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 Baterias chumbo–ácido apresentam processos de fabricação bem consolidados, baixo 
custo de fabricação e excelente desempenho. Polímeros condutores vem sendo empregados 
em várias aplicações e prometem grande avanço para a atualidade devido as suas propriedades 
condutoras versáteis. Este trabalho teve como objetivo realizar a incorporação de polímeros 
naturais e condutores à massa ativa de baterias chumbo–ácido, visando melhorar suas 
qualidades químicas e físicas. Foram realizadas incorporações com o monômero anilina, 
buscando realizar a eletropolimerização no momento de carga da bateria, sendo investigadas 
as proporções de 1%; 1,5%; e 2% (kg/kg) de anilina à massa ativa. Também foram realizadas 
incorporações diretas com a polianilina (PAni) sintetizada quimicamente, onde foram usadas 
proporções de 1%; 2%; e 3% (kg/kg) de PAni à massa ativa. Após as incorporações, os 
compostos formados nas massas foram analisados quanto à aderência nos eletrodos de 
chumbo. Para a incorporações do monômero anilina, a proporção de apresentou melhor 
desempenho quanto à aderência no eletrodo foi a proporção de 1,5%. Todas as incorporações 
diretas com PAni obtiveram bom desempenho quanto a aderência, com destaque à proporção 
de 3% (kg/kg). Para comprovar a viabilidade da incorporação deverão ainda ser realizados 
testes de voltametria. 
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