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PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS 
03.042 

! NBR 7039 

Terminologia JUN/1987 

1 OBJETIVO 

Esta Norma define 05 termo~ relacionados corn conversores eletroquimicos de ener - 

gia, incluindoi: 

a) OS do tipo irreversivel, em que a conversa"o se realiza apenas no sentido 

da energia quimica para energia el<trica; 

b) 05 de tipo reversivel, em que a conversk das energias quimica e eletrica 

pode ser realizada normalmente em qualquer dos dois sentidos. 

2 NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Na aplica@o desta Norma 6 necessario consultar: 

NBR 5456 - Eletrotecnica e eletrenica - Eletricidade geral - Terminologia 

IEC-50(50) - "International Electrotechnical Vocabulary, Group 50: Electroche 

mica1 and Electrometallurgy" 

3 DEFlNlCdES 

Para OS efeitos desta Norma 5% adotadas as defini@es de 3.1 a 3.71. 

Notus: a) Quando urn termo desta Norma tern correspondente na citada IEC-50(50)/ 

1960 o respective ruimero IEC de referencia 6 indicado no final da de 

fini$So,entre parenteses. 

b) Para indicar uma restrisk ou particularidade de emprego de urn termo, 

sao utilizadas palavras entre parenteses no SW titulo, as quais, "5 

ma dada aplicaG:o, poderao ser omitidas. 

* Na utiliza& desta Norma, deve ser entendido que cada termo I?! definido de 5 
cordo corn o campo de aplica$ao delimitado pelo objetivo da mesma. 

Origem: ABNT TB-170186 

CS-3 - Cornit Brasileiro de Eletricidade 

CT-1 - Combs% Tknica de Terminologia 

Esta Norma 6 baseada nas se@s 50-05 (“General terms”), 50-10 (“Electric batteries . general”), 50. 15 (“Primary 

batteries”) e 50.20 (“Storage batteries”), da Publica@io IEC 50 (50)/1980, da Comissk Eletrot&tica International. 

Esta Norma substitui a NBR 7039/81 

SISTEMA NACXONAL DE ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA 

METROLOGIA, NORMALIZACAO DE NORMAS TECNICAS 

E QUALIDADE INDUSTRIAL Q 

Rl~rsrehava pilhas. acumuladores. I NBR 3 NORMA BRASILEIRA REGISTRADA 

CDU: 621.352/.355: 001.4 To& cn direitos resewados 8 p&gin.% 
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Dispositivo eletroquimico constituydodeum elemento, eletr6lito e caixa, que arma 

zena, sob forma de energia quimica, a energia el6trica que Ihe seja fornecida, e 

que a restitui quando ligado a urn circuit0 consumidor. (50-20-005) 

3.2 AcmuZador aZcaZino 

Acumud.ador eletrico cujo eletrolito 6 uma soluc$o alcalina. (50-20-020) 

3.3 AcmuZador iaZcaZinoi do niquei-c&%o 

Acumulador alcalino no qua1 o material ativo das placas positivas 6 constituida 

principalmente por hidrkido de niquel, e o das placas negativas por urn composto 

de cadmio. (50-20-030) 

3.4 Amulador (aZcaLinol de n<quei-ferro 

Acumulador alcalino no qua1 o material ativo das placas positivas 6 constituido 

principalmente por hidroxido de niquel, e o das placas negativas por uma liga de 

ferro. (50-20-025) 

3.5 AcmuZador iaZcaZinol de pateccidnio 

Acumulador alcalino no qua1 o material ativo das placas positivas 6 constituido 

principalmente por &idos de prata, e o das placas negativas por urn composto de 

cadmio. (50-20-035) 

3.6 AcwnuZador iaZcaZino) de prata-zinco 

Acumulador alcalino no qua1 o material ativo das placas positivas 6 constituido 

principalmente por oxides de prata, e o das placas negativas por zinco ou compos 

tos de zinco. (50-20-035) 

3.7 AcwnuZador chmbo-&do 

Acumulador no qua1 o material ativo das placas positivas 6 constitu;do por compos - 

tos de chumbo,e o das placas negativas essencialmente por chumbo, sendo o eletro- 

lito uma solu$o de acido sulfijrico. (~50-20-015) 

3.8 AcwuZador corn respire 

Acumulador alcalino dotado de urn dispositivo de baixa pressk ("respire"), que im 

pede a entrada de agentes poluentes, mas permite o escapamento dos gases produzi- 

dos no estagio de sobrecarga de urn ciclo normal de opera+. 

3.9 AcwnuZador seZado 

Acumulador alcalino que 6% permite o escapamento de gases para a atmosfera, dura; 

te 0 funcionamento normal. 

3.10 Anna&?0 

Estrutura metalica que, num'acumulador alcalino, sustenta 0 material ativo e con- 

duz corrente. (50-20-070) 
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3.11 Autodescarga 

Descarga em circuit0 aberto numa pilha, acumulador ou bateria. (50-10-055) 

3.12 Bateria 

Conjunto de pilhas ou acumuladores interligados convenientemente. (50-15-010) 

3.13 Bateria estacion&ia 

Bateria de~acumuladores projetada para utiliza@o em servi$os que nao exijam 

sua movimenta+. (50-20-040) 

3.14 Caisa 

lnv6lucro metalico de uma pilha seca, ou recipiente qua cont6m as placas e 0 e - 

letrolito de urn acumulador ou bateria de acumuladores. 

3.15 capucidade em mp&cs-horas 

Quantidade de eletricidade, expressa em ampsres-horas e corrigida para a tempe - 

ratura de referencia, que pode ser fornecida par urn acumulador ou bateria de d 

cumuladores, em determinado regime de descarga, at6 atingir a tens% final de 

descarga. (50-20-210) 

3.16 &pa&lade em watts-horas 

Energia eletrica, expressa em watts-horas e corrigida pat-a a temperatura de re - 

fer&cia, qua pode ser fornecida par urn acumulador cw bateria de acumuladores, 

em determinado regime de descarga, at6 atingir a tens% final de descarga. 

(50-20-215) 

3.17 capacidade espccifiea 

Rark da capacidade em amperes-horas ou watts-horas, para a massa (ou superfi - 

tie, cw volume) de urn acumulador ou bateria de acumuladores. (50-20-220) 

3.18 Carga 

Opera+ pela qua1 a energia elgtrica, fornecida par urn sistema externo, 6 con - 

vertida em energia quimica num acumulador ou bateria de acumuladores.(50-20-235) 

3.13 carga e corrente constante 

Carga na qua1 a corrente de carga S mantida constante. (50-20-250) 

3.20 ~CZZ-~U a ten&7 condante 

Carga na qua1 a tensk, no5 poles de urn acumulador ou bateria de acumuladores, 

e mantida constante. (50-20-255) 
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3.21 Carga de compensapL% 

Carga continua, sob regime redurido, que mantem uma bateria de acumuladores comple 

tamente carregada, compensando aproximadamente as petdas internas e descargas even 

tuais2. (50-20-275) 

3.22 Carga de equaliza& 

Carga prolongada de uma bateria de acumuladores, para assegurar a regenerasao com- 

pleta do material ativo em todas as placas de todos OS elementos. (50-20-270) 

3.23 Cmga par&al 

Carga em que se introduz, num acumulador ou bateria de acumuladores, uma quantida- 

de de eletricidade inferior a sua capacidade em amperes-horas. 

3.24 Carga plena 

Ver 3.51. 

3.25 Cffrga rcipida 

Carga partial sob uma corrente de carga maior do qua a correspondente ao regime de 

carga normal, durante urn curto interval0 de tempo. (50-20-265) 

3.26 CicZo (de uma baterid 

Descarga acompanhada de uma carga subseqllente, de modo a restabelecer as condigoes 

iniciais. (50-20-340) 

3.27 Coeficiente de temperatura pmu capacidade 

Variagao da capacidade, em amperes-horas ou em watts-hot-as, de urn acumulador ou ba - 

teria de acumuladores, por grau Celsius em relay.& ao valor da capacidade numa teln - 

peratura especificada. (50-20-335) 

3.28 c0rrente de Oa~ga 

Corrente eletrica qua circula nun, acumulador ou bateria de acumuladores, durante a 

carga. (50-20-,240) 

3.29 Corren-te de descarga 

Corrente eletrica que circula numa pilha, acumulador ou bateria, durante a des- 

carga. (50-20-225) 

3.30 Descarga 

Dpera$o pela qua1 a energia quimica & convertida em energia eletrica, quando uma 

pilha, acumulador ou bateria e solicitada por wm circuit0 consumidor. (50-15-130 e 

50-20-285) 

2 - Correspondente ao termo ingles "trickle charge". 
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3.31 Elemento 
Conjunto constituido por dois grupos de placas de polaridades opostas, complete, 

pronto para ser instalado num acumulador. (50-20-145) 

3.32 Eletrodo 

Parte condutora de uma pilha, em contato corn o eletrolito. (50-05-025) 

3.33 Ektrodo negative 

Eletrodo ligado ao polo negative de uma pilha. (50-15-155) 

3.34 Elatrodo positive 

Eletrodo ligado ao polo positivo de uma pilha. (50-15-150) 

3.35 Elet&lito 

Condutor ionic0 que envolve OS eletrodos de uma pilha, ou as placas de urn acumula 

dor. (50-05-020) 

3.36 Fator de carga 

Fator pelo qua1 dew ser multiplicada a quantidade de eletricidade fornecida du- 

rante a descarga, para se obter a quantidade de eletricidade necessaria para a 

carga. (50-20-280) 

3.37 Grade 

Estrutura metalica que, num acumulador chumbo-acido, sustenta o material ativo e 

conduz corrente. (50-20-065) 

3.38 ~~~~~~ (de p~acus) 

Conjunto de placas interligadas de mesma polaridade, de urn acumulador. (50-20-130) 

3.39 Instante final de carga 

lnstante a partir do qua1 a tens% e a massa especifica do eletrolito de urn acumu - 

lador ou bateria de acumuladores permanecem substancialmente constantes, durante 

uma carga a corrente constante, em condisks especificadas. 

3.40 Material ativo 

Parte de uma placa de acumulador que participa efetivamente das tea&s quimicas, 

durante a carga e a descarga. (50-20-060) 

3.41 PiZha 

Gerador eletroquimico de energia eletrica, mediante conversao geralmente irrever- 

sTvel de energia quimica. [50-15-005) 

3.42 ~ilha padrao 

Pilha utilizada coma padrao de forga eletromotriz. (~50-15-090) 
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3.43 ,?iZha padGo de Weston 

Pilha padrao cujo eletrolito 6 uma solugao saturada de sulfato de cad- 

mio. (50-15-095) 

3.44 PiZha padn?io nc?o saturada 

Pilha pedrao cujo eletrolito 6 uma solu@o de sulfato de cadmio, 60 saturada nas 

temperaturas usuais de utilizagao. (50-15-100) 

3.45 Pitha recarreg&eZ 

Pilha cuja capacidade de geragao 6 restabelecida quando urn circuit0 externo Ihe 

fornece energia eletrica, em condigoes especificadas. 

3.46 PiLha seca 

Pilha cujo eletrolito se entontra imobiliaado. c50-15-020) 

3.47 PiZha I%& 

Pilha cujo eletrolito se entontra em estado liquido. (SO-15-015) 

3.48 PZaca 

Conjunto constituido pelo material ativo e 0 respective suporte (grade 

ou armagao) . (50-20-075) 

3.49 PZaoa mgativa 

Placa para a qua1 flui corrente do circuit0 externo, durante a descarga de urn acu 

mulador ou bateria de acumuladores. (50-20-0,85) 

3.50 Placa positiva 

Placa da qua1 flui corrente para o circuit0 externo, durante a descarga de urn acy 

mulador ou bateria de acumuladores. (50-20-080) 

3.51 Plena carga 

Estado de urn acumulador ou bateria de acumuladores, ao atingir o instante final 

de carga. 

3.52 Polo negative 

Parte condutora externa de uma pilha, acumulador ou bateria, atraves da qual, du- 

rante a descarga, circula a corrente proveniente do circuit0 exterior. 

3.53 Polo positivo 

Parte condutora externa de uma pilha, acumulador ou bateria, atraves da qual, du- 

rante a descarga, a corrente circula para 0 c,ircuito exterior. 

3.54 Regime C 

Designagao conventional de urn regime de carga ou descarga, cuja corrente em ampe- 

res 6 numericamente igual ao quociente da capacidade em amperes-horas pelo indice 
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da letra C. 

rota: Por exemplo: para uma bateria corn capacidade de 180 amperes-hot-as, em regi- 
me c 

5’ clO 
ou C2,,, a corrente de carga ou de descarga G,de l80/5 = 36, 180/ 

IO = 18 ou 180/20 = Y amperes, respectivamente. 

3.55 Rsgime de, carga 

Regime de funcionamento de urn acumulador ou bateria de acumuladores, definido pe- 

la corrente de carga necessGria para que seja atingido o instante final de carga 

dentro de urn tempo especificado, em condi@es especificadas. (50-20-240) 

3.56 Regime de descarga 

Regime de funcionamento de urn acumulador ou bateria de acumuladores, definido pe- 

la corrente de descarga necessaria para que seja atingida a tensso final de des- 

carga dentro de urn tempo especificado, em condi@es especificadas. (50-20-225) 

3.57 Rendimento em capacidade 

Razao da quantidade de eletricidade fornecida por urn acumulador ou bateria de acu 

muladores, durante a descarga, 
- 

para a quantidade de eletricidade a Ihe ser forne- 

cida para restabelecer o estado de carga, em condi$&s especificadas de temperatu - 

ra,regime de descarga e ten&o final de descarga. (50-20-295). 

3.58 Rendimento em energia 

Razk da energia eletrica fornecida por urn acwmulador ou bateria de acumuladores, 

durante a descarga, para a energia eletrica a Ihe ser fornecida para restabelecer 

o estado initial de carga, em condisoes especificadas de temperatura, regime de 

descarga e tensao final de descarga. (SO-20-305) 

3.59 Resist&wia interna 

Resistencia eletrica medida entre os poles de uma pilha, acumulador ou bateria, em 

circuit0 aberto. (50-10-060) 

3.60 Sobrecarga 

Prolongamento da carga de urn acumulador ou bateria de acumuladores, alem do ins- 

tante final de carga. 

3.61 Temperatura de refe&cia 

Temperatura 5 qua1 devem ser referidos os valores determinados. 

3.62 Temperatura final de carga 

Temperatura de urn acumulador ou bateria de acumuladores, no instante final de cal 

g=. 

3.63 Tmperatura de LOTI acuwuLador 

Temperatura de seu eletrolito. 
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3.64 Tens& a pha carga 
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Tens&~ existente entre 05 poles de urn acumulador ou bateria de acumuladores, no 

instante final de carga. 

3.65 Ten&o em circuito aberto 

Dlferenga do potential entre o polo positivo e o polo negative de uma pilha, acu- 

mulador ou bateria, quando o cirwito externo estS aberto. (50-10-035) 

3.66 Ten&o em circuito feohado 

Diferenga de potential entfe o polo positivo e o polo negative de uma pilha, acu- 

mulador ou bateria, quando esta fornecendo corrente para o circuit0 externo. 

(50-10-040) 

3.67 T'enkio final. de descarga 

Valor convencionado de tens% entre os poles, abaixo do qua1 se considera uma pi- 

Iha, acumulador ou bateria tecnicamente descarregada. (50-10-050) 

3.68 Twzsi?o iniciaZ 

Tens&a em circuito fechado no instante em que se ini:cia uma descarga. (50-10-045) 

3.69 T’ensc?io mZdia 

Valor media aritmetico da tens% durante urn periodo de carga, ou de descarga, de 

urn acumulador ou bateria de acumuladores. (50-20-230) 

3.70 T'enslio nominal. 

Valor da tens& adotado para caracterizar o tipo de uma pilha ou acumulador. 

3.71 v%u u'tiz 

Tempo durante o qua1 uma pilha, acumulador ou bateria, 6 capaz de assegurar o ser 

vigo previsto, em condi@as especificadas, ate ser considerada inutilizada. 

Nota: No taco de acumulador ou bateria de acumuladores, a vida Litil pode ser ex- 
pressa pelo nlimero minima de ciclos de carga e descarga qua ela deve 5er ca 
paz de desempenhar. 

- 
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