é a mistura do chumbo puro com outros elementos químicos.
As principais ligas de chumbo são:

Chumbo – Antimônio (Pb baixo Sb)
Chumbo – Cálcio Estanho (Pb Ca Sn)

Ÿ

Ÿ

O Antimônio e o Cálcio/Estanho tem a função de proteger a grade do efeito da corrosão causado 

pela reação com o ácido sulfúrico presente na solução. Porém a liga de antimônio aumenta a 

perda de água da bateria !
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Veículos com Excesso de Consumidores Elétricos

Para aplicações onde necessitamos usar muitos equipamentos (consumidores), com o motor 

desligado, (como Vans, Táxi, etc);
Solução: Deve-se instalar uma segunda bateria (bateria auxiliar) conforme mostrado desenho 

abaixo.

Os consumidores são alimentados somente pela bateria auxiliar.

A bateria auxiliar e a bateria de partida ficam eletricamente, ligadas em paralelo

VEÍCULO DESLIGADO

- +
80 Ah

- +
100 Ah

Bateria de
Partida

Chave de Partida
em aberto

Motor de
Partida

Caixa de
Fusível

Alternador

Relê de
Comando

Bateria
Auxiliar

P N

TV PX DVD Geladeira

S S S S S S S S S S

VEÍCULO DESLIGADO

- +
80 Ah

- +
100 Ah

Bateria de
Partida

Chave de Partida
na posição de
ascender luzes do
painel do veículo

Motor de
Partida

Caixa de
Fusível

Alternador

Relê de
Comando

Bateria
Auxiliar

P N

TV PX DVD Geladeira

S S S S S S S S S S
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O motor de partida é acionado somente pela bateria de partida, desconectando a bateria auxiliar.

Com o motor funcionando, logo após a partida, ambas baterias voltam a ficar em paralelo para 

que o alternador recarregue as duas baterias.

Importante: Fazer análise de equilíbrio elétrico no veículo para termos certeza de que o alternador terá potência 

suficiente para garantir a recarga das duas baterias caso contrário, substituir o alternador original por um de maior 

capacidade.

NO INSTANTE DA PARTIDA

- +
80 Ah

- +
100 Ah

Bateria de
Partida

Chave na posição
de Partida

Motor de
Partida

Caixa de
Fusível

Alternador

Relê de
Comando

Bateria
Auxiliar

P N

TV PX DVD Geladeira

S S S S S S S S S S

I  RECARGA DAS
BATERIAS   

I  CONSUMIDORES
ELÉTRICOS

- +
80 Ah

- +
100 Ah

Bateria de
Partida

Chave na
posição ligada

Motor de
Partida

Caixa de
Fusível

Alternador

Relê de
Comando

Bateria
Auxiliar

P N

TV PX DVD Geladeira

S S S S S S S S S S
I

Total
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Análise de Baterias em Garantia

Recarga de baterias

Ÿ Nunca devemos testar uma bateria que não esteja 100% carregada e que tenha repousado 

pelo menos 24 horas após a recarga.
Ÿ Durante a recarga a bateria perde água e não acido Sulfúrico!
Ÿ Porque não acrescentar ácido na bateria ?

Porque aceleramos o processo de corrosão das placas positivas   da bateria,    diminuindo a 

sua vida útil. Além da tensão da bateria subir e o sistema elétrico entender que a bateria esta 

carregada, porém as placas ainda estão com alto índice de sulfato
Ÿ Não usar água mineral para fazer a reposição do eletrólito ou da solução da bateria. Pois, a 

água mineral contem elementos químicos que são bons para a nossa saúde, mas são 

nocivos para a bateria.

Ÿ

Cuidados durante a Recarga:

Ÿ Acompanhe atentamente todo o processo de recarga;
Ÿ Nunca recarregue baterias com o “olho de carga”Vermelho;
Ÿ Acompanhe a temperatura da bateria, esta nunca deve ultrapassar 60ºC, caso isto ocorra, 

interrompa a recarga até que a bateria esfrie e retorne com um regime de carga reduzido;
Ÿ Não é recomendado que se faça recarga de um dia para o outro sem acompanhamento; exceto 

em carregadores eletrônicos inteligentes (tensão em paralelo).

Ÿ Nunca desconete os cabos de conexão com o carregador ligado.

Cuidados no preparo do circuito p/ fazer a recarga:

Ÿ Manter espaçamento mínimo de 2cm entre as baterias;
Ÿ Colocar no mesmo circuito apenas baterias da mesma capacidade e estado de carga (tensão) - 

para ligações em série;
Ÿ Nunca conecte o pólo positivo com o pólo negativo de uma mesma bateria ou de uma mesma 

série;
Ÿ Antes de ligar o carregador certifique-se de que as conexões (cachimbos) estão com bom 

contato;
Ÿ Certifique-se também de que o carregador está em boas condições de uso;
Ÿ Dar preferência para carregadores eletrônicos que automaticamente reduzem a intensidade de 

corrente (I) conforme vai aumentando a tensão, evitando alto aquecimento, alto consumo de 

água e preservando as placas da bateria.

Obs.: Altas intensidade de corrente no veículo ou na recarga (carga rápida) reduzem drasticamente 

a vida da bateria, provoca aquecimento interno e queda de massa ao longo do tempo.
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RECARGA DA BATERIA

Equipamento de corrente constante:
A corrente de recarga deve ser equivalente a 10% do valor da capacidade nominal da bateria.
Ex.: Bateria de 150 Ah
       Corrente de recarga = 150 x 0,1 = 15A
           Tensão da bateria em vazio (Volts)                           Tempo de Recarga (Horas)

12,00 a 12,20 (bateria 50% descarregada)                              4,5
11,80 a 11,99 (bateria 70% descarregada)                               7,0
11,50 a 11,79 (bateria 80% descarregada)                               9,0
11,00 a 11,49 (acima de 80% descarregada)                          11,0

            Baterias profundamente descarregadas                    15,0

A temperatura da bateria durante o processo de recarga  não deverá ultrapassar60º C.

Recarga com equipamento corrente constante:

Cuidados:
Ÿ A tensão sobre cada bateria é diferente, quando carregamos em série as tensões são diferentes 

e a corrente é constante.
Ÿ Se não controlada, bateria entra em sobrecarga.
Ÿ Não podemos carregar baterias  com grande diferença de  Ah ao mesmo tempo.
Ÿ Nunca deixe uma série de baterias sendo carregada de um dia para outro !
Ÿ Executar a recarga em ambiente ventilado.
Ÿ Bateria com acesso fazer a recarga sem as rolhas.
Ÿ Averiguar os contatos dos conectores com os polos das baterias, para evitar faiscamento elétrico 

(risco de explosão da bateria).
Ÿ Ao manusear a bateria usar óculos de proteção ou protetor facial.

V1 = 30V V2 = 20V V3 = 25V V4 = 22V

Como não sabemos o estado de carga inicial de cada bateria, cada uma delas esta em um valor de 

resistência ôhmica. Para um valor fixo de corrente, cada bateria terá uma tensão em volts, isso 

proporciona um valor de tensão para cada bateria. Corre-se o risco de colocar uma bateria em 

sobrecarga mesmo que a outra não tenha terminado a sua carga.

R1 = R2  =  R3  =  R4
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Recarga com tensão constante (baterias ligadas em paralelo).

Flutuação

13,5 V 13,5 V 13,5 V 13,5 V

13,5 V0,5 A I

0,12 A 0,12 A 0,12 A 0,12 A

Fim do Estágio

I4
I3

I2
I1

Mesmo estando cada bateria em diferente estado de carga (valor ôhmico diferente), o equipamento 

de tensão constante enviará a corrente necessária para cada bateria (em função do estado de 

carga), não colocando a bateria em sobrecarga.  

Função segurança:
Se ligarmos invertido, equipamento acusa e não carrega.
Equipamento somente inicia carga com V> 5 Volts.
Quando inicia carga, congela o painel de comando.
Podemos carregar baterias de diferentes Ah ao mesmo tempo
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Processo Completo da Carga 
Recarga com tensão constante

FlutuaçãoEqualização
(tensão constante)

Recarga de corrente
(constante)

Quebra de 
Sulfato

0,5 A

13,5 V

5 A

40 A

40 A 16 V

9 V

19 V

0 A

9 V

Antes de entender como ocorre a sulfatação da bateria, devemos compreender como 
ocorrem as reações químicas durante a carga e a descarga:

Na recarga:
Placa positiva ocorre a formação de dióxido de chumbo 

(PbO ) e na placa negativa a formação de chumbo metálico 2

(Pb°).
2-Durante o processo de carga, os íons sulfato (SO ) são 4

liberados das placas para a solução, formando-se o ácido 

sulfúrico (H2SO4), já no processo de descarga, a reação se dá 

no sentido inverso.

P
b
S
O
4

   

P
b
O
2 P

b
S
O
4

    

P
b
0

C
A
R
G
A C

A
R
G
A

2e-

H2SO4
2H+

2e-

SO4
2-H2O

PLACA 
POSITIVA

PLACA 
NEGATIVA

solução eletrolítica

Reações Químicas na Bateria

PLACA POSITIVA:     PbSO4 +  2H2O   PbO2 +  H2SO4 +  2H+ +  2e-CARGA

DESCARGA

PLACA NEGATIVA:     PbSO4 +  2e- Pb° +  SO4
2-

CARGA

DESCARGA

REAÇÃO GLOBAL:     2PbSO4 +  2H2O  PbO2 +  Pb° +  2H2SO4

CARGA

DESCARGA

Sulfato de Chumbo
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Placa Positiva Normal

Quando carregada apresenta a coloração marrom 

escuro devido  a formação de dióxido de chumbo 

(PbO ).2

Placa Positiva Sulfatada

A parte esbranquiçada na placa são cristais de 

sulfato de chumbo, formados quando a bateria é 

descarregada. V < 12,40 Volts

Assim, baterias submetidas a regime de subcarga
(descarregada), possuem grandes quantidades de
sulfato de chumbo que provocam o ‘’inchamento das
placas’’, isto é, o sulfato de chumbo tem o tamanho
molecular maior que o dióxido de chumbo danificando a estrutura metálica da placa, reduzindo
drasticamente a vida útil da bateria conhecido como efeito sanfona.

Obs.: O esbranquiçado superficial nas faces das placas pode ser papel de empaste usado 

no processo de empaste contínuo. Quando a placa esta com excesso de sulfato 

encontramos cristais de sulfato (coloração branca) no interior da massa.
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TB 500

100 A P/ BAT ATÉ 45 Ah

200 A P/ BAT ATÉ 60 Ah

300 A P/ BAT ATÉ 90 Ah

400 A P/ BAT DE 100 Ah

500 A P/ BAT ATÉ 170 Ah

INDICADOR DE 

TENSÃO
NÃO MEDIR CORRENTE COM EQUIPAMENTO !

Equipamentos para testar baterias

Descarregue a bateria com 3 x C20 (ou metade do CCA) durante 15 segundos,
Ao final de 15 segundos a tensão na bateria deve ser igual ou maior que 9,6V a temperatura 

ambiente. Caso seja inferior a bateria apresenta defeito.

Visor:
Corrente elétrica (A)

Seleção de
Corrente Máxima
(200A ou 600A)

Ajuste de “ 0” de
Corrente 

Cabo do Alicate
Amperímetro

Seleção:
Tensão da bateria /
Tensão externa /
Fuga de corrente

Entrada do cabo
para leitura de 
Fuga de corrente

Visor:
Tensão (V) ou
Corrente de fuga (mA)

Ajuste da corrente
de descarga

O Ferret possui versões que analisam em 12V ou 24V.

Características:
Analisa baterias pelo método da descarga, portanto devemos testar sempre   baterias 

plenamente carregadas, (tensão maior que 12,4 Volts);
Ÿ Possui um alicate amperímetro com capacidade de leitura de até 600A em corrente contínua 

(para medir corrente de partida);
Ÿ Capaz de analisar equilíbrio elétrico e fuga de corrente do veículo.

Ÿ
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1-  Conecte as garras do aparelho na bateria a ser analisada (após 24 horas descanso da recarga);
2-  Conecte o alicate amperímetro no cabo do próprio ferret para monitorar a corrente de descarga;
3-  Ajuste o visor de corrente para “0”;
4-  Descarregue a bateria com 3 x C20 (ou metade do CCA) durante 15 segundos,
5-  Ao final de 15 segundos a tensão na bateria deve ser igual ou maior que 9,6V a temperatura
ambiente. Caso seja inferior a bateria apresenta defeito.

Obs.: a bateria deve estar plenamente carregada para o teste !

A&C

Equipamento eletrônico teste baterias norma DIN, SAE, ABNT, EN

Ÿ Testar somente a bateria carregada
Ÿ Tira a excitação da bateria em teste no veículo
Ÿ Faz teste de alternador
Ÿ Verifica a corrente de partida
Ÿ Faz análise de diagnóstico em baterias
Ÿ Mede fuga de corrente
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Análise de Baterias em Garantia

1 – Solicite o Certificado 
de Garantia devidamente 
preenchido e sem rasura

2 – Verifique  a data de 
venda marcada no 

certificado e confira seu 
código com o da bateria

O certificado
está devidamente

preenchido e dentro
do prazo de
garantia? 

não

Inspeção visual da 
bateria

Explique as regras ao 
cliente e não substitua 

a bateria

sim
-danificados?

Baterias
descarregadas

- Sobrecarga?

- marcas na 
tampa e 
caixa?

sim

não
Tensão >= 

12,4 V ?

sim

sim

não Recarregue 
a bateria

Testar a 
bateria c/ 

I=3 x C20 ou 

½ CCA

Bateria 
aprovada?

V(15”) >= 
9,6 Volts

não

Devolver ao 
cliente e 
verificar 

motivo da 
descarga

Substituir a bateria 
em garantiaINÍCIO FIM

Fluxograma de análise em baterias

Obs.: Atentar para polos danificados, monobloco furado, amassados, ralado.
         Baterias no mês final da garantia avisar a fábrica com antecedência e marcar    a bateria. 

Pólos 

Código Comercial
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Revendedor Autorizado

Distribuidor

Endereço

Endereço

Cliente

Placa de Veículo

N. F. Nº

Ano de FabricaçãoMod. Veículo

Modelo Bateria

Data Venda

DADOS CADASTRAIS

   CERTIFICADO DE GARANTIA

   Nº

VÁLIDO SOMENTE PARA A BATERIA
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DEFEITOS IMPROCEDENTES.

Defeitos improcedentes são todos os defeitos que não procedem da fábrica ou de seus 

componentes, ocorrem por uso inadequado da bateria ou mau funcionamento da parte elétrica 

do veículo.

Os mais comuns são:

Ÿ SOBRECARGA

Ÿ BATERIA DESCARREGADA

Ÿ CAIXA E TAMPA DANIFICADA (FURADA, TRINCADA, QUEIMADA)

Ÿ PÓLO DANIFICADO

Ÿ PÓLO FORÇADO

Ÿ PÓLO RETRABALHADO (cujo retrabalho provoca defeitos)

Ÿ BATERIA EXPLODIDA (por efeito externo) 

Ÿ SEM USO

Ÿ SOLTA NO SUPORTE

Ÿ CONTAMINADA

Ÿ CURTO-CIRCUITO (PROVOCADO)

Ÿ BATERIA SECA

Ÿ BATERIA SULFATADA

Ÿ FORA DE GARANTIA

Ÿ VAZAMENTO INTERNO E EXTERNO PROVOCADO
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SOBRECARGA.

Explanação: 

Ÿ A sobrecarga aumenta a liberação do oxigênio (O2) das placas positivas, onde acontece a 

oxidação da grade, diminuindo o contato entre a grade e a massa ativa (PbO2).
Ÿ Esta mesma sobrecarga altera as propriedades  do chumbo, tornando-o "ressecado" e 

quebradiço, causando curto circuito nos elementos e provocando a descarga da mesma.
Ÿ A massa ativa desagregada deposita-se no fundo do monobloco (câmara de sedimentação), 

podendo ocorrer curto-circuito ou no fundo do "envelope" do separador de Polietileno.
Ÿ A sobrecarga ocorre devido ao uso prolongado em veículos, fornecendo uma sobrevoltagem 

acima do recomendado, variando de 13,5 a 14,5V.

 Como detectar:

 1 - Teste de vazamento: Não detecta

 2 - Visual:

Ÿ Desagregamento de massa em todos os vasos;
Ÿ Expansão das placas positivas;
Ÿ Solução turva;
Ÿ Separadores escuros (queimados, carbonizados); 
Ÿ Placa positiva bem escura e desmanchando.

        

 3 - Densímetro:

Ÿ Solução escura, muitas vezes com pedaços de massa e até de separador, excesso de óleo 

proveniente do separador de PE. por aquecimento.

 4 - Analisador:

Ÿ Mesmo tendo sido recarregada, ela não mantém a corrente de teste constante, cai muito rápido;
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BATERIA DESCARREGADA.

 1 - Densímetro:

Ÿ Densidade baixa (abaixo de 1,240 g/cm3);
Ÿ Solução com cor normal (translúcida)

 2 - Visual:

Ÿ Solução Normal (translúcida);
Ÿ Separadores na cor natural;
Ÿ Placas negativas (-) e positivas (+) ficam com a mesma tonalidade acinzentada.

 3 - Analisador:

Ÿ Executar o teste c/ a bateria fria, (27ºC ou ambiente ) jamais após recarga, risco de explosão por 

causa dos gases liberados.
Ÿ Tensão baixa;
Ÿ Pode ferver, pois está sofrendo uma alta descarga;
Ÿ No teste de corrente, após recarga, deve manter a corrente estável por pelo menos 15 segundos 

(todos os vasos devem estar com a mesma densidade e o nível de solução deve estar correto).

 4 - Teste de vazamento: Não detecta

 5 - Teste de prateleira:
      
Antes de se efetuar o teste de prateleira deve-se recarregar a bateria. (vide item RECARGA)
Após a recarga a bateria deve permanecer em torno de 12,60 até 12,80V com uma densidade de  

1,265 á 1,280 g/cm3,  por igual em todos os vasos à 27ºC, após 2 horas de descanso.

OBS.: Caso a bateria esteja com densidade diferente entre os vasos deve-se corrigir com a adição 

de água destilada ou desmineralizada durante a recarga até que estejam iguais (1,255 á 1,280 

g/cm3).
Em casos onde foi adicionado água em excesso em um ou mais vasos, pode-se corrigir a densidade 

do mesmo com uma solução 1,400 g/cm3 até que estejam iguais (1,265 á 1,280 g/cm3).
Tolera-se uma variação de até 0,005 g/cm3 de um vaso para o outro.

A bateria, após ser recarregada, deve permanecer em descanso, num local com  temperatura em 

torno de 27º C, por um período de duas (2) semanas, sendo inspecionada a cada 2 dias, se 

descarregar ela pode estar com algum curto circuito.
Bateria descarrega-se por vários motivos:
Equipamentos que dependem de energia elétrica para seu funcionamento, mesmo com a máquina 

estacionada, ex. rastreado, por satélite.
Equipamentos elétricos  ligados com máquinas estacionadas e desligadas.
 Alguns equipamentos elétricos com defeito, CDs, Radio, etc. ou luzes que permanecem ligadas c/ a 

máquina parada ex: dias de chuva acende-se os faróis e ao desligar a máquina permanecem 

acesos .
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CAIXA E TAMPA DANIFICADA (FURADA, TRINCADA, QUEIMADA).

O principal causador deste defeito é uma má fixação da bateria no suporte da máquina.
A mesma estando solta bate nas bordas do suporte provocando  anomalias: 
Ÿ Danifica o monobloco e;
Ÿ Desalinha os componentes internos.
Ÿ Gera queda de massa
Ÿ Danifica os pólos podendo provocar vazamento entre o plástico e a bucha do pólo.

No caso desalinha os separadores e placas, provocando assim curto-circuito no elemento da 
bateria, não se deve trocar a bateria sem antes solucionar o problema da fixação. Existem situações 
que chega provocar queda de massa. A bateria sempre deverá estar bem fixada ao suporte da 
máquina.
Queimado por vazamento de corrente na tampa próximo aos pólos ou uso de solda

PÓLO DANIFICADO.
Ocorre principalmente por má fixação do terminal ao pólo (falta de aperto ou aperto excessivo 
esmagando o pólo) e de uma má conservação da máquina (falta de revisão periódica) na parte 
elétrica, a qual gera curto-circuito e danifica os pólos.

PÓLO FORÇADO.   
Normalmente ocorre na instalação ou na retirada da bateria da máquina. Cabos curtos poderão 
forçar os pólos e buchas das tampas e causar vazamento de solução, ocorrendo oxidação dos 
terminais e pólos. Conectores invertidos entram forcados e ao retirar causam danos aos pólos.
OBS: Nunca bater sobre os pólos.

PÓLO RETRABALHADO.
Ocorre quando o mesmo apresenta um dos defeitos acima e o revendedor o refaz por meio de uma 
fusão do pólo e adição de uma liga de chumbo. Desde que apresente defeito pelo retrabalho.

BATERIA EXPLODIDA. 
Quando a bateria é submetida a certas condições pode ocorrer sua explosão, dentre elas 
destacamos:

Ÿ Carga com corrente acima do especificado gerando gases em excesso, principalmente sem 
retirar as rolhas e sobretampa.

Ÿ Conexões da bateria com o carregador ou terminais do veículo mal feita (faíscamento).

Ÿ Quando a bateria está em utilização, a mesma gera gases explosivos, se existir chamas ou 
faíscas ela pode explodir, mau contato dos terminais com os pólos podem gerar faíscas, algum outro 
tipo de problema no veículo (problema no regulador de voltagem fazendo com que a tensão fique 
acima do especificado) ou manuseio de equipamentos que gerem faíscas também pode ocasionar 
a explosão (solda elétrica, maçarico, cigarro, curto-circuito).

OBS.:A bateria não deve ser utilizada sem a retirada do plástico da embalagem, ou colocar algo 

sobre ela que atrapalhe os respiros das rolhas e a livre circulação dos gases que normalmente 

são gerados quando em trabalho.

No caso de necessidade de isolamento dos pólos utilizar isolante liquído, pois ela resiste bem ao 

ácido e quando utilizado corretamente evita curto e faiscamento.

Executar a manutenção preventiva periódica a cada 3,4 mêses, observando o nível de solução.
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SEM USO.

Quando não é feito um controle eficaz no estoque, as baterias novas são as primeiras a serem 

vendidas e as demais vão ficando esquecidas.
Após um período estas baterias são devolvidas à fábrica na embalagem original, sem  uso. 
Recomenda-se efetuar uma recarga (vide o item RECARGA) quando a bateria atingir 12,40V.

SOLTA NO SUPORTE.

Bateria solta no suporte gerando marcas no monobloco e tampão, às vezes causando    vazamento 

externo, curto-circuito, circuito interrompido ou queda de massa (pacote solto pelas pancadas). 

Vazamento através da bucha do pólo criando sulfatação.

CONTAMINADA.

Contaminação ocorre quando algo é adicionado à solução, este material pode ser sólido   (Ferro, 

Cobre) ou líquido (Álcool, Vinagre, etc.); por meio de uma análise química é determinado o tipo de 

contaminante, ocasiona um problema distinto na bateria, dentre eles destacamos:

   Ferro: cor da solução amarela/ esverdeada, ocasiona a descarga do elemento.

   Cobre: cor da solução azulada, vai se depositando na placa negativa, diminuindo a capacidade da 

bateria, chegando até a provocar curto circuito.

   Vinagre: cheiro característico de vinagre (ácido acético), esta substância atua sobre os    

separadores, e a estrutura da grade diminuindo a capacidade da bateria e soltando a massa ativa.

    Outros: Álcool, Diesel, Oléo Lubrificante etc.

 

CURTO-CIRCUITO.

Ocorre normalmente quando é colocado algum objeto dentro do elemento, este objeto entorta as 

placas ou danifica o separador ocasionando o curto-circuito.
Curto-circuito nos pólos causam o derretimento dos mesmos e às vezes interrompe o circuito.  

OBS.: Tomar cuidado ao introduzir o bico do densímetro, pois, pode danificar os separadores e fechar  curto-

circuito. Cuidado com o curto circuito externo, cabos descascados mal isolados, partes metálicas como 

suporte de fixação, caixas metálicas ou capô sem isolação. Podem provocar incêndio no veículo e 

descargas altas na bateria derretendo a estrutura plástica da mesma.

BATERIA SECA.
   
Quando a bateria não tem um acompanhamento periódico regulador de tensão de alternador ou 

dínamo pode ocorrer um abaixamento no nível da solução, este é acentuado quando está 

desregulado, carregando demais a bateria (sobrecarga).
Baterias do tipo FREE (livre de manutenção) foram desenvolvidas para equipamentos novos, não 

sendo indicadas principalmente para equipamentos com dínamo. 

Obs.: Verificar periodicamente o nível de eletrolito.
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BATERIA SULFATADA.
        
Sulfatação é a formação de rígidos cristais de sulfato de chumbo nas placas, quando as baterias são 

descarregadas. Eventualmente essa sulfatação pode inibir as reações químicas, quando a bateria 

está descarregada.

A característica mais importante da bateria é sem  dúvida a capacidade de reversão das reações 

químicas desde que haja um gerador de corrente elétrica  em paralelo com a bateria provocando 

assim um fluxo de corrente no sentido contrário, fazendo assim uma reação química reversa que irá 

provocar uma diferença de potencial entre as placas, quando estiverem devidamente recarregadas.

A sulfatação nas placas dá-se em decorrência da auto-descarga na bateria, por ficar por longos 

períodos sem uso vão se criando pontos esbranquiçados, ou seja, cristalizados; quanto mais tempo 

a bateria ficar sem uso ou descargas profundas com frequência, maior será a sulfatação, até que a 

placa fique totalmente cristalizada, neste processo de sulfatação, o ácido concentra-se nas placas 

causando assim trincas nas grades e perda das mesmas.

É recomendado que as baterias não excedam mais do que três meses em estoque assim que atingir 

este período elas devem ser novamente recarregadas, a sulfatação nas placas é eliminada durante 

a própria recarga nas baterias revertendo-se assim este processo.

Para recarga consulte o item RECARGA

FORA DE GARANTIA.

É toda bateria que de acordo com o código de expedição já saiu do prazo de garantia que a fábrica 

dá ao revendedor .
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1) Preencha as informações no momento da compra. A perda ou o não       
preenchimento das informações implicará na perda da garantia.

2)   Antes da instalação, exija a verificação do alternador, regulador de voltagem 
e corrente de fuga.

3) Baterias utilizadas em sistema estacionário tais como: alimentação de TV, 
Rádio, Som, Etc., terão garantia de apenas 3 meses a partir da data de 
venda.

4)  Prazo de garantia de 12 meses, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses 
de cortesia, exceto para veículos Besta, Topic, Blazer de uso militar na qual a 
garantia é de 6 meses, sendo 3 meses de garantia legal e 3 meses de 
cortesia. Atenção: Veículos a gás e empilhadeiras deve-se efetuar a 
verificação do nível de eletrólito a cada 60 dias. A não reposição de água 
desmineralizada implicará na perda total da garantia cortesia. Não 
recomendamos o uso da linha FREE nestes veículos. Quando instaladas, a 
garantia será de 6 meses, 3 meses de garantia legal e 3 meses de cortesia.

5)  Na substituição, o prazo de garantia da bateria substituída é o complemento 
da garantia total da bateria substituída considerando-se o mínimo legal de 3 
meses de garantia.

6)  Caso haja suspeita de que sua bateria esteja com problema, o usuário 
deverá se dirigir ao revendedor ou distribuidor mais próximo (ver postos de 
assistência no verso). Somente eles estão autorizados a examinar, reparar 
ou substituir o produto no prazo de garantia, se a reclamação for procedente.

7)  A garantia não será concedida caso se constate algum motivo mencionado 
entre aos defeitos improcedentes, assim como o descumprimento das 
instruções que constam neste certificado.
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Conectar 
equipamento na  

bateria

Qual o 
tipo de 
teste?

Pressione 
“Alternador”

Selecione a 
norma de 

teste

Alternador NORMA

INÍCIO

teste de
alternador

teste de
bateria

ANALISADOR

21

Procedimento Interno do 
Equipamento

Requer Ação do 
Operador

Pressione 
“Iniciar”

Retirar carga 
superficial

Tensão > 12,8v
Rotina 

verificação da 
tensão da 

bateria

Descarga 15” 
Descansa 50”

Teste alicate 
amperímetro

Alternador

Tensão entre 
12,5v e 12,8v

sem alicatecom alicate

Pressione 
“Iniciar”

TESTE DO ALTERNADOR

1

4 3
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SEM ALICATE AMPERÍMETRO

Zere o 
Amperímetro

Pressione 
“Alternador”

Alternador

3

sem alicate

Pressione 
“Alternador”

Dê partida 
no veículo

Equipamento 
monitora 

sistema por 50”

Desligue o 
veículo

Dê partida 
no veículo

Pressione 
“Iniciar”

Repouso de 10” 
para registro de 

tensão

Equipamento 
verifica o 

alternador 
conforme tensão 

registrada

Mostra tensão 
e corrente de 

carga

Compare os 
resultados com o 
especificado no 
manual e siga o 

proced. indicado

FIM

Zere o 
Amperímetro

Pressione 
“Alternador”

Confirma

4

com alicate

Confirma
Engate a garra 
no cabo ( -) da 

Bateria

Equipamento 
monitora 

sistema por 
50”

Desligue o 
veículo

Dê partida 
no veículo

Pressione 
“Iniciar”

Repouso de 10” 
para registro de 

tensão

Equipamento 
verifica o 

alternador 
conforme tensão 

registrada

Mostra tensão e 
corrente de 

carga

Compare os resultados 
com o especificado no 

manual e siga o proced. 
indicado

FIM

COM ALICATE AMPERÍMETRO

Confirma

Confirma
Inverta o 

sentido da 
garra

Confirma

Confirma Confirma

Confirma

Dê partida 
no veículo
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Teste de Bateria

Retirar carga 
superficial

Tensão 
> 12,8v

Pressione 
“iniciar”

Executa o 
teste e indica 
o resultado

Selecione o 
CCA

CCA

2

Tensão entre 
12,5v e 12,8v

Pressione 
“Iniciar”

Descarga 15” 
Descansa 50”

Pressione 
“iniciar”

Tensão 
> 12,8v

FIM

Equipamentos de medição de resistência interna de uma 

bateria, só funcionam quando a bateria estiver 100% 

carregada e pelo menos 24 horas de repouso antes da 

analise.
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