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Resumo

O conhecimento do funcionamento de eletrodos porosos é de extrema importância para

o estudo de baterias, visto que estes são amplamente utilizados nas indústrias. A descri-

ção matemática atualmente utilizada para a descrição desse tipo de eletrodo é a teoria

macrohomogênea, que assume uma homogeneidade na estrutura porosa e trabalha com

médias dos parâmetros. O presente trabalho buscou utilizar a teoria de percolação de sítios

para implementar a teoria macrohomogênea por meio de resultados estatísticos obtidos

através de simulações computacionais e relacionar os parâmetros obtidos com parâmetros

eletroquímicos utilizados na descrição de eletrodos porosos. Na primeira parte do trabalho

foi criado um algoritmo de percolação de sítios baseado no modelo proposto por Chirkov e

Rostokin (2002) [1] e os resultados foram comparados para a validação do algoritmo. Na

sequência, foi feita a interpretação dos resultados para aplicação em eletrodos de baterias.

O trabalho apresenta uma relação otimizada da proporção entre transporte iônico dentro

dos poros e reações químicas na sua superfície, além de uma analise da condutividade dos

eletrodos positivo e negativo levando em consideração a formação de PbSO4 na superfície

dos poros. Por fim, foi proposto um modelo para o cálculo do parâmetro a da teoria

macrohomogênea e comparado este modelo com os modelos utilizados por outros autores

na literatura. O modelo apresentado neste trabalho se assemelha a alguns modelos da

literatura, com a vantagem de dar significado físico aos seus parâmetros e não depender

de dados empíricos.



Abstract

The knowledge of how porous electrodes work is of extreme importance for the study of

batteries, since they are widely used in industries. The mathematical description cur-

rently used for the description of this kind of electrode is Newman’s macro-homogeneous

theory, which assumes a homogeneity in the porous structure and works with averages

over the electrode. The purpose of the present study was to use the site percolation the-

ory to implement the macro-homogeneous theory by means of statistical results obtained

through computer aided simulations and relate the obtained parameters with electroche-

mical parameters used in the description of porous electrodes. The first part of this study

aimed the implementation of a site percolation algorithm based on the model of Chirkov

and Rostokin [1] and the results were compared for validation of the algorithm. Then,

we interpreted the results for the application on battery electrodes. The study presents

an optimal relation between the ionic transport inside the pores and the chemical reacti-

ons on its surface as well as an analysis of the conductivity of the positive and negative

electrodes taking into account the PbSO4 formation on the pore surface. Finally, a model

for the calculation of the parameter a of the macro-homogeneous theory was proposed

and compared with other models from the literature. The model presented in this study

resembles some of the literature, with the advantage of giving physical meaning to its

parameters and not relying on empirical data.
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Capítulo 1

Introdução

Materiais porosos são amplamente utilizados como materiais ativos em dispositivos

eletroquímicos. De acordo com Doménech-Carbó [2] as principais categorias são: sili-

catos e aluminossilicatos; óxidos metálicos; compostos de coordenação organometálicos;

materiais carbonáceos, nanotubos e fulerenos; polímeros e seus compósitos. Em algumas

situações, um material ativo particulado pode ser suportado sobre um material poroso

inerte, diretamente sobre um substrato não poroso ou ainda na forma de leito fluidizado

ou leito compactado, sendo que em todas estas formas o eletrodo pode ser tratado como

eletrodo poroso.

Do ponto de vista das aplicações industriais [3, 4] a característica mais relevante dos

materiais porosos é a sua elevada razão entre superfície e volume, normalmente expressa

em termos da área superficial específica em m2/g. Esta característica resulta, por exemplo,

no aumento da energia específica em baterias e na diminuição do consumo de energia em

células de cloro-soda [4], compensando o fato de que a velocidade das reações é limitada

por transferência de massa e carga [5].

Obviamente, para uma mesma quantidade de material, quanto maior a porosidade,

tanto maior será a área superficial. Da mesma forma, para uma mesma porosidade total,

quanto menor o diâmetro médio c do poro, maior a área superficial total. No entanto,

estas características não podem ser variadas independentemente, sem impactar outros

aspectos do desempenho do eletrodo. O transporte dos eletrólitos no interior dos poros é

dificultado pela tortuosidade do caminho, especialmente se o eletrodo for muito espesso.

Por outro lado, eletrodos de pouca espessura e alta porosidade podem ter as propriedades
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mecânicas e elétricas comprometidas devido à perda de conectividade entre as partículas.

Outro aspecto relevante, especialmente no caso de baterias, é a distribuição de cor-

rente através da matriz porosa e do eletrólito que a penetra. Esta distribuição influencia

parâmetros tecnológicos importantes como coeficiente de utilização de material ativo e

densidade energética e pode ainda ser determinante do mecanismo de envelhecimento da

bateria. Por estas razões, a caracterização morfológica dos eletrodos porosos e a compre-

ensão da relação entre a morfologia e o desempenho dos eletrodos são tecnologicamente

relevantes.

Os modelos de percolação buscam capturar a relação entre morfologia e propriedades

macroscópicas do sistema estudado a partir de uma abordagem puramente geométrica.

Inicialmente proposto para modelar o tráfego em redes telefônicas, o modelo descreve es-

sencialmente a conectividade entre sítios dispostos em uma rede [6]. Mais tarde percebeu-

se que os modelos de percolação são uma forma simples de representar uma transição de

fase, sendo aplicados no estudo de diferentes tipos de transição, tais como a condensação

de um gás, a transição condutor-não condutor em uma mistura de partículas, transições

de fase magnética em sólidos, transição sol-gel em polímeros, etc. Outro tipo de aplicação

importante, da qual deriva o nome percolação, é o escoamento de fluído através de um

meio poroso, de particular interesse para a exploração de petróleo [6].

Os eletrodos de baterias apresentam fenômenos de transição condutor-não condutor ou

ativo-passivo no decurso da carga ou descarga que resultam na variação abrupta do po-

tencial da bateria ao final da carga ou descarga e na utilização ou recuperação parcial do

material ativo. Também é óbvio que o transporte dos eletrólitos através de meios porosos

é um fenômeno relevante para o mecasnismo de carga/descarga das baterias. Portanto, os

modelos de percolação parecem ser uma ferramenta adequada para descrever a estrutura

porosa do eletrodo e suas transformações ao longo da carga/descarga da bateria. Con-

tudo, diferentemente do que acontece para as baterias de lítio1, no caso das baterias de

chumbo-ácido, o número de trabalhos que explora esta possibilidade é bastante reduzido.

Alguns trabalhos tratam do efeito de diferentes aditivos sobre a condutividade dos ele-
1Embora não tenhamos nos aprofundado na literatura de baterias de lítio, pesquisas equivalentes

(percolation model + lead-acid batteries ou Li batteries) no portal de periódicos da CAPES retornam

um percentual muito mais significativo de artigos para as baterias de lítio (0.7%) do que para baterias

de chumbo-ácido (0.07%).
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trodos, sem qualquer consideração mecanística [7, 8, 9]. Outros desenvolvem modelos de

condutividade para os eletrodos positivos e negativos [10, 11] porém de forma abstrata

sem considerar o impacto deste modelo sobre o mecanismo de carga/descarga das baterias.

Os únicos trabalhos que investigam as consequências mecanísticas das transformações na

estrutura porosa do eletrodo são os trabalhos de Edwards e Appel [12] e Gandhi[13],

ambos retomando o modelo de condutividade proposto por Metzendorf [10].

Esta lacuna na literatura, constituiu-se na motivação para este trabalho. Os objetivos

iniciais eram:

• Desenvolver um algoritmo para modelos de percolação e implementar este algoritmo

utilizando o software Mathematica;

• Reproduzir alguns resultados da literatura como forma de validação do programa

desenvolvido;

• Discutir a aplicabilidade destes modelos para compreender o mecanismo de carga/descarga

da bateria de chumbo-ácido.

Devido a estes propósitos, este trabalho pode ser visto como uma revisão crítica dos mo-

delos de percolação de sítios e suas aplicações em baterias de chumbo-ácido. Entretanto,

algumas contribuições originais surgiram no desenvolvimento do trabalho, especialmente

no que se refere à variação da área superficial específica em função da porosidade.

No capítulo 2 é apresentada uma revisão sobre a modelagem de baterias de chumbo-

ácido. No capítulo 3 os modelos de percolação e suas aplicações em baterias de chumbo-

ácido são apresentados. No capítulo 4 é descrito o algoritmo desenvolvido e no capítulo

5 os resultados obtidos com as simulações. No capítulo 6 as principais conclusões do

trabalho são resumidas e são apontadas as perspectivas para desenvolvimentos futuros.
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Capítulo 2

Modelagem matemática de eletrodos

porosos

Neste capítulo apresentamos, em linhas gerais, o tratamento matemático para eletrodos

porosos em termos de equações diferenciais parciais. Desde a sua proposição inicial por

Newmann [3, 14], na década de 60, até os dias atuais, esta tem sido a abordagem utilizada

para modelagem eletroquímica de baterias. Uma revisão recente e abrangente sobre a

modelagem de baterias de chumbo-ácido foi publicada por Cugnet e Liaw [15].

2.1 Teoria Macro-homogênea

2.1.1 Princípios fundamentais

São duas as ideias principais subjacentes ao modelo proposto por Newmann e aos

demais que dele derivam. Em primeiro lugar está o conceito de macrohomogeneidade.

Supõe-se que para um dado volume de controle, grande se comparado ao volume dos

poros nele contido e pequeno se comparado ao volume total, o eletrodo se comporta como

homogêneo e isotrópico, de forma tal que as propriedades tanto do matriz sólida porosa

quanto do eletrólito que a penetra podem ser definidas como médias por unidade de

volume. Por exemplo, a área superficial específica, a, da matriz sólida expressa a área

superficial média por unidade de volume em cm´1 (cm2/cm3).

O segundo conceito fundamental refere-se à representação matemática do sólido po-

roso e do eletrólito como dois meios contínuos sobrepostos, representados por um único
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domínio espacial. Desta forma, para cada ponto deste domínio são definidos dois valo-

res de cada variável, um correspondente ao sólido e outro correspondente ao eletrólito.

Utilizando sub-índices 1 e 2 para indicar as variáveis referentes ao sólido e ao eletrólito,

respectivamente, teremos Φ1pxq e Φ2pxq para o potencial da fase sólida e do eletrólito na

posição x, respectivamente. Da mesma forma, i1pxq e i2pxq representam as densidades de

corrente em cada uma das fases, e assim por diante para as demais variáveis do modelo.

Obviamente, o volume do eletrólito não é necessariamente igual ao volume do sólido e a

soma de ambos deve ser igual ao volume total do eletrodo, V . Assim, se a porosidade do

sólido é ε, o volume do eletrólito é εV e o volume do sólido é p1´εqV . Como ambas as fases

estão representadas em um domínio de volume V , as variáveis extensivas (concentração,

por exemplo) devem ser corrigidas pela porosidade.

Outra consequência imediata desta representação é que a interface eletrodo/eletrólito

está distribuída ao longo de todo o domínio que representa a superposição das duas fases.

Os fluxos através da interface são computados como termos “homogêneos” ao longo de todo

o domínio, expressos pelo fluxo multiplicado pela área superficial específica do material

do eletrodo. Desta forma, o balanço de material para cada componente i pode ser escrito

como:

Bεci
Bt

“ ajin ´∇ ¨ ~Ni (2.1)

em que ci é a concentração da espécie i, ε a porosidade (fração de volume "vazio"), a a

área superficial específica das paredes dos poros (área superficial por unidade de volume),

jin o fluxo da espécie i normal à parede do poro e ~Ni o fluxo da espécie i no eletrólito.

O movimento do soluto carregado nos dá a densidade de corrente no eletrólito:

~i2 “ F
ÿ

i

zi ~Ni (2.2)

sendo F a constante de Faraday e zi a valência da espécie i.

Na matriz, o movimento dos elétrons é governado pela Lei de Ohm:

~i1 “ ´σ∇Φ1 (2.3)
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em que σ é a condutividade efetiva da matriz e depende da fração volumétrica das

fases condutoras, da condutividade inerente de cada fase sólida condutora e a forma com

que as diferentes fases condutoras se conectam entre elas.

A conservação de carga requer que:

∇ ¨~i1 `∇ ¨~i2 “ 0 (2.4)

2.1.2 Eletroneutralidade

O modelo assume a condição de eletroneutralidade no eletrólito, ou seja:

ÿ

i

zici “ 0 (2.5)

Combinando as equações (2.1), (2.2) e (2.5), tem-se:

∇ ¨~i2 “ F
ÿ

i

zi∇ ¨ ~Ni “ F
ÿ

i

zi

ˆ

ajin ´ ε
Bci
Bt

˙

∇ ¨~i2 “ aF
ÿ

i

zijin ´ εF
B

Bt

˜

ÿ

i

zici

¸

∇ ¨~i2 “ aF
ÿ

i

zijin “ ain (2.6)

Na equação (2.6), ~i2 é a corrente por unidade de área na direção anódica, em A/cm2,

e in é a corrente de transferência da matriz para a solução.

2.1.3 Processos faradaicos e capacitivos

Considerando uma reação genérica de transferência de carga na interface:

ÿ

i

siM
zi
i Ñ ne´ (2.7)

A lei de Faraday para essa reação é:

ajin “ ´
asi
nF

in “ ´
si
nF
∇ ¨~i2 (2.8)
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Caso o eletrodo esteja operando em um estado estacionário ou em um estado pseudo-

estacionário em que a carga da dupla camada elétrica pode ser ignorada, a equação (2.1)

se torna:

Bεci
Bt

“ ´∇ ¨ ~Ni ´
si
nF
∇ ¨~i2 (2.9)

Para expressar a dependência entre a velocidade de reação, as concentrações e o salto de

potencial na interface eletrodo-eletrólito, é necessário utilizar uma equação de polarização.

O sobrepotencial η é expresso como:

ηpxq “ φ1pxq ` φ2pxq ´ Eeq (2.10)

Onde Eeq é o potencial de equilíbrio da reação de transferência de carga, normalmente

dependente da concentração. Como o potencial de equilíbrio é difícil de ser determinado

para eletrodos porosos, muitas vezes utiliza-se o potencial de circuito aberto ou algum

outro valor como aproximação. A corrente na interface é obtida utilizando uma equação

cinética apropriada:

∇ ¨~i1 “ afpη, cγq (2.11)

onde f é alguma função apropriada para a cinética interfacial, normalmente obtida a

partir da equação de Butler-Volmer, que expressa a densidade de corrente interfacial

em função do sobrepotencial e das concentrações, sendo que γ é a ordem do processo

determinante da velocidade. O fator a corrige pela área superficial ativa do eletrodo.

A forma particular da função f depende do mecanismo suposto para carga e descarga,

diferentes no eletrodo positivo e negativo. Proposições muito diversas são encontradas na

literatura de chumbo-ácido com ordens de reação que vão de 0 a 1,5 [16, 17, 18, 19, 20, 21].

Além das reações faradaicas, existem também processos que envolvem o carregamento

da dupla camada elétrica na interface eletrodo-eletrólito.

A carga superficial está relacionada com o excesso superficial da espécie e é dado por

[3]:
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q “ ´F
ÿ

i

ziΓi, (2.12)

sendo:

q a densidade de carga no lado do eletrodo da dupla camada e;

Γi a concentração superficial da espécie.

Na ausência de processos eletrocinéticos, pode-se escrever o balanço material para a

espécie do soluto na interface como:

BaΓi
Bt

“ ajin,faradaico ´ ajin “ ´
asi
nF

in,faradaico ´ aiin (2.13)

Na equação (2.13) assumimos que a reação de apenas um eletrodo está envolvida.

Para eletrodos idealmente polarizados, os termos faradaicos desaparecem, visto que não

há corrente passando por eles.

Para uma espécie, a equação (2.12) diz que:

Γi “
1

´Fzi
q (2.14)

Substituindo (2.14) em (2.13) e observando, de (2.6), que ∇ ¨~i2 “ ain, obtém-se:

1

´Fzi

Baq

Bt
“ ajin,faradaico ´ ajin (2.15)

Baq

Bt
“ ´aFzijin,faradaico ` aFzijin “ ain ´ ain,faradaico (2.16)

6 ∇ ¨~i2 “ ain,faradaico `
Baq

Bt
(2.17)

que nos mostra que tanto os processos na dupla camada elétrica quanto processos

faradaicos participam da corrente transferida da matriz para a solução [3].

2.1.4 Processos de transporte

Em sistemas diluídos, o fluxo das espécies no soluto possui contribuições da difusão,

dispersão, migração e convecção [3]:
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~Ni

ε
“ ´pDi `Daq∇ci ´ ziuiFci∇Φ2 `

~vci
ε

(2.18)

sendo Da a contribuição do efeito de dispersão axial, que depende da mistura do fluido

e desaparece no caso em que o movimento de convecção do fluido é nulo (~v “ 0) [3].

Neste último caso, de acordo com a equação (2.2) e a condição de eletroneutralidade, a

densidade de corrente torna-se:

~i2 “ ´κ∇Φ2 ´ εF
ÿ

i

ziDi∇ci (2.19)

sendo

κ “ εF 2
ÿ

i

z2i uici (2.20)

a condutividade efetiva na solução.

Esta forma de corrigir a condutividade, leva em conta apenas a diferença de volume

entre o eletrólito e o eletrodo, mas não considera a tortuosidade do caminho percorrido

pelo eletrólito ao longo da estrutura porosa. Uma correção adicional para ter em conta a

diminuição da difusividade deve ser considerada [22]:

De “
D

τ
(2.21)

Consequentemente:

κe “
κε

τ
(2.22)

Diversos modelos podem ser usados para expressar a tortuosidade em função da po-

rosidade [22], mas na literatura de baterias chumbo-ácido, o mais utilizado é a relação

empírica atribuída a Brugemann [23]:

τ “ ε´0.5 (2.23)
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Entretanto, alguns trabalhos [24] utilizam o mesmo fator de correção para a difusividade

e para a condutividade, o que não está de acordo com o desenvolvimento acima.

Apesar da elevada concentração do eletrólito em baterias de chumbo-ácido („5mol/l),

alguns trabalhos [16, 17, 25] utilizam este modelo de transporte em soluções diluídas.

Newmann e Tiedemann propuseram também um modelo de transporte em soluções con-

centradas no qual os coeficiente de difusão, e consequentemente os números de transporte,

variam com a concentração [3]. Neste modelo, os números de transporte dos íons em são

solução são inversamente proporcionais ao seu volume parcial molar. Em outros trabalhos

[24], uma relação empírica para esta variação é utilizada.

2.2 Efeito das modificações estruturais no processo de

carga e descarga

Na bateria de chumbo-ácido, a descarga resulta na formação de PbSO4 em ambos os

eletrodos. O fato de que o PbSO4 é não-condutor e possui volume molar consideravelmente

maior que o PbO2 e o Pb, resulta em mudanças estruturais importantes em ambos os

eletrodos. A progressiva formação de PbSO4 diminui a condutividade efetiva e a área

superficial específica da matriz sólida. Por outro lado, a transformação dos materiais

de eletrodo em uma fase de maior volume molar, provoca a diminuição do tamanho

dos poros com eventual fechamento de alguns poros. Consequentemente, a porosidade,

a área superficial específica e a difusividade efetiva diminuem. Durante a carga, estes

fenômenos são apenas parcialmente revertidos o que resulta no envelhecimento da bateria.

Simonsson [16] parece ter sido o primeiro a incluir estes efeitos estruturais no modelo

macrohomogêneo para o eletrodo positivo. A profundidade de descarga (DOD) local é

calculada por:

DOD “
1

q0

ż t

0

B~i2
Bx
dt (2.24)

onde q0 é a carga média por unidade de volume disponível em um eletrodo completamente

carregado. Uma relação linear entre a porosidade e a profundidade de descarga é usada:
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ε “ ε0 ´ kp1´ ε0qDOD (2.25)

onde ε0 é a porosidade inicial e k=0,917 é uma constante determinada pela diferença entre

os volumes molares do PbSO4 e PbO2. O coeficiente de difusão efetivo é expresso por:

Def “
ε

ε0
D (2.26)

e a área superficial específica é expressa por:

a “ amax

ˆ

1´
DOD

DODmax

˙

(2.27)

onde amax é a área superficial específica do eletrodo completamente carregado e DODmax

é a profundidade máxima de descarga que depende da corrente aplicada.

Neste modelo, a queda de potencial no material do eletrodo é ignorada. Um tratamento

similar para o eletrodo negativo foi proposto por Ekdunge e Simonsson [17]. A porosidade

é determinada pela mesma equação com k=1,67, porém a relação de Brugeman é utilizada

para expressar a difusividade e a condutividade efetiva do eletrólito. A área superficial

específica é expressa por uma expressão análoga, porém a DODmax é determinada utili-

zando a equação de Peukert. Gu, Nguyen e White [18] utilizaram diferentes expressões

para a variação da área superficial específica para a carga e a descarga. Para a carga é

utilizado:

a “ amax

ˆ

ε´ ε0
εmax ´ ε0

˙ˆ

εmax ´ ε

εmax ´ ε0

˙

(2.28)

Enquanto para a descarga é utilizado:

a “ amax

ˆ

ε´ ε0
εmax ´ ε0

˙

(2.29)

em que ε0 é a porosidade do eletrodo totalmente descarregado e εmax é a porosidade

do eletrodo totalmente descarregado. Neste modelo, a queda de potencial ao longo do

material de eletrodo é considerada, então uma condutividade elétrica efetiva é definida.
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Uma lei de potência, igual a que é usada para a condutividade do eletrólito, porém com

expoente 0,5 é adotada. Cugnet et al. [24] utilizam as mesmas expressões e os mes-

mos expoentes para a definição das condutividade efetivas, porém propõe uma expressão

diferente para a correção da área superficial específica:

a “ amax

"

1´ exp

„

´ζd

ˆ

εmax ´ ε0
ε´ εmax

˙*

(2.30)

para a descarga, e

a “ amax exp

„

´ζc

ˆ

εmax ´ ε0
ε´ εmax

˙

(2.31)

para a carga, onde ζd=0,5 e ζc=0,401 são parâmetros empíricos. Bernardi, Gu e Schoene

[26] e Gandhi [13] utilizam a seguinte expressão:

a “ amaxp1´DODq
1,5 (2.32)

Estes exemplos deixam claro que não há consenso na literatura sobre a modelagem das

transformações estruturais do material ativo. Mais relevante ainda, é o fato de que todos

os modelos utilizam relações empíricas e/ou parâmetros de ajuste sem significado físico.

Uma vez que estes efeitos estão relacionados à estrutura porosa do material, é razoável

especular se os modelos de percolação são adequados para descrevê-los.
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Capítulo 3

Percolação

Teorias de percolação descrevem propriedades relacionadas com a conectividade de um

grande número de objetos. Elas possuem basicamente três formas: percolação de sítios,

de ligações e contínua. Em cada um desses casos, os sítios ou ligações possuem uma

probabilidade p de ocupação, cuja interpretação depende do sistema estudado.

É dito que um sistema está percolado quando uma quantidade suficientemente grande

de sítios ou ligações possui conexões locais de forma a criar uma conexão global e contínua.

Essa quantidade é determinada pelo valor pc, conhecido como limiar de percolação, ou

probabilidade de ocupação crítica, que é o valor para o qual a primeira conexão global

aparece [27]. Dessa forma, o modelo de percolação pode ser interpretado como uma

transição de fase geométrica, em que, abaixo de pc, existem apenas conexões locais, como

visto na figura 3.1a, e acima de pc, existe pelo menos uma conexão global, como na figura

3.1b [28].

Pode-se entender a percolação de sítios (figura 3.1) considerando uma rede formada

por NˆN sítios, onde cada sítio possui uma probabilidade p de estar ocupado e p1 ´ pq

de estar vazio. O significado destes sítios vazios ou ocupados pode variar. Vamos assumir

neste momento que sítios ocupados correspondem a condutores elétricos e sítios vazios

correspondem a isolantes elétricos. Além disso, suponhamos que a corrente elétrica de

um sítio condutor só pode ser transmitida para o sítio vizinho mais próximo, ou seja, os

sítios da sua direita, esquerda, de cima ou de baixo.

Quando dois sítios estão conectados por um caminho de vizinhos mais próximos, diz-se

que eles pertencem ao mesmo aglomerado e uma corrente elétrica pode fluir através deles.
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(a) p=0.5 (b) p=0.62

Figura 3.1: Redes de percolação de sítios com: (a) p ă pc e (b) p ą pc

Para a esta rede, existem dois casos: uma rede isolante ou uma rede condutora. Ela

será isolante para baixos valores de p, visto que não existirá nenhum caminho condutor

conectando duas extremidades opostas da rede. Para grandes valores de p, por outro lado,

a rede será condutora, pois haverá vários caminhos conectando extremidades opostas.

Quando a corrente flui de um lado para o outro, diz-se que ela percolou.

Deve existir um valor crítico pc para o qual a primeira corrente elétrica percola. Para

p ă pc a rede é isolante, para p ě pc ela é condutora. Este valor crítico é o limiar de

percolação [28].

Para representar o modelo de percolação de ligações considera-se uma rede quadrada

de conexões, lembrando uma tela de arame, conforme representado na figura 3.2. Assim

como na percolação de sítios, cada ligação possui uma probabilidade p de estar ocupada

e uma probabilidade p1 ´ pq de estar vazia. Se inicialmente a rede estiver totalmente

ocupada e, com o tempo, forem desocupadas as ligações uma a uma, haverá uma fração

p ” pc em que a rede perderá toda a sua conectividade, ou seja, neste caso, pc é a fração

de ligações que, ao serem retiradas da rede, farão com quem ela "desmorone"[27].

Ao contrário das percolações de sítios e de ligações, na percolação contínua os tamanhos

das partículas e sua forma geométrica são irregulares. É possível ter partículas condutoras
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Figura 3.2: Rede de percolação de ligações. Fonte: Stanley, 1996 [28]

maiores (ou menores) do que partículas isolantes, por exemplo. Esse tipo de percolação é

de interesse na indústria do xérox, cerâmicas piezoelétricas e meios porosos com saturação

variada [27]. A figura 3.3 exemplifica a percolação contínua.

Figura 3.3: Rede de percolação contínua. Fonte: Stanley, 1996 [28]

O valor do limiar de percolação pode variar bastante de sistema para sistema, porém,

existem relações na forma de leis de potência em função de p e pc que são universais,

ou seja, independem dos detalhes do sistema em questão, dependendo apenas de sua
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dimensão d; um exemplo dessa relação é a condutividade elétrica [27].

No ponto em que p atinge pc, surge o cluster de percolação, ou cluster infinito. Para

valores de p maiores, mas ainda próximos de pc, a maior parte dos sítios pertence aos

"dangling ends". Dangling ends são sítios que estão conectados ao resto do cluster de

percolação por apenas um lado, no caso da percolação de sítios, ou por uma ligação, na

percolação de ligações. Se todos os dangling ends forem retirados do cluster infinito, o que

resta é conhecido como backbone. O transporte pelo meio poroso ocorre no backbone [27].

Transportando esta ideia para um eletrodo poroso, os dangling ends são responsáveis pela

maior parte das reações químicas que ocorrem na interface eletrodo-eletrólito, enquanto

o backbone é responsável pelo transporte de corrente [1].

Pelo fato dos clusters serem objetos fractais, suas propriedades podem ser melhor des-

critas e entendidas utilizando a dimensão fractal. Mais importante aqui são as dimensões

fractais associadas: à distribuição de massa do cluster, df ; à distribuição de massa do

backbone, Db; e ao caminho mais curto dentro do backbone, Dmin. A dimensão df é rele-

vante para o entendimento da ocorrência de clusters como função do tamanho do cluster.

Já as dimensões Db e Dmin possuem importância em cálculos relacionados ao transporte,

mais especificamente, transporte de corrente [27].

3.1 Parâmetros básicos e propriedades de transporte

Um parâmetro importante da teoria de percolação é a probabilidade P8 de que um

sítio pertença ao cluster infinito. P8 também pode ser interpretado como a densidade

de partículas pertencentes ao cluster de percolação. Esse parâmetro pode ser chamado

de parâmetro de ordem, pois descreve a ordem do sistema de percolação. Para p ă pc,

P8 “ 0, pois apenas clusters finitos existem. Para p ą pc, P8 se comporta como uma lei

de potência da forma [28]:

P8 9 |p´ pc|
β (3.1)

Um conceito fundamental é a distância média entre dois pontos no maior cluster finito

(para p ă pc) e do maior buraco (para p ą pc), conhecida como comprimento de correlação
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χ [28]. No limite p Ñ pc, χ diverge, assim, χ deve ser descrito também por uma lei de

potência [27]:

χ 9 |p´ pc|
´ν (3.2)

A massa dos clusters (número de sítios) também diverge em p “ pc:

S 9 |p´ pc|
´γ (3.3)

Os expoentes β, ν e γ são chamados de expoentes críticos, pois descrevem o com-

portamento crítico das quantidades associadas a eles (respectivamente P8, χ e S). Estes

expoentes não dependem da estrutura da rede (quadrangular, triangular, etc) nem do tipo

de percolação (de sítios, de ligações ou contínua). Eles dependem apenas da dimensão

Euclidiana d do sistema; portanto são expoentes universais [28].

A tabela 3.1 mostra os valores de β, ν e γ para d “ 2, d “ 3 e d “ 6, sendo os valores

de d “ 2 e d “ 6 exatos e os de d “ 3 numéricos [27, 28, 6].

Expoentes críticos d “ 2 d “ 3 d “ 6

β 5{36 0, 417˘ 0, 003 1

ν 4{3 0.875˘ 0.008 1{2

γ 43{18 1.795˘ 0.005 1

Tabela 3.1: Expoentes críticos relacionados às quantidades P8, χ e S

Além disso, existe o caminho químico Λ, que é o caminho mais curto entre dois sítios

dentro de um cluster [27]. Ele é dado por:

Λ 9 |p´ pc|
´η (3.4)

Pode-se assim definir a tortuosidade τ do sistema como a razão Λ{χ:

τ “

ˆ

Λ

χ

˙

9 |p´ pc|
ν´η (3.5)
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A dimensão fractal df do sistema descreve como, em média, a massa de um cluster

limitado por uma circunferência de raio r (ou esfera, em três dimensões), varia com

relação a r, e é dada pela relação [28]:

Mprq 9 rdf (3.6)

Quando p ă pc, χ descreve o tamanho médio do maior cluster no sistema. Para p ą pc,

χ se refere ao tamanho médio do maior buraco no sistema (clusters formados por "vazios").

Quando p “ pc, χ diverge, de forma que temos um sistema auto similar em p “ pc. Como

para p ‰ pc o valor de χ é finito, o cluster de percolação só pode ser auto similar para

escalas de comprimento menores do que χ. Para escalas maiores do que χ, a estrutura

deixa de ser auto similar, portanto não é descrita pela sua dimensão fractal, e sim pela

dimensão euclidiana d [27, 28]. Resumindo, temos:

Mprq 9

$

&

%

rdf , r ! χ

rd, r " χ
(3.7)

É possível agora reescrever a equação 3.1 como função de Mprq, visto que a probabili-

dade de que, dentro de uma circunferência de raio r, um sítio pertença ao cluster infinito

é a razão entre o número de sítios no cluster infinito e o número total de sítios [28]:

P8 9
rdf

rd
, r ă χ (3.8)

A equação 3.8 é válida para r “ aχ, sendo a uma constante menor do que zero.

Reescrevendo 3.8:

P8 9
χdf

χd
(3.9)

Substituindo 3.1 e 3.2 em 3.9 e aplicando o logaritmo dos dois lados ficamos com:

df “ d´
β

ν
(3.10)
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Assim, como df depende de β e ν, dois expoentes universais, df também é universal.

A dimensão fractal Dmin, relacionada ao caminho mais curto dentro do backbone, pode

ser obtida utilizando a equação da dimensão fractal, obtida por Mandelbrot [29]: Seja

Lpξq um caminho construído por passos de tamanho ξ. Lpξq será fractal se ele divergir

no limite ξ Ñ 0. Assim, segue a relação:

Lpξq “ ξ1´Dmin (3.11)

Diminuindo ξ proporcionalmente a χ, de forma que ξ 9 χ, temos, substituindo 3.2 em

3.11:

Lpξq “ |p´ pc|
ν´νDmin (3.12)

Mas como a tortuosidade de um caminho é proporcional ao caminho percorrido Lpξq,

temos:

T 9 |p´ pc|
ν´νDmin (3.13)

Assim, temos η “ νDmin.

3.2 Estatística de clusters

Uma forma elegante de resumir a teoria de percolação é por meio da estatística de

clusters [27]. Para isso, devemos definir a densidade ns de clusters de volume s como:

ns “
número de clusters com s sítios

número total de sítios
(3.14)

Para exemplificar, imagine uma rede 10 x 10, isto é, com 100 sítios. Nesta rede, suponha

que p “ 0, 5, de forma que 50 sítios estarão ocupados. Supondo, apenas por fins didáticos,

que dentre os 50 sítios ocupados, tenhamos 10 clusters com 3 sítios cada e 5 clusters com

4 sítios cada. Teremos assim n3 “ 0, 1 e n4 “ 0, 05. Se fizermos a soma
ř

s sns, ficamos

com 3 x 0, 1` 4 x 0, 05 “ 0, 5 “ p. Portanto:
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ÿ

s

sns “ p (3.15)

Conforme o valor de p cresce, o número de clusters grandes aumenta. Em p “ pc, não

existe escala de comprimento, portanto não há escala de volume, dessa forma, neste valor

de p, ns deve seguir uma lei de potência da forma:

nspp “ pcq 9 s´τ (3.16)

O expoente τ será discutido mais adiante.

Para encontrar a dependência de ns com p, pode-se prosseguir da seguinte maneira: ao

aumentar a escala de observação, o valor de χ diminui, enquanto ao trazer o valor de p

mais próximo do valor de pc, χ aumenta. Caso essas duas ações sejam realizadas de forma

a se cancelarem, o sistema original é resgatado. Como será mostrado a seguir, a variável

z, ainda a ser definida, permite que essas duas ações se cancelem.

Em [30], Stauffer argumenta que razões de propriedades de clusters como nsppq{nsppcq

são funções da razão s{sχ, sendo sχ o volume típico de cluster em p e é proporcional χ.

Como χ diverge em p “ pc, sχ também deve divergir nesse ponto.

Seja ´1{σ o expoente crítico de pp ´ pcq relacionado a sχ, de forma a ser diferente do

expoente relacionado a χ e fazendo com que sχ divirja em p “ pc. Dessa forma temos:

ˆ

s

sχ

˙σ

“
sσ

pp´ pcq´σ{σ
“ sσ pp´ pcq ” z (3.17)

Consequentemente, podemos escrever a razão nsppq{nsppcq como função de z:

nsppq

nsppcq
“ fpzq “ f rsσ pp´ pcqs (3.18)

A equação (3.18) pode ser chamada de semi-empírica, pois fois desenvolvida para expli-

car resultados de simulações, além de permitir com que o aumento da escala de observação

simultaneamente com a aproximação do valor de p com o valor de pc se cancelem, já que

o produto sσ pp´ pcq permanece o mesmo.
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A forma exata da equação (3.18) tem forma Gaussiana [30]. Dessa forma, uma apro-

ximação para nsppq é:

nsppq 9 s´τ exp
 

´ rz ´ z0s
2
(

« s´τ exp
 

´
“

sσpp´ pcq
2
‰(

(3.19)

Em (3.19), z0 foi omitido pois resultados experimentais mostram que ele depende do

sistema que está sendo investigado, portanto, não pode ser universal [27].

Uma possível aplicação para a equação (3.19) é para calcular P8. Deve-se reparar que

a forma de
ř

s sns é diferente quando p ă pc do que quando é p ă pc. Para p ă pc, todos

os sítios devem estar conectados com algum cluster finito. Já para p ą pc, alguns sítios

estão conectados com o cluster de percolação e não são incluídos na soma. Dessa forma,

os sítios podem estar:

1. vazio com probabilidade p1´ pq;

2. ocupado e no cluster de percolação com probabilidade pP8;

3. ocupado, mas fora do cluster de percolação, com probabilidade pp1´ P8q.

Desses resultados, temos:

P8 “ 1´
1

p

ÿ

s

sns (3.20)

3.3 Parâmetros de condução

Se todos os sítios da percolação de sítios forem considerados como tendo o mesmo

tamanho e possuírem a mesma composição, o valor de pc é encontrado numericamente e

possui valor 0.3116 para o caso tridimensional.

A condutividade elétrica é dada pela razão entre a densidade de corrente e a magnitude

do campo elétrico aplicado. Quando o campo elétrico é muito pequeno, a condutividade

obedece a lei de Ohm. A densidade de corrente neste caso envolve tanto a corrente por

caminho, quando o número de camihos conectados por unidade de área. Assumimos, por

simplicidade, que a corrente é igual em todos os caminhos. Dessa forma, o número de

caminhos conectados por unidade de área transversal é proporcional a
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χ´2 9 pp´ pcq
2ν (3.21)

Como a estrutura dos clusters perto de pc é fractal para distâncias menores do que

χ, o caminho percorrido pela corrente é tortuoso. Se assumirmos que a resistência desse

caminho é simplesmente a soma das resistências de cada um de seus sítios condutores, a

resistência deve ser proporcional à tortuosidade, que é dada pela equação 3.13.

A conectividade deve ser diretamente proporcional à conectividade dos caminhos con-

dutores e inversamente proporcional à tortuosidade, de forma que

σ 9 pp´ pcq
2ν`pνDmin´νq “ pp´ pcq

2.08
“ pp´ pcq

µ (3.22)

Em 3.22 foi usado Dmin “ 1.37, conforme [31].

A relação de Einstein [32] relaciona a difusão, D, e a condutividade, σ, com o número

de portadores de carga:

σ “ nD (3.23)

Assumindo que n é dado pela fração de sítios conectados ao cluster infinito, tem-se:

D 9 pp´ pcq
µ´β (3.24)

Um resumo dos valores dos expoentes críticos encontrados até agora é apresentado na

tabela 3.2.

Expoente α β γ σ τ ν µ

d “ 1 1 0 1 1 2 1 Não universal

d “ 2 ´2{3 5{36 43{18 36{91 187{91 4{3 1, 3

d “ 3 ´0, 62 0, 41 1, 82 0, 45 2, 18 0, 88 2, 08

d ě 6 ´1 1 1 1{2 5{2 1{2 3

Tabela 3.2: Resumos dos valores para os expoentes críticos[27]
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Percebe-se então que a teoria de percolação descreve as propriedades relacionadas com

a conectividade de um grande número de objetos, e que ela apresenta um comportamento

crítico para valores de p próximos do limiar de percolação pc. Este comportamento é

descrito pelos expoentes apresentados na tabela 3.2, sendo que esses expoentes, com

exceção de µ, são universais.
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Capítulo 4

Metodologia

Este trabalho foi dividido em duas etapas: implementação do algoritmo de percolação

de sítios e interpretação dos resultados para aplicação em eletrodos porosos.

Primeiramente foi feita uma revisão bibliográfica sobre os temas: meios porosos, ele-

trodos porosos e teorias de percolação, para que fosse possível fazer a seleção de artigos

de interesse, como trabalhos que aplicam teorias de percolação a meios porosos, mais

especificamente, eletrodos porosos. Foi definido então o modelo de percolação de sítios

para ser utilizado, por ser o mais simples. Apesar de ser o mais simples, ele serve para o

propósito deste trabalho.

Os seguintes cálculos foram feitos por meio da simulação computacional, sendo que

para os perímetros externo e total, transparência e densidades de partículas, os cálculos

foram feitos para os clusters de percolação e eletrônico, para o backbone e para os dangling

ends:

1. Número de saídas do caminho de percolação: Foi feita a contagem do número

de partículas pertencentes ao cluster de percolação em i “ N .

2. Perímetro total: Foi considerada uma rede quadrada bidimensional, de forma que

o perímetro de cada sítio é 4. Dessa forma, o perímetro total foi calculado por meio

da multiplicação do número de partículas do cluster de interesse por 4.

3. Perímetro externo: Foi feita a contagem do número de lados de cada sítio do

cluster de interesse que não estava em contato com o seu cluster. Por exemplo, uma
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partícula de valor 3, com apenas um lado conectado a outra partícula com valor 3,

possui perímetro externo 3.

4. Transparência: Foi calculada a razão entre o perímetro externo e o perímetro

total.

5. Densidades de partículas: Foi feita a razão entre o número de partículas do

cluster de interesse e o número total de sítios da rede.

6. Tortuosidade: Foi feita a contagem do número de sítios no caminho percorrido

por cada partícula pertencente ao cluster de percolação e dividido pelo número de

sítios em seu caminho em linha reta na direção do fluxo.

A construção da rede quadrada de sítios e atribuição de valores ocupados/não ocu-

pados para cada sítio é trivial, bastando gerar uma sequência de números aleatórios e

comparar cada um deles com a probabilidade de ocupação. Contudo, a separação dos

diferentes clusters, conforme indicados na figura 4.1 e o cálculo das propriedades de cada

cluster requer um algoritmo complexo em que cada sítio pode receber o valor de 0 a 5

conforme a sua participação em cada um dos clusters. A construção deste algoritmo e

sua implementação no Mathematica está longe de ser uma tarefa simples. Abaixo são

descritos os principais passos do algortimo:

1. Criar uma rede N x N vazia.

2. Com probabilidade p, foram inseridos elementos com valor 1 na rede.

3. Sítios com valor 0 correspondem a vazios na matriz porosa, enquanto sítios com

valor 1 correspondem a partículas condutoras;

4. As partículas condutoras devem estar em contato com uma fonte de elétrons (coletor

de corrente) para que uma corrente elétrica seja transmitida por ela. No modelo, o

coletor de corrente foi posicionado na parte superior da matriz, de forma que todas

as partículas com valor 1 na linha i “ 1 da matriz possuem uma corrente elétrica

fluindo por elas. Para representar isso, trocou-se o valor delas para 2;
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5. Foi então aplicado o processo do item 4 a todos os sítios pertencentes aos clusters

em que os sítios ocupados da linha i “ 1 faziam parte, dessa forma, os clusters em

que há corrente elétrica fluindo foram encontrados;

6. Procurou-se, dentre os sítios com valor 2, quais fazem parte do cluster de percolação.

Foi designado valor 3 para estes. Isso é feito de forma similar ao passo 5, porém

começando por i “ N ;

7. Uma vez encontrado o cluster de percolação, podemos separá-lo em backbone e

dangling ends. Fazem parte do backbone os sítios que estão conectados aos lados

superior e inferior da rede por meio de um caminho direto, ou seja, sem voltas. Para

encontrá-lo são necessárias duas etapas. Na primeira, um comando parecido com

o do passo 4 é utilizado para trocar o valor 3 dos sítios pertencentes ao cluster de

percolação para o valor 4, porém, não são analisados os sítios acima de aij, visto

que o caminho de percolação se dá de cima para baixo. Esse passo, porém, não isola

o backbone por completo, ele ainda reconhece alguns dangling ends. Para separar

esses dangling ends, é feito o reconhecimento dos sítios que estão conectados ao

backbone apenas por um de seus lados, retornando seu valor para 3, de forma a

fazerem parte dos dangling ends.

8. Para as medidas da tortuosidade foi utilizado apenas o cluster eletrônico. Para cada

partícula em i “ 1 (parte que está em contato com o coletor de corrente) pertencente

ao cluster eletrônico, foi analisado o caminho percorrido até encontrar o outro lado

da rede ou um ponto sem saída, como mostrado na figura 4.2c, por exemplo. Foi

feita então a razão entre o caminho percorrido e o caminho em linha reta, na direção

do fluxo, por meio da contagem dos sítios em cada um dos casos. Por exemplo, no

caso da Figura 4.2b, a distância em linha reta é igual a 10, portanto a tortuosidade

é dada por τ “ 14{10 “ 1, 4; já no caso da Figura 4.2c, a distância em linha reta

é igual a 9, assim, τ “ 11{9 “ 1, 22. Após calculadas as tortuosidades de todos

os caminhos partindo de i “ 1, foi feita a média entre elas para a obtenção da

tortuosidade média do cluster de percolação.

Com os passos anteriores, foram identificados todos os clusters de interesse. A Figura
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4.1 mostra o passo a passo da matriz gerada com p “ 0, 62, enquanto a Figura 4.3 mostra

um fluxograma do algoritmo. Para cada valor de pc, variando de 0 a 1, em intervalos de

0,02, foram geradas 100 matrizes distintas (utilizando uma nova sequência de números

aleatórios) e os valores médios são apresentados na seção 7.1. Na seção 7.2 é apresentado

o código do algoritmo utilizado.

(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i) (j)

Figura 4.1: Passo a passo do algoritmo: (a) Rede vazia; (b) Rede com partículas condu-

toras em azul; (c) Separação do cluster eletrônico em vermelho; (d) Separação do cluster

infinito em preto; (e) Primeira parte da separação do backbone (preto) e dos dangling

ends (vermelho); (f), (g) e (h) Sequência de passos para o reconhecimento dos sítios per-

tencentes aos dangling ends mais externos; (i) Backbone em preto e dangling ends em

vermelho; (j) Todas as partículas separadas por cores: Preto = backbone, Verde = dan-

gling ends, Vermelho = Partículas do cluster eletrônico que não fazem parte do cluster

infinito e Azul = Partículas condutoras que não fazem parte do cluster eletrônico.
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(a) (b) (c)

Figura 4.2: Exemplos de medidas de tortuosidade: (a) cluster de percolação; (b) e (c)

caminhos tortuosos

Figura 4.3: Diagrama do algoritmo
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Capítulo 5

Resultados e discussão

O principal parâmetro da teoria de percolação é o limiar de percolação pc. O valor

obtido por meio das simulações para este parâmetro foi de 0, 59. Este valor está de

acordo com a literatura [27, 1].

Para que fosse avaliada a influência do tamanho da rede nos resultados, foi feita vari-

ando o tamanho de rede de 5x5 até 100x100 e seus respectivos desvios padrão e valores

de pc, como mostrado na figura 5.1.

Figura 5.1: Variação do limiar de percolação e dos desvios padrão em função do

tamanho da rede
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Percebe-se pela figura 5.1 que para redes pequenas o valor de pc é bastante diferente do

valor da literatura. Com um tamanho de rede a partir de 65x65, há uma variação muito

pequena no valor de pc e uma tendência de estabilização do desvio padrão. Por estas razões

e para não aumentar desnecessariamente o tempo computacional, consideramos suficiente

utilizar uma rede 100x100 e repetir cada valor de pc 100 vezes para obtenção de valores

médios. Todos os resultados deste trabalho foram obtidos pelo mesmo procedimento.

Cada sítio da rede possui dois possíveis estados: vazio ou ocupado, de forma que a

soma da probabilidade p e da porosidade ε deve ser igual a 1, ou seja, ε “ 1´ p.

Os valores médios da porosidade para cada probabilidade de ocupação foram obtidos

simplesmente contando o número de sítios vazios e dividindo por 10.000 que é o número

total de sítios. A figura 5.2 representa os valores de porosidade assim obtidos em função da

probabilidade de ocupação. Observa-se que o comportamento linear esperado é obtido,

mostrando que a dispersão dos resultados é suficientemente pequena, o que uma vez

mais comprova a consistência dos cálculos realizados. Uma vez que a porosidade é um

parâmetro chave para o modelo macrohomogêneo, a partir deste ponto, representaremos

todas as propriedades calculadas em função da porosidade. A probabilidade de ocupação

será representada no eixo das abcissas superior. A porosidade correspondente ao limiar

de percolação p1´ pcq será chamada de porosidade crítica.

Nosso sistema foi dividido em quatro partes: cluster eletrônico, cluster de percolação,

backbone e dangling ends. Essas divisões e a forma que foram obtidas foram explicadas

no capítulo 4 e podem ser visualizadas na figura 4.1.

O cluster eletrônico é formado pelas partículas condutoras em contato com o coletor

de corrente. Ele existe para todos os valores de p, e sua importância se deve ao fato de

que, para existir um fluxo de corrente em uma partícula condutora, ela deve estar em

contato com um fornecedor de elétrons, que neste caso é o coletor de corrente. A figura

5.3a representa esse cluster em vermelho e as partículas condutoras sem contato com o

coletor de corrente em azul.

Quando o sistema atinge pc, forma-se um cluster de percolação. Nem todas as partí-

culas do cluster eletrônico fazem parte do cluster de percolação, como pode ser visto na

figura 5.3b, onde temos o cluster de percolação em preto. As partículas vermelhas da

figura representam as partículas do cluster eletrônico que não fazem parte do cluster de
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Figura 5.2: Porosidade

percolação.

O cluster de percolação pode ser dividido em backbone e dangling ends, que podem

ser vistos na figura 5.3c, sendo as partículas pretas o backbone e as vermelhas os dangling

ends.

(a) Cluster eletrônico

em vermelho

(b) Cluster de

percolação em preto

(c) Backbone em

preto e dangling ends

em vermelho

Figura 5.3: Diferentes clusters em um sistema com p ą pc.

Do ponto de vista dos modelos de condução para eletrodos porosos esta divisão entre

backbone e dangling ends é essencial. As partículas dos dangling ends, embora façam
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parte do cluster eletrônico, não são atravessadas pela corrente, pois são partículas ter-

minais. Ao transformarmos uma partícula pertencente aos dangling ends de condutora

para não condutora, não haverá mudança na condutividade média do material. Desta

forma, podemos dizer que o backbone é o principal responsável pela condução eletrônica

no material. Por outro lado, se pensarmos na fase condutora como o material de eletrodo

e na fase não condutora como o eletrólito, é óbvio que as partículas terminais dos dangling

ends representam a maior área de contato entre eletrodo/eletrólito e portanto são funda-

mentais para maximizar a utilização do material ativo. Baseados nesta distinção, Chirkov

e Rostokin [1] desenvolveram o modelo de tronco (trunk) e copa (crown) segundo o qual

a estrutura porosa ideal de um eletrodo pode ser comparada com uma árvore, na qual o

tronco é responsável pela condução e a copa é responsável pelas reações químicas. Uma

porosidade muito baixa implica em uma copa pequena não fornecendo a área reativa ideal

enquanto uma porosidade excessiva pode comprometer o tronco. Esta ideia nos pareceu

tão importante que resolvemos reproduzir os resultados do artigo citado como forma de

validação dos nossos cálculos e com o objetivo de discutir a aplicabilidade desta ideia às

baterias de chumbo-ácido.

As propriedades de cada uma dessas quatro partes (cluster eletrônico, cluster de per-

colação, backbone e dangling ends) foram estudadas e são apresentadas a seguir.

Na figura 5.4 são apresentados os perímetros externos em função da porosidade e da

probabilidade ocupação. Nas figuras 5.5a e 5.5b apresentamos o perímetro total e as den-

sidades de partículas condutoras, também em função da porosidade e da probabilidade

de ocupação. Nas três figuras são levados em consideração o cluster eletrônico, em preto,

o cluster de percolação, em vermelho, o backbone, em azul, e os dangling ends, em ciano

escuro. As retas verticais indicam, respectivamente, os limites inferiores de porosidade

dos eletrodos negativo e positivo, o limiar de percolação pc e o limite superior de porosi-

dade. Os gráficos apresentados reproduzem satisfatoriamente os resultados de Chirkov e

Rostokin [1].

Para probabilidades de ocupação (porosidades) abaixo (acima) do limiar de percola-

ção (da porosidade crítica) existe apenas o cluster eletrônico, cujos perímetro externo,

perímetro total e densidade de partículas aumentam rapidamente próximo ao limiar de

percolação. Após o limiar, o cluster eletrônico se confunde com o cluster de percolação
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Figura 5.4: Perímetros externos das partículas pertencentes aos cluster eletrônico

em preto, cluster de percolação em vermelho, backbone em azul e dangling ends

em ciano escuro.

que pode ser separado em backbone e dangling ends, conforme explicado anteriormente.

À medida que a probabilidade de ocupação aumenta (porosidade diminui) as partículas

vão se conectando e as partículas do danlging ends vão passando para o backbone. Con-

sequentemente, diminuem os perímetros externo e total dos dangling ends e aumenta o

perímetro total do backbone.

Nas figuras 5.4, 5.5a e 5.5b estão apresentados os limites de porosidade para os eletro-

dos de baterias de chumbo-ácido. Observa-se que mais ou menos no centro destes limites

ocorrem os máximos no perímetro externo e na densidade de partículas para os dangling

ends, de forma condizente com a idéia de que os eletrodos devem ser otimizados para

maximar a área de contato com o eletrólito. Uma vez que estes limites são resultados

de décadas de desenvolvimento tecnológico empírico nas baterias de chumbo-ácido, esta

coincidência reforça a ideia de que os modelos de percolação são ferramentas importantes

para entender os eletrodos de baterias. Também é importante notar que a porosidade

máxima (0.53) é um pouco maior do que a porosidade crítica (0.41), visto que o limiar de

percolação não precisa ser atingido para que o eletrodo funcione. Mais importante ainda
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(a)

(b)

Figura 5.5: (a) Perímetros totais e (b) Densidades de partículas condutoras das

partículas pertencentes aos cluster eletrônico em preto, cluster de percolação em

vermelho, backbone em azul e dangling ends em ciano escuro.
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é o fato de que quando nos aproximamos da porosidade mínima, a densidade de partículas

e o perímetro externo do backbone torna-se maior do que as respectivas propriedades nos

dangling ends, indicando que a reação de descarga ocorre significativamente também no

backbone. Este processo leva ao aumento da resistividade eletrônica do material e a con-

sequente queda de potencial que determina o final da descarga. Assim, este modelo pode

ser uma valiosa ferramenta para compreender as condições que levam a baixa densidade

energética das baterias.

O perímetro total é a soma dos perímetros de cada partícula. Utilizando o conceito

de massa de clusters, definida na equação (3.3) podemos definir Sce, Sbb e Sde como as

massas do cluster eletrônico, do backbone e dos dangling ends, respectivamente. Assim,

cada um dos perímetros totais é dado por (4 x Si), sendo que i indica o cluster de

interesse. A densidade de partículas nada mais é do que a massa dos clusters Si dividida

pelo tamanho da rede (N2, que representa o número total de sítios, sejam eles ocupados

ou vazios). Assim, podemos definir, com base na equação (3.1), P ce
8 , P bb

8 e P de
8 como as

densidades de partículas do cluster eletrônico, do backbone e dos dangling ends. Teremos,

então:

P i
8 “

Si
N2

(5.1)

O perímetro total é importante no cálculo da transparência, que será discutido mais

adiante. Os perímetros totais e as densidades de partículas são mostradas nas figuras 5.5a

e 5.5b.

Com esses resultados é possível perceber que a transição entre a fase não percolada

e a fase percolada do sistema acontece de forma muito rápida. Isso acontece pois, até

momentos antes do sistema atingir pc, existem muitas partículas condutoras espalhadas

pela rede, porém a maioria sem contato com o coletor de corrente, dessa forma, não há

corrente elétrica fluindo por elas. Porém, a adição de poucas partículas pode criar uma

conexão entre diversas partículas, anteriormente desconectadas umas das outras, fazendo

com que o número de partículas em que há corrente elétrica fluindo cresça rapidamente.

Após um certo tempo, esse crescimento passa a ser linear, pois o cluster de percolação

está ocupando a maior parte da rede, assim, as partículas começam a fazer parte da rede

condutora de maneira constante.
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A explicação acima não é válida para os dangling ends, pois com o aumento de p, cada

vez mais suas partículas passam a fazer parte do backbone, de forma que, para p tendendo

a um, a densidade de partículas pertencentes aos dangling ends tende a zero.

O número de saídas do caminho de percolação é mostrado na figura 5.6. Ele representa

quantos sítios pertencentes ao cluster de percolação estão do lado oposto ao do coletor de

corrente, ou seja, na "saída"do sistema, o que indica uma relação com a distribuição de

corrente existente dentro da matriz porosa.

Figura 5.6: Número de saídas do caminho de percolação

Um número de saídas muito pequeno ou zero significa uma divergência pequena, em

módulo, da corrente elétrica, o que indica uma predominância de reações químicas pró-

ximas ao coletor de corrente. Já um número de saídas grande significa uma divergência

grande da corrente, o que faz com que as reações químicas sejam distribuídas uniforme-

mente pelo eletrodo.

Apenas uma parte da superfície das partículas condutoras está em contato com o

eletrólito, onde reações eletroquímicas podem acontecer. Enquando a área dessa superfície

é dada pelo perímetro externo, a razão entre o perímetro externo e o perímetro total nos dá

a transparência σ1 do sistema, que indica a fração, em função da quantidade de partículas

condutoras, que está em contato com o eletrólito. Quanto mais transparente o sistema,
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maior é a densidade de reações químicas acontecendo. Analisando a figura 5.7, pode-se

perceber que conforme p aumenta, os dangling ends vão sendo mais responsáveis pelas

reações químicas, de forma que, para p próximo de 1 os dangling ends são responsáveis

por quase 100% das reações. Este valor está relacionado com o parâmetro a da teoria

macro-homogênea, definido como área superficial específica das paredes dos poros.

Figura 5.7: Transparências das partículas pertencentes aos cluster eletrônico em

preto, cluster de percolação em vermelho, backbone em azul e dangling ends em

ciano escuro.

Se considerarmos um eletrodo pulverizado, seu valor de a será ab (a de bulk), um

parâmetro que depende apenas do material da partícula. Devido ao fato de ab ser calculado

com o eletrodo pulverizado, ele não leva em consideração a conectividade das partículas

(fato este que influencia diretamente no valor de a). Essa conectividade faz com que

apenas uma fração das partículas esteja em contato com o eletrólito. A transparência σ1

nos dá essa fração. Além disso, o caso do eletrodo pulverizado corresponde a σ1=1.

Uma expressão razoável para a que leve em consideração a conectividade das partículas

é:

a “ abσ
1 (5.2)
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A transparência do eletrodo é uma função da porosidade e pode ser obtida pelo gráfico

transparência x porosidade, mostrado na figura 5.8, onde foi considerada a transparência

do cluster eletrônico:

Figura 5.8: Transparência em função da porosidade

A equação obtida para σ1 é:

σ1 “ 0.71ε` 0.03 (5.3)

Buscamos uma relação que nos mostre a variação de a com a porosidade. A seguinte

equação expressa essa variação:

da

dε
“

da

dσ1
dσ1

dε
(5.4)

Substituindo (5.2) e (5.3) em (5.4), ficamos com:

da “ 0, 71ab dε (5.5)

Integrando o lado esquerdo de amax até a e o lado direito de ε0 até ε, temos:
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a “ amax ` 0, 71abpε´ ε0q (5.6)

A tabela 5.1 apresenta um resumo dos modelos utilizados para calcular a apresentados

no capítulo 2 e o modelo obtido neste trabalho. Foi utilizada a equação (2.25) para

substituir os valores de DOD e DODmax nas equações de Simosson [16] e de Bernardi,

Gu e Schoene [26] e Gandhi [13].

Autores Equação para o cálculo de a

Simosson [16] a “ amax

´

1´ ε´ε0
εmax´ε0

¯

Gu,Nguyen e White [18]

Para a carga:

a “ amax

´

ε´ε0
εmax´ε0

¯´

εmax´ε
εmax´ε0

¯

Para a descarga:

a “ amax

´

ε´ε0
εmax´ε0

¯

Cugnet et al. [24]

Para a carga:

a “ amax exp
”

´ζc

´

εmax´ε0
ε´εmax

¯ı

Para a descarga:

a “ amax

!

1´ exp
”

´ζd

´

εmax´ε0
ε´εmax

¯ı)

Bernardi, Gu e Schoene [26] e

Gandhi [13]
a “ amax

”

1` ε´ε0
kp1´ε0q

ı1,5

Modelo proposto neste trabalho a “ amax ` 0, 71abpε´ ε0q

Tabela 5.1: Resumo das equações usadas para o cálculo de a.

A figura 5.9 mostra um gráfico comparando todos os modelos apresentados na tabela

5.1. Percebe-se nessa figura que o modelo proposto neste trabalho se aproxima dos valores

do modelo proposto por Bernardi, Gu e Schoene [26] e Gandhi [13].

Nosso modelo apresenta uma vantagem em relação aos outros, pois dá significado físico

para os parâmetros, enquanto os outros modelos dependem de parâmetros empíricos.

Nosso modelo não leva em consideração a formação de PbSO4, o que faz com que não

haja uma divergência da área ativa perto do limite de descarga da bateria, como acontece

no modelo de Cugnet et al. [24]. Acreditamos que ao levar em consideração o processo de
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Figura 5.9: Comparação dos modelos para o cálculo do parâmetro a apresentados

na tabela 5.1, sendo os resultados de Simosson [16] em preto, os de Gu,Nguyen e

White [18] em laranja para a carga e em azul para a descarga, os de Cugnet et al.

[24] em verde para a carga e em rosa para a descarga, os de Bernardi, Gu e Schoene

[26] e Gandhi [13] em roxo e os do modelo proposto neste trabalho em vermelho.

recobrimento pelo PbSO4 essa divergência apareça. Isso será feito em um trabalho futuro,

utilizando um raciocínio similar ao que Metzendorf [10] usa para a condutividade.

Por fim, a tortuosidade indica o desvio do caminho percorrido em linha reta. No

capítulo 4 foi apresentada a forma como ela é calculada. A figura 5.10 mostra os resultados

da tortuosidade em função da porosidade do sistema.

Com os resultados obtidos é possível perceber que o sistema possui um comportamento

crítico em regiões próximas ao limiar de percolação pc. Esse comportamento é previsto

pela teoria de percolação e é descrito pelos expoentes críticos, como β, ν e γ.

A relação entre esses expoentes e os parâmetros eletroquímicos relacionados a eletrodos

porosos ainda não está clara, porém é possível perceber algumas similaridades entre alguns

dos expoentes com a geometria dos eletrodos. Um exemplo disso é a distribuição de

tamanho de poros do sistema, que pode ter alguma relação com o expoente ν, referente ao

comprimento de correlação, χ, o expoente γ, referente à massa dos clusters, e a estatística
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Figura 5.10: Tortuosidade do cluster eletrônico

de clusters, uma vez que clusters relacionados aos vazios na rede de percolação podem

ser interpretados como poros. Existe também a possibilidade de que a dimensão fractal

df possa fornecer informações sobre a forma da superfície dos poros, assim como sua

rugosidade.

5.1 Condutividade de uma bateria de chumbo-ácido

Em uma bateria de chumbo-ácido, temos o cátodo de PbO2 e o ânodo de Pb. Conforme

a bateria descarrega, ocorre a formação de uma camada de PbSO4, de acordo com as

reações:

Pbpsq ` H2SO4 é PbSO4psq ` 2H` ` 2e´ (5.7)

no eletrodo negativo e

PbO2psq ` H2SO4 ` 2H` ` 2e´ é PbSO4psq ` 2H2O (5.8)

no eletrodo positivo.
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Devido ao fato do PbSO4 possuir uma condutividade muito baixa, a condutividade

do eletrodo fica comprometida. Durante a descarga, devido à conversão para PbSO4, a

condutividade do sistema diminui. Dependendo da quantidade de PbSO4 presente no

eletrodo, sua condutividade se torna aproximadamente a condutividade do PbSO4, que é

isolante, fazendo com que a bateria chegue ao seu estado final de descarga.

A equação (3.22) não leva em consideração a conversão de PbO2 ou Pb em PbSO4,

de forma que a condutividade tende a aumentar com p. Como visto na figura 5.11, a

condutividade só existe para valores de p maiores do que pc e cresce até atingir p “ 1.

Figura 5.11: Condutividade de acordo com a equação (3.22), utilizando como

constante de proporcionalidade o valor da condutividade de PbO2

Por causa da diferença entre as densidades de PbO2, Pb e PbSO4, há uma diminuição

na porosidade dos eletrodos conforme a bateria descarrega. Metzendorf [10] propõe uma

modificação na equação (3.22), de forma levar em consideração as frações molares de Pb

e PbO2:

σ “ σip1´ pcq
´µ

ˆ

xi ´
pc

1`∆V r

˙µ

(5.9)

Sendo que i representa os eletrodos de Pb ou PbO2. ∆V é a razão entre o volume do

eletrodo durante a descarga e seu volume V antes da descarga.
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A condutividade do sistema depende do estado de descarga, por isso, devemos levar

em consideração a fração r de PbSO4 formado a partir de Pb ou PbO2.

Devemos também considerar os volumes molares MPbO2, MPb e MPbSO4 e as frações

volumétricas xPbO2, xPb e xPbSO4 . Dessa forma, para o cátodo temos:

VPbO2 “ Vp1´ rq (5.10)

VPbSO4 “ Vr
MPbSO4

MPbO2

(5.11)

xPbO2 “
VPbO2

VPbO2 ` VPbSO4

“
1´ r

1` Cr
(5.12)

xPbSO4 “
VPbSO4

VPbO2 ` VPbSO4

“
r
MPbSO4

MPbO2

1` Cr
(5.13)

sendo

C “
MPbSO4 ´MPbO2

MPbO2

(5.14)

Para o ânodo, basta usar as mesmas equações do cátodo trocando os sub-índices PbO2

por Pb.

Fazendo as substituições em (5.9), ficamos com:

σ “ σip1´ pcq
´µ

ˆ

1´ r ´ pc
1` Cr

˙µ

(5.15)

Os valores para as condutividades e volumes molares constam na tabela 5.2. O valor

de µ e de pc usados foram os apresentados neste trabalho, ou seja, µ “ 1, 3, de acordo

com a tabela 3.2, e pc “ 0, 59, o valor encontrado nas nossas simulações.

PbO2 Pb PbSO4

σpS{cmq 1, 35x102 5, 3x103 1x10´8

Mpcm3{molq 25,15 18,25 48,2

Tabela 5.2: Valores para as condutividades σ e para os volumes molares M,

retirados de Metzendorf (1982) [10]

Podemos ver na figura 5.12a a condutividade do eletrodo de PbO2 em função da fração

r de PbSO4 formado.. Percebe-se que no início, para r “ 0, seu valor é o próprio valor
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da condividade do PbO2 puro. Conforme r aumenta, ou seja, PbO2 vai sendo convertido

em PbSO4, a condutividade vai caindo, até que, para uma porcentagem de utilização não

maior do que 70%, o eletrodo deixa de ser condutor.

(a) Condutividade no eletrodo positivo

(b) Condutividade no eletrodo negativo

Figura 5.12: Condutividade dos eletrodos (a) positivo e (b) negativo.

Já na figura 5.12b, temos a condutividade do eletrodo de Pb. Assim, como no caso do

eletrodo de PbO2, quando r “ 0 sua condutividade se iguala à do Pb puro, e conforme a

bateria descarrega, sua condutividade cai, até que para um determinado r, não maior do

que 0,7, sua condutividade se aproxima de zero.
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Capítulo 6

Conclusão

Foi feita a implementação de um algoritmo no software Mathematica que fornece dados

referentes a diferentes clusters em uma rede de percolação de sítios e, como método de

validação do algoritmo, foram reproduzidos os resultados de Chirkov e Rostokin [1].

Com os resultados obtidos foi possível perceber que parâmetros da teoria podem ser

relacionados com parâmetros eletroquímicos utilizados na descrição matemática de ele-

trodos porosos.

O estudo mostrou que existe uma faixa estreita de porosidades em que a relação entre o

transporte do eletrólito e o acontecimento de reações químicas é ótima. Como mostrado,

essa faixa está dentro da utilizada em eletrodos de baterias de chumbo-ácido.

Propusemos também um modelo para o cálculo do parâmetro a em função da porosi-

dade que é mais vantajoso do que os outros modelos apresentados neste trabalho, uma

vez que dá significado físico aos seus parâmetros.

Podemos concluir, dessa forma, que a teoria de percolação pode ser usada para a

descrição de eletrodos porosos. Ela pode fornecer informações sobre sua estrutura e sobre

seu funcionamento.

O próximo passo será utilizar os resultados obtidos neste trabalho em simulações de

baterias em softwares como o COMSOL Multiphysics para testar a validade das equações

e as possíveis limitações do modelo. Além disso, também será buscado um modelo apri-

morado do cálculo do parâmetro a que leve em consideração a conversão de Pb/PbO2 em

PbSO4.
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Capítulo 7

Apêndices

7.1 Dados das simulações

Tabela 7.1: Dados referentes às densidades de partículas

Probabilidade

de Ocupação

Densidade de

partículas no

cluster eletrônico

Densidade de

partículas no

cluster de

percolação

Densidade de

partículas no

backbone

Densidade de

partículas nos

dangling ends

0,01 9,60E-05 0 0 0

0,03 3,04E-04 0 0 0

0,05 5,00E-04 0 0 0

0,07 7,44E-04 0 0 0

0,09 0,00105 0 0 0

0,11 0,00128 0 0 0

0,13 0,00153 0 0 0

0,15 0,00189 0 0 0

0,17 0,00229 0 0 0

0,19 0,00247 0 0 0

0,21 0,00295 0 0 0

0,23 0,0033 0 0 0
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0,25 0,00389 0 0 0

0,27 0,0045 0 0 0

0,29 0,00502 0 0 0

0,31 0,00575 0 0 0

0,33 0,00654 0 0 0

0,35 0,00793 0 0 0

0,37 0,0085 0 0 0

0,39 0,01034 0 0 0

0,41 0,01199 0 0 0

0,43 0,01459 0 0 0

0,45 0,01609 0 0 0

0,47 0,02184 0 0 0

0,49 0,02414 0 0 0

0,51 0,03404 0 0 0

0,53 0,05032 0 0 0

0,55 0,06919 0 0 0

0,57 0,14752 0,2379 0,04166 0,19624

0,59 0,26716 0,31631 0,08939 0,22692

0,61 0,42849 0,42548 0,164 0,26148

0,63 0,51918 0,51496 0,27709 0,23787

0,65 0,56784 0,56225 0,41118 0,15107

0,67 0,60054 0,59524 0,47741 0,11783

0,69 0,63036 0,62828 0,54876 0,07952

0,71 0,65891 0,6578 0,59738 0,06042

0,73 0,68702 0,68617 0,64341 0,04276

0,75 0,71651 0,71603 0,68815 0,02787

0,77 0,74073 0,7402 0,71811 0,02209

0,79 0,76662 0,76639 0,75162 0,01477
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0,81 0,79158 0,79147 0,78107 0,0104

0,83 0,81606 0,81591 0,80904 0,00687

0,85 0,83943 0,83939 0,83475 0,00465

0,87 0,86114 0,8611 0,85794 0,00316

0,89 0,88477 0,88474 0,88297 0,00177

0,91 0,90691 0,9069 0,90594 9,52E-04

0,93 0,92798 0,92797 0,92759 3,82E-04

0,95 0,94932 0,94932 0,94916 1,58E-04

0,97 0,96916 0,96916 0,9691 6,80E-05

0,99 0,98964 0,98964 0,98964 4,00E-06

Tabela 7.2: Dados referentes aos perímetros externos

Probabilidade

de Ocupação

Perímetro

externo das

partículas no

cluster eletrônico

Perímetro

externo das

partículas no

cluster de

percolação

Perímetro

externo das

partículas no

backbone

Perímetro

externo das

partículas nos

dangling ends

0,01 2,86 0 0 0

0,03 8,62 0 0 0

0,05 13,98 0 0 0

0,07 20,9 0 0 0

0,09 28,08 0 0 0

0,11 33,92 0 0 0

0,13 39,58 0 0 0

0,15 48,02 0 0 0

0,17 56,38 0 0 0

0,19 59,84 0 0 0

0,21 70,1 0 0 0
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0,23 76,64 0 0 0

0,25 87,62 0 0 0

0,27 99,4 0 0 0

0,29 108,02 0 0 0

0,31 121,2 0 0 0

0,33 133,78 0 0 0

0,35 158,48 0 0 0

0,37 168,46 0 0 0

0,39 197,26 0 0 0

0,41 223,44 0 0 0

0,43 251,74 0 0 0

0,45 285,66 0 0 0

0,47 374,98 0 0 0

0,49 410,12 0 0 0

0,51 559,4 0 0 0

0,53 804,96 0 0 0

0,55 1077,52 0 0 0

0,57 2231,62 3471,8 527,4 2979

0,59 3870,08 4486,52 1103,12 3445,52

0,61 5878,62 5789,84 2002,35 3895,95

0,63 6724,52 6644,78 3261,78 3554,71

0,65 6884,4 6800,88 4668,64 2361,36

0,67 6929,06 6849,44 5200,16 1878,78

0,69 6877,9 6844,08 5719,74 1340,14

0,71 6776,44 6755,88 5907,6 1046,98

0,73 6644,32 6628,8 6024,76 774,26

0,75 6453,24 6444,74 6032,6 550,48

0,77 6239,18 6229,4 5908,84 436,44
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0,79 5926,04 5921,94 5700,82 311,84

0,81 5599,84 5597,2 5440,68 225,52

0,83 5191,5 5188,14 5081,4 155,62

0,85 4774,18 4773,18 4698,7 110,12

0,87 4305,8 4304,78 4255,78 73,66

0,89 3745,6 3744,9 3717,12 42,62

0,91 3149,8 3149,54 3134,24 23,54

0,93 2526,8 2526,72 2520,16 10,06

0,95 1843,26 1843,22 1840,62 4,04

0,97 1146,18 1146,18 1145,3 1,5

0,99 396,66 396,62 396,56 0,1

Tabela 7.3: Dados referentes aos perímetros totais

Probabilidade

de Ocupação

Perímetro total

das partículas no

cluster eletrônico

Perímetro total

das partículas

no cluster de

percolação

Perímetro total

das partículas

no backbone

Perímetro total

das partículas

nos dangling

ends

0,01 3,84 0 0 0

0,03 12,16 0 0 0

0,05 20 0 0 0

0,07 29,76 0 0 0

0,09 42 0 0 0

0,11 51,28 0 0 0

0,13 61,12 0 0 0

0,15 75,6 0 0 0

0,17 91,6 0 0 0

0,19 98,64 0 0 0

0,21 117,84 0 0 0
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0,23 131,84 0 0 0

0,25 155,44 0 0 0

0,27 179,84 0 0 0

0,29 200,88 0 0 0

0,31 230 0 0 0

0,33 261,44 0 0 0

0,35 317,36 0 0 0

0,37 339,92 0 0 0

0,39 413,52 0 0 0

0,41 479,44 0 0 0

0,43 583,44 0 0 0

0,45 643,68 0 0 0

0,47 873,68 0 0 0

0,49 965,52 0 0 0

0,51 1361,68 0 0 0

0,53 2012,64 0 0 0

0,55 2767,52 0 0 0

0,57 5900,64 9516 1666,4 7849,6

0,59 10686,3 12652,3 3575,68 9076,64

0,61 17139,8 17019,1 6559,81 10459,3

0,63 20767 20598,2 11083,4 9514,78

0,65 22713,7 22489,9 16447,1 6042,8

0,67 24021,6 23809,6 19096,5 4713,12

0,69 25214,4 25131,4 21950,6 3180,8

0,71 26356,4 26312 23895,4 2416,64

0,73 27480,6 27446,7 25736,4 1710,32

0,75 28660,3 28641 27526,1 1114,96

0,77 29629 29607,9 28724,4 883,52
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0,79 30665 30655,4 30064,8 590,64

0,81 31663,4 31658,9 31242,9 416

0,83 32642,5 32636,3 32361,5 274,8

0,85 33577,4 33575,7 33389,8 185,84

0,87 34445,5 34443,9 34317,7 126,24

0,89 35391 35389,6 35319 70,64

0,91 36276,2 36275,8 36237,8 38,08

0,93 37119,1 37118,9 37103,6 15,28

0,95 37972,9 37972,8 37966,5 6,32

0,97 38766,6 38766,6 38763,8 2,72

0,99 39585,7 39585,6 39585,4 0,16

Tabela 7.4: Dados referentes às transparências

Probabilidade

de Ocupação

Transparência

das partículas no

cluster eletrônico

Transparência

das partículas

no cluster de

percolação

Transparência

total das

partículas no

backbone

Transparência

total das

partículas nos

dangling ends

0,01 0,74722 0 0 0

0,03 0,71845 0 0 0

0,05 0,71039 0 0 0

0,07 0,71082 0 0 0

0,09 0,67531 0 0 0

0,11 0,66884 0 0 0

0,13 0,65296 0 0 0

0,15 0,6406 0 0 0

0,17 0,62095 0 0 0

0,19 0,61377 0 0 0

0,21 0,6046 0 0 0

59



0,23 0,58669 0 0 0

0,25 0,56922 0 0 0

0,27 0,55925 0 0 0

0,29 0,54246 0 0 0

0,31 0,53218 0 0 0

0,33 0,51545 0 0 0

0,35 0,50245 0 0 0

0,37 0,49907 0 0 0

0,39 0,47918 0 0 0

0,41 0,47027 0 0 0

0,43 0,4603 0 0 0

0,45 0,44886 0 0 0

0,47 0,43214 0 0 0

0,49 0,42839 0 0 0

0,51 0,41231 0 0 0

0,53 0,40319 0 0 0

0,55 0,39089 0 0 0

0,57 0,38028 0,36492 0,31592 0,38271

0,59 0,36453 0,35502 0,31 0,38225

0,61 0,34411 0,34042 0,30575 0,37501

0,63 0,32422 0,32269 0,2945 0,37802

0,65 0,30313 0,30244 0,28395 0,39551

0,67 0,28848 0,28772 0,27249 0,40552

0,69 0,27282 0,27237 0,26064 0,42631

0,71 0,25714 0,25679 0,24726 0,4404

0,73 0,24181 0,24155 0,23414 0,45927

0,75 0,22519 0,22504 0,21919 0,4966

0,77 0,21059 0,21041 0,20573 0,5021
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0,79 0,19327 0,1932 0,18964 0,5336

0,81 0,17688 0,17682 0,17416 0,54825

0,83 0,15906 0,15898 0,15704 0,57551

0,85 0,1422 0,14218 0,14074 0,60142

0,87 0,12502 0,12499 0,12403 0,59076

0,89 0,10584 0,10583 0,10525 0,61704

0,91 0,08684 0,08683 0,0865 0,63747

0,93 0,06808 0,06808 0,06793 0,66814

0,95 0,04854 0,04854 0,04848 0,66502

0,97 0,02957 0,02957 0,02955 0,60662

0,99 0,01002 0,01002 0,01002 0,625

Tabela 7.5: Dados referentes à tortuosidade e ao número de saídas do cluster de percolação

Probabilidade

de Ocupação
Tortuosidade

Número de saídas

do cluster de

percolação

0,01 0,00132 0

0,03 0,00528 0

0,05 0,01311 0

0,07 0,02761 0

0,09 0,04601 0

0,11 0,06594 0

0,13 0,08213 0

0,15 0,12772 0

0,17 0,1793 0

0,19 0,22567 0

0,21 0,24434 0

0,23 0,30474 0
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0,25 0,35075 0

0,27 0,41664 0

0,29 0,51066 0

0,31 0,62121 0

0,33 0,70847 0

0,35 0,76813 0

0,37 0,9286 0

0,39 1,0266 0

0,41 1,14963 0

0,43 1,24476 0

0,45 1,39781 0

0,47 1,37658 0

0,49 1,60182 0

0,51 1,76599 0

0,53 2,11683 0

0,55 2,17671 0

0,57 2,44074 1

0,59 2,54243 8

0,61 2,88553 23

0,63 3,3219 31

0,65 3,74252 36

0,67 4,06588 41

0,69 4,93961 43

0,71 5,48797 47

0,73 6,19077 50

0,75 7,6573 53

0,77 9,119 57

0,79 9,60699 60
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0,81 13,8546 65

0,83 17,3465 69

0,85 21,9413 73

0,87 24,4335 77

0,89 25,9848 81

0,91 27,8378 83

0,93 28,5183 87

0,95 24,7945 91

0,97 19,9224 94

0,99 18,4479 98

7.2 Código do Mathematica

h = 100.; (* determina o tamanho da rede *)

Parâmetros do algoritmo :

numexits :=

N[Count[a[[All, h]], 3] +

Count[a[[All, h]],

5]];(* numexits (number of exits) encontra o número de saídas do \

caminho de percolação *)

ge := Sum[

Count[a[[All, i]], 2] + Count[a[[All, i]], 3] +

Count[a[[All, i]], 5], {i, 1, h}]/(h*

h); (* densidade de partículas pertencentes ao cluster eletrônico \

*)

gepc := If[numexits != 0,
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Sum[Count[a[[All, i]], 3] + Count[a[[All, i]], 5], {i, 1, h}]/(h*

h)]; (* densidade de partículas no cluster de percolação *)

gebb := If[numexits != 0,

Sum[Count[a[[All, i]], 5], {i, 1, h}]/(h*

h)]; (* densidade de partículas no backbone *)

gedangend :=

If[numexits != 0,

Sum[Count[a[[All, i]], 3], {i, 1, h}]/(h*

h)]; (* densidade de partículas dangling ends *)

porosity :=

Sum[Count[a[[All, i]], 0], {i, 1, h}]/(h*h); (* porosidade *)

extper := N[

Plus[Total[SequenceCount[#, {2, 0}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {2, 0}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {0, 2}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {0, 2}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {3, 0}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {3, 0}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {0, 3}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {0, 3}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {5, 0}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {5, 0}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {0, 5}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {0, 5}] & /@

Transpose[a]]]]; (* Perímetro externo do cluster eletrônico*)

extperpc :=

N[If[numexits != 0,

Plus[Total[SequenceCount[#, {3, 0}] & /@ a],
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Total[SequenceCount[#, {3, 0}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {0, 3}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {0, 3}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {5, 0}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {5, 0}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {0, 5}] & /@ a],

Total[

SequenceCount[#, {0, 5}] & /@

Transpose[a]]]]]; (*Perímetro externo do cluster de percolação *)

extperbb :=

N[If[numexits != 0,

Plus[Total[SequenceCount[#, {5, 0}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {5, 0}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {0, 5}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {0, 5}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {5, 3}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {5, 3}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {3, 5}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {3, 5}] & /@

Transpose[a]]]]]; (*Perímetro externo do backbone *)

extperdangend :=

N[If[numexits != 0,

Plus[Total[SequenceCount[#, {3, 0}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {3, 0}] & /@ Transpose[a]],

Total[SequenceCount[#, {0, 3}] & /@ a],

Total[SequenceCount[#, {0, 3}] & /@

Transpose[a]]]]]; (*Perímetro externo dos dangling ends *)

totper := N[
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Sum[Count[a[[All, i]], 2] + Count[a[[All, i]], 3] +

Count[a[[All, i]], 5], {i, 1,

h}]*4]; (* perímetro total do cluster eletrônico *)

totperpc :=

N[If[numexits != 0,

Sum[Count[a[[All, i]], 3] + Count[a[[All, i]], 5], {i, 1,

h}]*4]]; (* perímetro total do cluster de percolação *)

totperbb :=

N[If[numexits != 0,

Sum[Count[a[[All, i]], 5], {i, 1,

h}]*4]]; (* perímetro total do backbone *)

totperdangend :=

N[If[numexits != 0,

Sum[Count[a[[All, i]], 3], {i, 1,

h}]*4]]; (* perímetro total dos dangling ends *)

transparency :=

N[If[totper != 0,

extper/totper]]; (* transparência do cluster eletrônico *)

transparencypc :=

If[numexits != 0 && totperpc != 0,

N[extperpc/totperpc]]; (* transparência do cluster de percolação *)

transparencybb :=

If[numexits != 0 && totperbb != 0,

N[extperbb/totperbb]]; (* transparência do backbone *)

transparencydangend :=

If[numexits != 0 && totperdangend != 0,

N[extperdangend/

totperdangend]]; (* transparência dos dangling ends *)
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per[{i_, j_}] :=

If[1 <= i <= w && 1 <= j <= h && a[[i, j]] == 1, a[[i, j]] = 2;

per[{i, j} + #] & /@ {{1, 0}, {0, 1}, {-1,

0}, {0, -1}}]; (* A função per procura, para cada sítio com \

valor 1, se há algum sítio adjacente com valor 2; caso haja, esse \

sítio assume o valor 2. Isso se repete, linha por linha, para todos \

os sítios. *)

percluster[{i_, j_}] :=

If[1 <= i <= w && 1 <= j <= h && a[[i, j]] == 2, a[[i, j]] = 3;

percluster[{i, j} + #] & /@ {{1, 0}, {0, 1}, {-1,

0}, {0, -1}}]; (* A função percluster avalia quais sítios \

condutores (valor 2) fazem parte do cluster de percolação. *)

bb[{i_, j_}] :=

If[1 <= i <= w && 1 <= j <= h && a[[i, j]] == 3, a[[i, j]] = 5;

bb[{i, j} + #] & /@ {{0, 1}, {1, 0}, {-1,

0}}]; (* A função bb procura quais partículas do cluster de \

percolação fazem parte do backbone. Ela acaba reconhecendo alguns \

dangling ends no processo como sendo parte do backbone. Para corrigir \

isso, a função dangend entra em jogo. *)

dangend[{i_, j_}] :=

Which[2 <= i <= w - 1 && 2 <= j <= h - 1 && a[[i, j]] == 5 &&

Count[{MatchQ[a[[i - 1, j]] == 5, True],

MatchQ[a[[i + 1, j]] == 5, True],

MatchQ[a[[i, j - 1]] == 5, True],

MatchQ[a[[i, j + 1]] == 5, True]}, True] == 1, a[[i, j]] = 7,

i == 1 && 2 <= j <= h - 1 && a[[i, j]] == 5 &&
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Count[{MatchQ[a[[i + 1, j]] == 5, True],

MatchQ[a[[i, j - 1]] == 5, True],

MatchQ[a[[i, j + 1]] == 5, True]}, True] == 1, a[[i, j]] = 7,

i == w && 2 <= j <= h - 1 && a[[i, j]] == 5 &&

Count[{MatchQ[a[[i - 1, j]] == 5, True],

MatchQ[a[[i, j - 1]] == 5, True],

MatchQ[a[[i, j + 1]] == 5, True]}, True] == 1, a[[i, j]] = 7,

2 <= i <= w - 1 && j == 1 && a[[i, j]] == 5 && a[[i, j + 1]] != 5,

a[[i, j]] = 7,

2 <= i <= w - 1 && j == h && a[[i, j]] == 5 && a[[i, j - 1]] != 5,

a[[i, j]] = 7, a[[1, 1]] == 5 && a[[1, 2]] != 5, a[[1, 1]] = 7,

a[[h, 1]] == 5 && a[[h, 2]] != 5,

a[[1, 1]] =

7]; (*A função dangend procura aqueles sítios cujo valor é 5 \

(obtidos pela função bb) e estão conectados apenas por um lado a \

outros sítios com valor 5. Esses são os dangling ends mais externos. \

Repetindo esse comando até que não existam mais sítios com essa \

característica, obtemos então um conjunto de sítios com valor 5, \

chamado de backbone, e um conjunto de sítios com valor 3, chamado de \

dangling ends. *)

countdangend :=

Sum[Count[a[[All, i]], 7], {i,

w}]; (*conta o número de sítios com valor 7, que farão parte dos \

dangling ends, para critério de parada da contagem de dangling ends *)

dangendtransf[{i_, j_}] :=

If[a[[i, j]] == 7,

a[[i, j]] =

3]; (*transforma os sítios com valor 7 para vaor 3, assim, \

fazendo-os se tornarem parte dos dangling ends *)
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Listas para as médias :

meange := {}; (* lista vazia para ge *)

meanpc := {}; (* lista vazia para pc *)

meanbb := {}; (* lista vazia para bb *)

meandangend := {}; (* lista vazia para dangend *)

meannumexits := {}; (* lista vazia para numexits *)

meanporosity := {}; (* lista vazia para porosity *)

meanextper := {}; (*lista vazia para extper *)

meanextperpc := {}; (*lista vazia para extperpc *)

meanextperbb := {}; (*lista vazia para extperbb *)

meanextperdangend := {}; (*lista vazia para extperdangend *)

meantotper := {}; (*lista vazia para totper *)

meantotperpc := {}; (*lista vazia para totperpc *)

meantotperbb := {}; (*lista vazia para totperbb *)

meantotperdangend := {}; (*lista vazia para totperdangend *)

meantransparency := {}; (*lista vazia para a transparency *)

meantransparencypc := {}; (*lista vazia para a transparencypc *)

meantransparencybb := {}; (*lista vazia para a transparencybb*)

meantransparencydangend := {}; (*lista vazia para a \

transparencydangend *)

Programa :

Do[

Listas para os parâmetros

listge := {};

listpc := {};
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listbb := {};

listdangend := {};

listnumexits := {}; (* lista vazia para numexits *)

listporosity := {}; (* lista vazia para porosity *)

listextper := {}; (*lista vazia para o perímetro externo *)

listextperpc := {}; (*lista vazia para o perímetro externo do \

cluster de percolação*)

listextperbb := {}; (*lista vazia para o perímetro externo do \

backbone*)

listextperdangend := {}; (*lista vazia para o perímetro externo dos \

dangling ends*)

listtotper := {}; (*lista vazia para o perímetro externo *)

listtotperpc := {}; (*lista vazia para o perímetro externo do \

cluster de percolação*)

listtotperbb := {}; (*lista vazia para o perímetro externo do \

backbone*)

listtotperdangend := {}; (*lista vazia para o perímetro externo dos \

dangling ends*)

listtransparency := {}; (*lista vazia para a transparência *)

listtransparencypc := {}; (*lista vazia para a transparência do \

cluster de percolação*)

listtransparencybb := {}; (*lista vazia para a transparência do \

backbone*)

listtransparencydangend := {}; (*lista vazia para a transparência \

dos dangling ends*)

For[p = 0.01, p < 1., p = p + 0.02,(*

Varia o valor de p de 0 até 1 *)

Block[{a, $RecursionLimit = Infinity, w = h},

(* Variando o argumento do SeedRandom, varia-

se o valor do percolation threshold.
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Esse comando faz com que os valores dos sítios (0,

1 ou 2) sejam sempre os mesmos. Tirando esse comando,

cada vez que rodamos o programa,

obtemos uma distribuição diferente. *)

a =

Map[Boole[# < p] &,

RandomReal[{0, 1}, {w,

h}], {2}]; (* # assume valores reais entre 0 e 1. Se o \

argumento da função booleana for satisfeito, resulta em True,

caso contrário, resulta em False *)

Do[per[{i, 1}], {i, w}]; (* Aplica a função per em j=1,

o que faz com que os sítios que possuam valores 1, no caso,

todos, ou algum sítio adjacente com valor 2,

assumam o valor 2 *)

Do[percluster[{i, h}], {i, w}]; (* Essa função identifica,

dentre as partículas condutoras,

quais fazem parte de cluster de percolação *)

Do[bb[{i, 1}], {i, w}];

Do[dangend[{i, j}], {i, w}, {j, h}];

loopdangend :=

While[countdangend != 0,

Do[dangendtransf[{i, j}], {i, w}, {j, h}];

Do[dangend[{i, j}], {i, w}, {j, h}]];
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Armazenamento das listas

AppendTo[listge, {p, ge}];

AppendTo[listpc, {p, gepc}];

AppendTo[listbb, {p, gebb}];

AppendTo[listdangend, {p, gedangend}];

AppendTo[listnumexits, {p, numexits}];

AppendTo[listporosity, {p, porosity}];

AppendTo[listextper, {p, extper}];

AppendTo[listextperpc, {p, extperpc}];

AppendTo[listextperbb, {p, extperbb}];

AppendTo[listextperdangend, {p, extperdangend}];

AppendTo[listtotper, {p, totper}];

AppendTo[listtotperpc, {p, totperpc}];

AppendTo[listtotperbb, {p, totperbb}];

AppendTo[listtotperdangend, {p, totperdangend}];

AppendTo[listtransparency, {p, transparency}];

AppendTo[listtransparencypc, {p, transparencypc}];

AppendTo[listtransparencybb, {p, transparencybb}];

AppendTo[listtransparencydangend, {p, transparencydangend}];

]

]

AppendTo[meange, listge];

AppendTo[meanpc, listpc];

AppendTo[meanbb, listbb];
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AppendTo[meandangend, listdangend];

AppendTo[meannumexits, listnumexits];

AppendTo[meanporosity, listporosity];

AppendTo[meanextper, listextper];

AppendTo[meanextperpc, listextperpc];

AppendTo[meanextperbb, listextperbb];

AppendTo[meanextperdangend, listextperdangend];

AppendTo[meantotper, listtotper];

AppendTo[meantotperpc, listtotperpc];

AppendTo[meantotperbb, listtotperbb];

AppendTo[meantotperdangend, listtotperdangend];

AppendTo[meantransparency, listtransparency];

AppendTo[meantransparencypc, listtransparencypc];

AppendTo[meantransparencybb, listtransparencybb];

AppendTo[meantransparencydangend, listtransparencydangend];

, 100] (* Programa roda 100 vezes *)

Listas para as médias

listmeange :=

Table[Mean[DeleteCases[meange[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeanpc :=

Table[Mean[DeleteCases[meanpc[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeanbb :=

Table[Mean[DeleteCases[meanbb[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeandangend :=

Table[Mean[DeleteCases[meandangend[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]
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listmeannumexits :=

Table[Round[

Mean[DeleteCases[meannumexits[[1 ;; 50, i, 2]], Null]]], {i, 50}]

listmeanporosity :=

Table[Mean[DeleteCases[meanporosity[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeanextper :=

Table[Mean[DeleteCases[meanextper[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeanextperpc :=

Table[Mean[DeleteCases[meanextperpc[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeanextperbb :=

Table[Mean[DeleteCases[meanextperbb[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeanextperdangend :=

Table[Mean[

DeleteCases[meanextperdangend[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeantotper :=

Table[Mean[DeleteCases[meantotper[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeantotperpc :=

Table[Mean[DeleteCases[meantotperpc[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeantotperbb :=

Table[Mean[DeleteCases[meantotperbb[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeantotperdangend :=

Table[Mean[

DeleteCases[meantotperdangend[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeantransparency :=

Table[Mean[DeleteCases[meantransparency[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i,

50}]

listmeantransparencypc :=

Table[Mean[

DeleteCases[meantransparencypc[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeantransparencybb :=

Table[Mean[
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DeleteCases[meantransparencybb[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i, 50}]

listmeantransparencydangend :=

Table[Mean[

DeleteCases[meantransparencydangend[[1 ;; 50, i, 2]], Null]], {i,50}]

Resultados

Print["Densisty of Conductive Particles"]

listmeange // MatrixForm

Print["Densisty of Particles of the Percolation Cluster"]

listmeanpc // MatrixForm

Print["Densisty of Particles on the Backbone"]

listmeanbb // MatrixForm

Print["Densisty of Particles on the Dangling Ends"]

listmeandangend // MatrixForm

Print["Number of Exits of the Percolation Cluster"]

listmeannumexits // MatrixForm

Print["Porosity"]

listmeanporosity // MatrixForm

Print["External Perimeter"]

listmeanextper // MatrixForm

Print["External Perimeter of Percolation Cluster"]

listmeanextperpc // MatrixForm

Print["External Perimeter of the Backbone"]

listmeanextperbb // MatrixForm

Print["External Perimeter of Dangling Ends"]

listmeanextperdangend // MatrixForm

Print["Total Perimeter"]

listmeantotper // MatrixForm

Print["Total Perimeter of Percolation Cluster"]

listmeantotperpc // MatrixForm
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Print["Total Perimeter of Backbone"]

listmeantotperbb // MatrixForm

Print["Total Perimeter of Dangling ends"]

listmeantotperdangend // MatrixForm

Print["Transparency"]

listmeantransparency // MatrixForm

Print["Transparency of Percolation Cluster"]

listmeantransparencypc // MatrixForm

Print["Transparency of Backbone"]

listmeantransparencybb // MatrixForm

Print["Transparency of Dangling Ends"]

listmeantransparencydangend // MatrixForm

7.2.1 Cálculo da tortuosidade

Parâmetros;

perc[{i_, j_}] :=

If[1 <= i <= w && 1 <= j <= h && a[[i, j]] == 1, a[[i, j]] = 3;

perc[{i, j} + #] & /@ {{0, 1}, {0, -1}, {1, 0}, {-1, 0}}];

shortestpath[{i_, j_}] :=

If[1 <= i <= w && 1 <= j <= h && a[[i, j]] == 3, a[[i, j]] = 10;

If[1 <= i <= w - 1 && 1 <= j <= h && a[[i + 1, j]] == 3,

shortestpath[{i + 1, j}],

If[1 <= i <= w && 1 <= j <= h - 1 && a[[i, j + 1]] == 3 ,

shortestpath[{i, j + 1}],

If[1 <= i <= w && 1 <= j <= h - 1 && a[[i, j - 1]] == 3 ,

shortestpath[{i, j - 1}],

, dist := i]]]];
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lista2 := {};

lista3 := {};

Algoritmo;

w = h = 100;

lista3 := {};

Do[

lista2 := {};

For[p = 0.01, p <= 1, p = p + 0.02,

Block[{$RecursionLimit = Infinity},

lista1 := {};

a = Table[Table[Boole[RandomReal[] < p], {i, w}], {j, h}];

Do[perc[{1, j}], {j, w}];

Do[shortestpath[{1, j}] AppendTo[lista1,

Sum[Count[a[[All, j]], 10], {j, w}]/dist // N];

Do[If[a[[i, j]] == 10, a[[i, j]] = 3], {i, h}, {j, w}], {j, w}]

AppendTo[lista2, Mean[DeleteCases[lista1, Null]]];

]

]

AppendTo[lista3, lista2]

, 100]
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lista4 := Table[Mean[lista3[[1 ;; 100, i]]], {i, 50}]; (* lista com os

valores médios da tortuosidade *)
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