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RESUMO 

 

Foi desenvolvido um novo modelo de eletrodo de chumbo que inclui o efeito da 

formação de filmes isolantes de sulfato de chumbo nas interfaces eletrodo-solução. 

As consequências da inclusão deste mecanismo de formação de um filme de sulfato 

de chumbo (desconsiderado nos modelos desenvolvidos até o presente) e sua 

interação com os fenômenos cinéticos e difusionais foram analisadas tanto nas 

regiões externas do eletrodo assim como nas regiões internas de um poro 

macroscópico simulado na região central do eletrodo. O modelo previu a presença 

de fenômenos de borda, mostrou a formação de gradientes de concentração e o 

efeito combinado destes fenômenos que levam ao aparecimento de uma reação 

zonal. O modelo desenvolvido previu que a reação zonal não começa na superfície 

do poro e que ela corresponde ao deslocamento de um máximo de densidade de 

corrente local e não de um máximo absoluto. As simulações identificaram um 

fenômeno temporário não descrito na literatura, o de uma maior densidade de 

corrente nas regiões mais afastadas do contra eletrodo (atribuído ao 

comparativamente lento tempo de resposta dos fenômenos difusionais) e a 

formação de um filme de sulfato de chumbo mais espesso nessas regiões. O modelo 

desenvolvido permitiu observar fenômenos como o da reação zonal e suas causas e 

analisar os diferentes fatores que afetam sua evolução. 

Palavras-chave: Eletrodos negativos. Descarga. Modelagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

It was developed a new lead electrode model including the insulating lead sulfate film 

formation in the electrode-electrolyte interface. The consequences of the lead sulfate 

formation mechanism inclusion into the model (no taken into account in other models 

developed up to the date) and its interaction with difusional and kinetic phenomena 

were detailed analyzed in both, external and internal to the macroscopic central pore 

regions. The model foresees correctly the edge effects phenomena presence, shows 

the concentration gradient formation and the combined effect of all these phenomena 

leaving to the reaction zone effect. The model foresees that the reaction zone do not 

begins at the pore surface edge and that the reaction zone corresponds to a local 

current density maximum propagation and not to an absolute one. The simulations 

identify a temporary phenomenon do not described in the literature, a bigger current 

density in regions faster from the counter electrode (attributed to the difusional 

phenomenon slower time response) and a thicker lead sulfate film in these regions. 

The developed model permits to observe phenomena like the reaction zone 

phenomenon and its causes and analyze the factors that affect its evolution. 

Key words: Negative electrodes. Discharge. Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Bancos de baterias são utilizados cada vez em maior número por um grande 

grupo de usuários, que vão desde grandes empresas como as concessionárias de 

energia, telefonia, até os pequenos consumidores. No caso das concessionárias de 

energia, a principal aplicação de bancos de baterias acontece em usinas e 

subestações para garantir a alimentação de equipamentos e circuitos no caso de 

falha no sistema principal de energia. Atualmente sua utilização está se estendendo 

cada vez mais a outras áreas como no backup dos centros de processamento de 

dados, ou para suporte das modernas redes de comunicações e dos sistemas de 

computadores utilizados em massa por todas as empresas. Outra aplicação 

importante é em instalações externas como no aproveitamento de fontes renováveis 

de energia (fotovoltaicas, solares, e outras de caráter intermitente). A previsão é que 

as baterias estejam presentes cada vez em maior número devido a suas novas 

aplicações, com no caso da introdução de veículos de propulsão elétrica (veículos 

elétricos), equipamentos relacionados à portabilidade (celulares, tablets, notebooks) 

etc. Esta utilização em massa de sistemas de acumulação de energia a base de 

baterias vem acompanhada de uma série de limitações que no passado não eram 

consideradas críticas. Por exemplo, os problemas relacionados à manutenção 

destas baterias (custos principalmente relacionados à necessidade de manter 

equipes específicas de manutenção), a sua confiabilidade (o nível de confiabilidade 

exigido atualmente pelos sistemas de backup não é o mesmo de 20 anos atrás 

devido à utilização de um maior números de sistemas automatizados), ou os 

problemas relacionados às dificuldades para incluir os bancos de baterias num 

esquema automatizado de monitoramento e controle, além dos problemas devidos 

aos demorados testes de avaliação da capacidade que duram mais de 20 horas 

(tempo durante o qual o sistema não está disponível, o que exige ter, em alguns 

casos, um segundo banco de baterias, duplicando os custos). 

Todos estes problemas e limitações assinalados têm um denominador 

comum: a necessidade de conhecer o estado de carga (SoC) da bateria, definido 

como o percentual de carga elétrica disponível num determinado momento 

comparada com seu valor máximo possível (ou seja quando está totalmente 

carregada), e o estado de saúde (SoH) da bateria, definido como a capacidade 

máxima de armazenamento de energia num determinado momento comparada com 
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o valor inicial deste parâmetro (quando a bateria era nova). Esta medida reflete a 

degradação da bateria (sua perda de capacidade de armazenar energia com a 

passagem do tempo devido à sua utilização). Tradicionalmente, para conhecer o 

estado das baterias (seja o SoC ou o SoH) é feito o ensaio de descarga com a 

presença de uma equipe treinada para estas tarefas utilizando equipamentos 

específicos. Este ensaio é demorado (pode levar mais de dois dias, incluindo os 

processos de recarga dos bancos de baterias). A possibilidade de obter informações 

do SoC e SoH dos bancos de baterias de forma rápida e automatizada foi sempre 

um desafio que só nos últimos anos começou a ser levado em consideração, 

principalmente devido aos avanços na eletrônica, na disponibilidade de novas 

ferramentas para diagnóstico junto com um maior conhecimento dos processos que 

determinam o SoH e SoC de um banco de baterias e de como acessar dados sobre 

eles.Uma das ferramentas mais promissoras para acessar a estas informações é a 

espectroscopia de impedância eletroquímica - EIS. O espectro de impedância de 

uma bateria caracteriza seu comportamento dinâmico, ou seja, caracteriza a 

resposta do sistema a uma perturbação externa de pequena amplitude (pequena o 

suficiente para permanecer na região linear, que no caso de baterias corresponde a 

aproximadamente 10 mV). A impedância é definida, como a relação entre a 

perturbação (seja em corrente ou tensão) e a resposta do sistema e é calculada 

utilizando a equação (1): 

 

      (1) 

Assim, a impedância eletroquímica de uma bateria é representada por um número 

complexo dependente da frequência, caracterizado tanto pela sua parte real quanto 

pela imaginaria ou pelo seu módulo e ângulo de fase.  

A partir do momento em que a técnica de impedância se tornou uma 

ferramenta prática (no sentido de que foram disponibilizados equipamentos 

comerciais que permitem obter os espectros de impedância de baterias em campo), 

a interpretação dos dados passou a ser o maior desafio para sua aplicação. Muitos 

pesquisadores propuseram modelos e teorias para explicar os espectros de 

impedância e obter, a partir deles, informações sobre o estado operacional das 

baterias. Apesar do grande número e a diversidade de modelos propostos, todos 

eles podem ser agrupados em duas grandes categorias: os de circuitos equivalentes 
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e os físico-químicos (ou eletroquímicos). Os modelos baseados em representações 

utilizando circuitos equivalentes combinam elementos passivos ajustáveis 

(resistores, capacitores, indutores) de tal forma que o seu espectro de impedância 

seja similar ao do sistema eletroquímico em questão [1 – 3]. O maior problema 

destes modelos é que o uso destes ajustes para reproduzir os resultados das 

medidas de impedância experimentais leva a imprecisões na previsão do 

comportamento de sistemas eletroquímicos devido, principalmente, a que: os 

componentes do circuito ajustado muitas vezes não têm relação com os parâmetros 

físicos reais; e inúmeros circuitos equivalentes diferentes apresentam o mesmo 

espectro de impedância, o que introduz um certo grau de subjetividade na escolha 

do modelo que representa o sistema físico real. 

Estas desvantagens dos modelos de circuitos equivalentes levaram a que 

muitos pesquisadores da área optassem por desenvolver modelos físico-químicos. 

Estes modelos são baseados na solução de equações diferenciais que representam 

os fenômenos eletroquímicos presentes. A este respeito, em 2007 foi publicado um 

trabalho [4] que ressalta a vantagem de interpretar os diagramas de impedância com 

base em modelos físico-químicos de placas de baterias (e não por circuitos 

equivalentes). Neste trabalho, os autores conseguiram estabelecer relações entre os 

diagramas de impedância e os estados de carga e de saúde das placas positivas de 

baterias de chumbo-ácido. Demonstraram também que os mecanismos de carga e 

de descarga da placa positiva são distintos, e que não é apenas um único 

mecanismo ocorrendo em duas direções opostas. Isso permitiu visualizar um 

fenômeno não estudado anteriormente, uma histerese nas estimativas de SoC 

durante a carga e a descarga [4]. 

Medidas de impedância de baterias em função da frequência não são, até o 

presente, práticas universalmente aceitas para determinar o SoC e o SoH. A 

principal causa desta rejeição é devida, como ressaltado por Mcdonald (2006), à 

falta de habilidade matemática e de programação por parte dos eletroquímicos, o 

que leva a uma interpretação simplificada dos resultados. Segundo o mesmo autor, 

o espectro de impedância eletroquímica, se obtido para toda a faixa infinita de 

frequências, contém todas as informações que podem ser extraídas do sistema por 

métodos lineares de perturbação elétrica. Ou seja, sua eficiência (medida pela 

relação entre a informação obtida e o esforço aplicado para obter esta informação) é 

extremamente elevada. Mas, para sua interpretação, é necessário um conhecimento 
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multidisciplinar. Assim, a interpretação física dos resultados da espectroscopia de 

impedância é o desafio de maior complexidade e potencialmente seria o de maior 

contribuição científica na área (sua aplicabilidade, se devidamente desenvolvido, 

extrapola a área de baterias). Neste sentido, o primeiro passo para interpretar 

fisicamente os espectros de impedância eletroquímicos é desenvolver um modelo 

dos eletrodos e das reações que neles acontecem que representem a situação real 

de uma bateria de chumbo-ácido. Para responder a questões tanto para a 

interpretação dos espectros de impedância como para a interpretação de medidas 

mais tradicionais, como as voltametrias [5], e também para esclarecer dúvidas sobre 

a estrutura do próprio filme de sulfato de chumbo [6] como: a distribuição de linhas 

de corrente durante descargas (e portanto, da distribuição de espessuras do filme de 

sulfato de chumbo sobre a superfície do eletrodo); a influência ou não das bordas 

nessas distribuições (geralmente desconsideradas nas análises teóricas); o papel da 

porosidade do eletrodo e sua influencia tanto nos espectros de impedância como na 

própria dinâmica dos processos de descarga (mais uma vez, sua influência na 

distribuição das linhas de corrente e nas mudanças desta distribuição a medida que 

a descarga avança), é necessário ter um modelo que considere o filme de sulfato de 

chumbo produto da descarga e suas características físicas. A partir de um modelo 

desenvolvido e funcional que leve em consideração as questões acima mencionadas 

seria possível simular descargas e verificar como estas características mudam 

quando diferentes parâmetros do modelo físico-químico são alterados (por exemplo, 

condutividade de uma fase, porosidade do eletrodo, crescimento de uma nova fase 

sobre o eletrodo, etc.). Assim, a presente dissertação tem por objetivo desenvolver 

um modelo físico-químico tridimensional de um eletrodo de uma bateria. Para tal foi 

escolhido o software Comsol Multiphysics®. 

 

1.1 O SOFTWARE – COMSOL MULTIPHYSICS 

 

O software Comsol Multiphysics®, uma evolução do software FEMLAB até 

2005, é uma ferramenta de resolução de equações diferenciais parciais pelo método 

dos elementos finitos [7]. Sua principal característica é que permite desenvolver 

modelos físico-químicos tridimensionais de qualquer sistema eletroquímico 

resolvendo as equações relacionadas a seu funcionamento (ou seja, as equações 

relacionadas ao transporte, à cinética e à termodinâmica) de forma acoplada 
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considerando todos os fenômenos físicos incluídos no modelo desenvolvido (o fato 

do software resolver equações acopladas e, portanto abordar problemas complexos 

com vários fenômenos físicos atuando ao mesmo tempo levou ao seu nome 

multiphysics) [8]. 

 

2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta dissertação é desenvolver, utilizando o software 

Comsol Multiphysics®, um modelo físico-químico tridimensional do eletrodo negativo 

de uma bateria de chumbo-ácido, que inclua a formação de um filme de sulfato de 

chumbo durante a descarga. 

 

Os objetivos específicos são:  

 

 levantar o estado-da-arte das modelagens de eletrodos de baterias de 

chumbo-ácido; 

 desenvolver um modelo tridimensional simples de um eletrodo plano de 

chumbo em uma solução de ácido sulfúrico (sem problemas 

difusionais) utilizando o software Comsol Multiphysics
®

; 

 modelar uma descarga considerando a formação do filme de sulfato de 

chumbo; 

 desenvolver modelos mais próximos de placas de baterias reais, 

inserindo os problemas difusionais; 

 inserir um poro macroscópico no modelo e analisar os resultados da 

simulação (incluindo os problemas difusionais) com medidas 

experimentais conhecidas e verificar o desenvolvimento da 

denominada zona de reação; 

 analisar os perfis de filmes de sulfato de chumbo resultantes de 

descargas realizadas no modelo desenvolvido, considerando múltiplos 

problemas (por exemplo, os problemas de bordas). 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

O levantamento do estado da arte foi divido em duas partes: no 

desenvolvimento de modelos de eletrodos e baterias de chumbo-ácido, e nas 

simulações destes sistemas utilizando o software Comsol Multiphysics®. 

 

3.1 Modelagem de eletrodos e baterias de chumbo-ácido 

 

Os primeiros modelos matemáticos para descrever o comportamento de 

eletrodos porosos de baterias de chumbo-ácido foram desenvolvidos nos anos 50 

por Stein [9, 10] e Euler [11]. Estes modelos abordaram o comportamento de 

descarga de eletrodos positivos e tinham como único objetivo obter as distribuições 

de corrente nos eletrodos. Estes foram aprimorados nos anos seguintes, de forma 

constante, a medida que as ferramentas matemáticas e computacionais foram sendo 

desenvolvidas [12, 13]. Um abrangente levantamento bibliográfico dos primeiros 

modelos desenvolvidos foi publicado em 1975 por Newman e Tiedemann [14] e 

estes mesmos autores desenvolveram em 1979 o primeiro modelo simples para 

descrever uma descarga de uma célula eletroquímica (composta por dois eletrodos 

e o eletrólito) [15].  

Em 1987, Gu et. al. [16] aprimoraram este modelo unidimensional para 

descrever o comportamento da célula eletroquímica tanto na descarga como na 

carga, incluindo equações diferenciais parciais acopladas para cada uma das 4 

regiões em que foi dividida a célula (eletrodo positivo, eletrólito, separador e eletrodo 

negativo). Estes mesmos autores estenderam seu modelo para incluir efeitos 

relacionados à espessura dos separadores em 1990 [17].  

A partir deste momento, utilizando ferramentas matemáticas e 

computacionais cada vez mais completas, surgiram estudos dos impactos do 

dimensionamento no desempenho das baterias. Ekdunge e Simonsson [18] 

estudaram, utilizando os modelos desenvolvidos por Simonsson em 1973 [12] 

(mantendo as mesmas simplificações), os processos que limitam a capacidade em 

função da concentração inicial do eletrólito. Dimpault-Darcy et. al. [19] incluíram 

nesses modelos os efeitos da espessura dos eletrodos, da sua condutividade e da 

temperatura de operação, permitindo assim obter a dependência do desempenho 
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das baterias destas características. Até então a maioria dos modelos eram 

unidimensionais.  

Em 1993, Bernardi e Gu [20] estenderam os modelos unidimensionais 

desenvolvidos, para incluir efeitos devido á distribuição bidimensional da corrente 

nos eletrodos. Dois anos depois, em 1995, Bernardi e Carpenter [21] incluíram nos 

modelos unidimensionais a evolução de oxigênio e hidrogênio nos eletrodos positivo 

e negativo respectivamente. Nesta mesma época, Kim et. al. [22] estudaram os 

efeitos da porosidade inicial e dos coeficientes cinéticos da reação de transferência 

de carga no comportamento da descarga em baterias ventiladas. Na maioria destes 

modelos, os efeitos de transporte (convecção, migração e difusão) foram 

considerados com limitações devido à complexidade em resolver as equações 

diferencias parciais acopladas que decorrem da inclusão destes fenômenos 

somados aos fenômenos cinéticos.  

Em 1997, Gu, Wand e Liaw [23] desenvolveram um modelo matemático que 

considerava equações acopladas em duas dimensões (o acoplamento considerado 

foi entre equações de transporte e de cinética) além de considerar a convecção livre 

do ácido devido às variações de densidade decorrentes da estratificação do 

eletrólito. No mesmo ano, Newman e Tiedemann [24] estudaram os processos de 

recombinação de gases em baterias VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Em 1999, 

Guo et. al. [25] estudaram fenômenos de transporte relacionados a processos 

devidos à denominada carga pulsada (quando a corrente durante a carga é 

interrompida a intervalos regulares de tempo). Uma extensão destes estudos foi 

aplicada em 2003 a regimes de operação de veículos elétricos (onde cargas, 

repousos e descargas acontecem a intervalos de tempo de poucos segundos) [26]. 

Na Tabela 1 [27] é apresentado um resumo dos principais modelos desenvolvidos 

até 2009 e suas características. 

A partir da primeira década do século XXI, a aplicação de modelos 

matemáticos para descrever o comportamento de baterias se estendeu 

significativamente, saindo do âmbito laboratorial para entrar em áreas de aplicação 

prática como a das energias renováveis e redes inteligentes [28, 29], na área dos 

veículos elétricos [30, 31, 32], dos sistemas portáteis (celulares, laptops, etc.) [33, 

34, 35] e até no desenvolvimento de novos tipos de baterias [36, 37]. 

 



22 

Tabela 1. Principais modelos matemáticos de eletrodos e células 

eletroquímicas desenvolvidos até 2009. Características principais. 

Referências [20] [21] [19] [16] [23] [25] [24] [17] [26] [12] [18] 

Modelo 
Eletrodo   X   X    X X 

Célula X X  X X  X X X   

Geometria 
1D  X  X  X X X X X X 

2D X  X  X       

Bateria 
Ventilada X  X X X     X X 

Selada  X    X X X X   

Operação 
Carga  X  X X X X  X   

Descarga X  X X X   X X X X 

Variáveis 

Porosidade X X X X X   X  X X 

Potencial no 

metal 
X X X X X X X X X X X 

Potencial na 

solução 
X X X X X  X X X X  

Concentração X X X X X X X X X X X 

Densidade de 

corrente 
X X X X X X X X X X X 

Temperatura X X X X X X X X X X X 

Volume de gás  X          

Pressão  X   X       

Velocidade 

dos íons 
    X       

Fenômenos 

Dupla camada         X   

Gaseamento  X    X X     

Estratificação X  X  X       

Convecção     X       

Tabela retirada da referência [27] 

 

Os pesquisadores passaram a se preocupar mais com a validação dos seus 

modelos por meio de comparações com resultados de operação de baterias reais 

em campo (e não somente comparando seus modelos com resultados obtidos de 

laboratório) [38]. Este processo tentou atender a demanda por modelos que melhor 

representassem o que acontece quando baterias são utilizadas em aplicações reais 
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(por trás desta demanda estão os interesses econômicos relacionados à 

determinação do estado de carga e de saúde destes sistemas, ou seja, sua 

previsibilidade). 

Os modelos de baterias chumbo-ácido  descritos, consideram a migração e 

a difusão das espécies reativas (e em alguns casos até a convecção natural), a 

resistência ôhmica do eletrólito e dos eletrodos, as velocidades finitas das reações 

de transferência de carga e as reações paralelas (como por exemplo, a formação de 

hidrogênio). Dentre estes fenômenos considerados, a condução eletrônica dos 

eletrodos é um fator que deve ser analisado com maior atenção devido a sua 

relevância para o desenvolvimento da presente dissertação. A resistência ôhmica de 

um eletrodo de chumbo muda durante a operação da bateria, dada a formação de 

um filme de sulfato de chumbo. Um dos fenômenos que afetam consideravelmente 

esta resistência é a porosidade do eletrodo. Este fator já é considerado na maioria 

dos modelos existentes (ver Tabela 1). A resistência elétrica dos eletrodos é também 

afetada por outro processo. Os materiais ativos que formam ambos os eletrodos de 

uma bateria de chumbo-ácido (o chumbo no eletrodo negativo e o dióxido de 

chumbo no eletrodo positivo) são condutores eletrônicos, por outro lado, o produto 

da descarga (o sulfato de chumbo) é um material isolante. Assim, a resistência 

elétrica dos eletrodos muda à medida que seus materiais ativos (Pb e PbO2) se 

transformam em produtos (em sulfato de chumbo). Este fenômeno é relevante para 

descrever o processo de descarga de uma bateria (ou dos seus eletrodos positivo e 

negativo individualmente), pois ele determina a forma como a descarga procede (ou 

seja, a distribuição das linhas de corrente ao longo do tempo) assim como o 

momento do fim da descarga (quando a queda de potencial através do produto da 

descarga atinge um valor predeterminado). Este efeito, a mudança da composição 

do eletrodo e sua influência na resistência elétrica não têm sido considerado nos 

modelos. A resistência de um eletrodo muda quando se atinge um valor crítico de 

conversão do material ativo de um material condutor (Pb e PbO2) para um isolante 

(PbSO4). Já nos anos 80, Matzendorf [39] mostrou que a condutividade do eletrodo 

positivo, após uma descarga de 60% da sua capacidade total, é de 

aproximadamente 100 S.m-1, e que este valor cai 5 ordens de grandeza quando a 

descarga aumenta só 5% (ou seja, quando passa a ser de 65% a profundidade de 

descarga). O mesmo fenômeno foi observado no eletrodo negativo pelo mesmo 

autor [39]. A explicação foi que os caminhos para a condução eletrônica deixam de 
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existir quando a descarga atinge um valor crítico (em outras palavras, quando o 

produto da descarga – o PbSO4 cobre toda a superfície do eletrodo com uma 

camada isolante que atinge uma espessura crítica).  

Outro fenômeno importante que está relacionado com as propriedades do 

produto da descarga é a forma como a descarga procede. Durante a descarga dos 

eletrodos que formam uma bateria de chumbo-ácido (seja o positivo ou o negativo), 

as linhas de corrente permanentemente tendem a se deslocar por caminhos de 

menor resistência. Este deslocamento pelos caminhos de menor resistência leva a 

que as regiões onde as reações estão acontecendo se desloquem da superfície dos 

eletrodos (onde inicialmente acontecem) para as regiões mais internas dos mesmos, 

a medida que as regiões superficiais se tornam isolantes devido à formação do 

sulfato de chumbo, produto da descarga. Este fenômeno se repete até a reação 

ocorrer em toda a área disponível do eletrodo (iniciando-se pela superfície e 

terminando no centro) quando finalmente o filme de sulfato de chumbo atingirá sua 

espessura crítica e interromperá a descarga. Este processo é chamado de reação 

zonal (devido a que a área de reação é limitada a uma região que se desloca da 

superfície do eletrodo para seu interior) e tem sido descrito em muitas publicações 

[40, 41]. Todos estes efeitos causados pela variação da resistência dos eletrodos 

que, por sua vez, é devido às mudanças na composição dos mesmos, têm sido 

ignorados nos modelos matemáticos desenvolvidos até o presente momento. 

 

3.2 Modelagem de eletrodos e baterias de chumbo-ácido utilizando o 

Software Comsol Multihysics® 

 

Desde seu desenvolvimento inicial (em 2005), o software Comsol 

Multiphysics® tem sido utilizado em diversos tipos de estudos, principalmente de 

sistemas elétricos e mecânicos [8]. Com seu aperfeiçoamento e o desenvolvimento 

de novas ferramentas (atualmente o software está na sua versão 5.0), o uso deste 

software expandiu sua área de atuação a quase todas as áreas de pesquisa, desde 

as tradicionais como a mecânica, biologia, medicina, etc. até às mais modernas 

como às relacionadas à nanotecnologia e até mesmo à cosmologia. Uma das áreas 

que se utiliza deste software e suas ferramentas de pesquisa mais recentemente foi 

a eletroquímica [7]. Nesta área, o software apresenta 4 módulos específicos 

denominados: Baterias e Células a Combustível; Corrosão; Eletrodeposição; e 



25 

Engenharia das Reações Químicas. Além dos módulos descritos, o software contém 

uma lista de modelos já desenvolvidos dentro de uma biblioteca de modelos prontos 

(isso é, pré programados para utilização direta do usuário). Na área de baterias de 

chumbo-ácido os modelos prontos incluem um único modelo unidimensional para 

simular as curvas de potencial durante a carga e a descarga das baterias. Este 

modelo foi desenvolvido a partir do artigo publicado por Cugnet et. al. [27] em 2009 

(o modelo inclui as reações principais e paralelas, considera eletrodos porosos e 

considera a auto descarga dos eletrodos). Este modelo é relativamente simples e 

por ser unidimensional, não é possível tratar problemas de bordas e outros que só 

podem ser simulados em modelos bidimensionais e/ou tridimensionais. Apesar da 

simplicidade do modelo ele demonstra muito bem o potencial do software, simulando 

as curvas de descarga de uma bateria comercial, com elevadas correntes assim 

como com correntes baixas, de forma precisa.  

Na literatura, até o presente, (e somente nos últimos dois anos), alguns 

poucos modelos vem surgindo, desenvolvidos no Comsol Multiphysics, para simular 

o funcionamento de baterias de chumbo-ácido [42 – 44]. Um destes trabalhos é o 

modelo desenvolvido por Tenno e Nefedov [44], que aborda os problemas 

relacionados à limitação da descarga pela depleção do eletrólito. Para isso, o 

modelo utiliza o desenvolvimento prévio feito por Gu, Nguyene White em 1987 [16] 

como base e nele foram feitas modificações para incluir os novos fenômenos 

relacionados à depleção do eletrólito. Neste desenvolvimento foram 

desconsideradas as reações paralelas de evolução de gases, assim como os efeitos 

relacionados à carga da dupla camada elétrica e à variação da resistência elétrica 

do eletrodo devido à formação do filme de sulfato durante a descarga. O modelo 

descrito no artigo de Kashkooli et. al. [42] inclui o problema da convecção 

(geralmente desconsiderada nos fenômenos de transporte). Este modelo, 

semelhante ao anterior, utilizou o desenvolvimento de Gu, Nguyen e White [16] 

como base ao qual foram adicionadas as equações pertinentes à convecção. Como 

resultados foram indicadas as situações nas quais ignorar a convecção poder levar a 

erros consideráveis. Finalmente, o terceiro trabalho, publicado em 2014 [43] 

apresentou um modelo para estudar os efeitos das diferentes configurações de 

grades na distribuição das linhas de corrente (e portanto, na densidade de corrente) 

e no potencial de um eletrodo positivo de uma bateria de chumbo-ácido. Este 

modelo foi o primeiro tridimensional encontrado na literatura.  
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4 TEORIA DAS REAÇÕES ELETROQUÍMICAS  

 

Diferentemente dos elétrons num condutor eletrônico, onde eles fluem em 

resposta a um campo elétrico, os íons em solução se movimentam em resposta a 

um campo elétrico (migração), a um gradiente de concentração (difusão) e ao 

movimento do próprio fluido (convecção). O fluxo total de cada espécie iônica 

presente em solução é o resultado da ação destes três fenômenos e é descrito pela 

equação de Nernst-Planck, 

 

   (2) 

 

onde: 

Ni– Vetor densidade de fluxo da espécie iônica i(mol m-2 s-1) 

Di– Coeficiente de difusão da espécie iônica i(m2 s-1) 

ci– Concentração da espécie iônica i(mol m-3) 

zi– Número de carga (valência) da espécie iônica i 

um,i- Mobilidade iônica eletroquímica da espécie i(m2 V-1 s-1) 

F– Constante de Faraday (96.485 C mol-1) 

l–      Potencial eletrostático na solução fora da região da dupla camada 

elétrica (V) 

u– Vetor velocidade média do fluido no interior da solução (m s-1) 

 

Na equação (2) o vetor densidade de fluxo Ni possui uma direção e um 

sentido que indicam a direção e o sentido do movimento dos íons da espécie i, e seu 

módulo representa o numero de moles por unidade de tempo que atravessam uma 

superfície de 1 m2 orientada perpendicularmente ao fluxo das espécies i.  

A grandeza um,i, chamada mobilidade iônica eletroquímica, representa a 

velocidade média de uma espécie em solução quando sobre ela atua uma força de 1 

N por mol de partículas. 

Assim, na equação (2), ziF é a carga por mol da espécie i. Multiplicando esta 

carga pelo campo elétrico (-) se obtém a força por mol. Multiplicando pela 

mobilidade iônica eletroquímica um,i  se obtém a velocidade de migração, e 
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finalmente multiplicando pela concentração ci se obtém a contribuição da migração 

ao vetor densidade de fluxo Ni. 

Os outros dois termos na equação (2) são utilizados para descrever a 

convecção e a difusão em soluções não eletrolíticas. 

O vetor densidade de corrente iônica total em solução - il é obtido atribuindo 

a cada espécie i (cujo fluxo é dado pela equação 2) sua carga zi, ou seja: 

 

     (3) 

 

Aqui, da mesma forma como foi explicado no caso do vetor Ni, a densidade 

de corrente iônica é representada por uma grandeza vetorial il com as mesmas 

propriedades do vetor Ni. 

Substituindo (2) em (3) se obtém que o vetor densidade de corrente é igual 

a: 

 

  (4) 

 

Adicionando a esta equação a lei da conservação da massa, 

 

    (5) 

 

onde: 

 

Ri,src – fonte ou sumidouro da espécie i por unidade de volume por unidade de 

tempo (mol m-3 s-1). 

 – termo que descreve a variação da concentração da espécie i por 

unidade de volume e por unidade de tempo (mol m-3 s-1). 

·Ni – termo que descreve a entrada menos a saída (divergência) da espécie i 

por unidade de volume e por unidade de tempo (mol m-3 s-1). 

 

se obtém um conjunto de equações denominado equações de Nernst-Planck-

Poisson, que descreve as propriedades do transporte de cargas e de massa de uma 
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solução eletrolítica infinitamente diluída (ou seja quando é desconsiderada a 

interação eletrostática entre os próprios íons carregados da solução). Fenômenos 

como a eletrólise na superfície dos eletrodos ou a absorção, adsorção e dessorção 

de espécies podem ser descritos por meio das condições de contorno. Reações 

homogêneas (que acontecem no interior da solução) e a eletrólise em meios 

porosos podem ser descritos como contribuições ao termo fonte/sumidouro Ri,src na 

equação (4). 

As equações de Nernst-Planck-Poisson são não lineares e apresentam 

escalas características de tempo (para os fenômenos contemplados) muito 

diferentes. Por este motivo a solução da equação na forma completa raramente é 

possível e simplificações devem ser assumidas. A aproximação mais utilizada e 

aceita na eletroquímica é a da eletroneutralidade, equação (6), que se aplica a 

escalas de distância superiores a nanômetros e a escalas de tempo superiores a 

nano segundos [46], 

 

     (6) 

 

Esta aproximação assume que a separação de cargas não é possível na 

solução eletrolítica. Sua validade é justificada por uma longa e exitosa história de 

utilização, desde a sua primeira aparição em 1889, desenvolvida por Walther Nernst 

[47], até os dias presentes. Fisicamente se justifica devido ao baixo valor absoluto 

das permissividades elétricas dos solventes típicos. Esta eletroneutralidade é válida 

para todas as regiões da solução eletrolítica, a exceção da denominada dupla 

camada elétrica, perto da superfície dos eletrodos e também perto de outras regiões 

limítrofes entre meios diferentes. Em geral, a dupla camada elétrica apresenta uma 

espessura da ordem de 1 a 10 nm e os fenômenos relacionados a esta região 

podem ser considerados por meio das condições de contorno. 

Utilizando a aproximação da eletroneutralidade, o terceiro termo dentro do 

parênteses da equação (4) é igual a zero (ao multiplicar por zi e somar) e o vetor 

densidade de corrente no eletrólito pode ser descrito pela equação (7). 

 

   (7) 
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Esta simplificação da equação (4) para obter a equação (7) (utilizando a 

aproximação da eletroneutralidade) é equivalente a dizer que o movimento de um 

fluido sem carga total em nada contribui à densidade de corrente. 

A equação (7), quando não há gradientes de concentração na solução (ou 

seja, quando ci = 0) se reduz à Lei de Ohm para o transporte de íons em eletrólitos, 

 

     (8) 

 

onde l é a condutividade específica do eletrólito (S m-1) 

 

     (9) 

 

Ainda considerando que não há gradientes de concentração, se pode dizer 

que a corrente transportada pela espécie j é 

 

   (10) 

 

onde: 

 

     (11) 

 

a equação (11) representa a fração da corrente total transportada pela espécie j e é 

conhecido como número de transferência da espécie j. Utilizando esta definição, o 

vetor densidade de fluxo da espécie i devida à migração Ni
migr pode ser escrito como: 

 

   (12) 

 

Quando existem gradientes de concentração, a densidade de corrente não é 

mais proporcional ao campo elétrico e a Lei de Ohm perde sua validade. Devido à 

contribuição da difusão à corrente, representada pelo primeiro termo entre 

parênteses na equação (4), a densidade de corrente pode até ter uma direção 
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diferente da direção do campo elétrico. Reescrevendo a equação (4), de forma a 

deixar em evidência o gradiente do potencial, se obtém:  

 

    (13) 

 

ou seja, mesmo sem uma densidade de corrente il fluindo pelo sistema pode existir 

um gradiente de potencial (devido ao termo do gradiente de concentração). Este 

termo é conhecido como potencial difusional. 

Outra equação importante que descreve o comportamento do potencial no 

eletrólito é a denominada equação de Laplace. Esta equação se obtém a partir da 

Lei da Conservação da Massa, equação (5). Multiplicando esta equação por ziF e 

somando por todas as espécies presentes se obtém: 

 

   (14) 

 

O último termo desta equação deve ser zero, considerando que as reações 

homogêneas (que acontecem no interior da solução) que dão lugar ao termo Ri,src 

estão eletricamente balanceadas. Assim, o termo à esquerda é a taxa de variação 

temporal da densidade de corrente. O primeiro termo, à direita, é o negativo da 

divergência da densidade de corrente. Desta forma, a equação descreve a 

conservação da carga. Considerando a eletroneutralidade, esta equação se reduz a: 

 

     (15) 

 

Em termos físicos, a Lei da Conservação da Massa, equação (5), implica na 

Lei da Conservação da Carga, equação (15). 

Substituindo a equação (4) para a densidade de corrente na equação (15), 

se obtém (considerando que o último termo da equação (4), devido à aproximação 

da eletroneutralidade, se anula): 

 

  (16) 
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A equação (16), na ausência de gradientes de concentração, e considerando 

um valor constante da condutividade do eletrólitol , se reduz á equação de Laplace: 

 

     (17) 

 

Ou seja, o potencial numa região do eletrólito de composição uniforme 

satisfaz a equação de Laplace. 

No caso da existência de gradientes de concentração, a equação de Laplace 

não se aplica, pois a condutividade l não é constante e o termo à direita da 

equação (16) não é zero. Assim, dependendo de se é válida ou não a equação de 

Laplace (ou seja, dependendo da existência ou não de gradientes de concentração), 

existe uma série de soluções aproximadas para resolver ou a equação de Laplace 

ou a forma mais geral dessa equação, que considera os gradientes de 

concentração. Estas soluções são denominadas Distribuições de Corrente e 

Potencial Primárias, Secundárias e Terciárias e estão descritas, em detalhes, na 

referência [3]. 

A distribuição de corrente e potencial primária se aplica ao caso das 

concentrações das espécies no eletrólito serem consideradas constantes e, 

portanto, ser válida a equação de Laplace. Nestas condições, o fluxo de corrente no 

sistema é controlado pela resistência ôhmica e pela resistência associada à cinética 

da reação eletroquímica. A distribuição de corrente primária se aplica no limite no 

qual a resistência ôhmica é dominante e a resistência associada à cinética da 

reação é desconsiderada. Neste caso, a solução adjacente ao eletrodo pode ser 

considerada uma superfície equipotencial e a condição de contorno para uma 

superfície isolante é que a densidade de corrente seja zero. Desse ponto deriva um 

problema presente nesta aproximação. O problema gerado nas bordas entre o 

material condutor (eletrodo) e um isolante. Nesta região a densidade de corrente só 

é uniforme para ângulos entre o material condutor e isolante de 90º. No caso de 

ângulos maiores, a corrente tende ao infinito e para ângulos menores, tende a zero, 

o que não representa uma boa aproximação de uma situação real [3]. 

A distribuição de corrente e potencial secundárias se aplica quando as 

limitações cinéticas não podem ser desconsideradas (mas ainda a equação de 

Laplace é válida, ou seja, se considera que não há gradientes de concentração na 
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solução). Neste caso a solução adjacente ao eletrodo não pode mais ser 

considerada uma superfície equipotencial. Neste caso, a condição na superfície do 

eletrodo é substituída por: 

 

    (18) 

onde: 

y – é a coordenada normal à superfície do eletrodo. 

f(s) – é uma função que descreve o tipo de cinética da reação. 

 

Em geral, a cinética das reações eletroquímicas na superfície dos eletrodos 

é descrita pela equação de Butler-Volmer, que se obtém a partir da análise das 

colisões térmicas randômicas das moléculas do eletrólito com a superfície do 

eletrodo [3]. Esta equação tem a forma: 

 

    (19) 

onde: 

io – é a densidade de corrente de troca (A m-2) 

a – coeficiente de transferência anódico 

c – coeficiente de transferência catódico 

R – Constante universal dos gases (0,082 Atm L mol-1 K-1) 

T – Temperatura absoluta (K) 

s – Sobrepotencial (V) 

 

Para valores do sobrepotencial s pequenos, a equação (19) pode ser 

linearizada (como foi feito pela primeira vez por Tafel em 1905), levando à 

denominada relação de Tafel, que no caso de uma única reação reversível simples 

(ou seja, quando o a= 1- c) tem a forma: 

 

                                      (20) 

 

Esta linearização transforma a condição de contorno da equação (18) em: 
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     (21) 

 

onde  é um parâmetro adimensional que representa a densidade de corrente 

de troca normalizada. O parâmetro J representa a razão entre a resistência ôhmica e 

a resistência cinética. Quando J tende ao infinito, a resistência ôhmica é dominante 

e a distribuição de corrente e de potencial é do tipo primária. 

Finalmente, no caso em que há gradientes de concentração, a distribuição 

de corrente e potencial são denominados terciários. Neste caso a equação de 

Laplace é substituída por uma série de n equações semelhantes à equação (5) 

acopladas pela eletroneutralidade, equação (6), onde n representa o número de 

espécies iônicas consideradas no sistema. Neste caso, todas as contribuições 

possíveis (ôhmicas, cinéticas e de transferência de massa) são consideradas. 

Na Tabela 2 é apresentado um resumo dos tipos de distribuições de corrente 

e de potencial e suas principais características 

 

Tabela 2. Características dos tipos de distribuições de corrente e potencial. 

Tipo de distribuição  

Resistências consideradas 

Ôhmica Cinética Transporte 

Primária  X X 

Secundária   X 

Terciária    

Referência: Autor 

 

Para completar o quadro teórico foram incluídas as equações que governam 

a condução nos eletrodos e a lei que permite correlacionar a corrente à taxa de uma 

reação eletroquímica (a Lei de Faraday da eletroquímica). 

Num condutor eletrônico, os elétrons fluem em resposta a um campo 

elétrico. As equações que governam este fenômeno são basicamente duas: a Lei de 
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Ohm e a Lei da Conservação de Carga. A Lei de Ohm para um condutor eletrônico, 

em total analogia com a equação (8), tem a forma: 

 

     (22) 

onde: 

is – Vetor densidade de corrente no eletrodo (A m-2) 

s– Condutividade elétrica do eletrodo (S m-1) 

s – Potencial eletrostático no eletrodo (V) 

 

A Lei da Conservação da Carga, em analogia com a equação (15) obtida 

para os eletrólitos, mas considerando a possível presença de fontes ou sumidouros, 

tem a forma: 

 

      (23) 

onde: 

Qs – Fonte ou sumidouro de cargas (A m-3) 

 

A lei que correlaciona a corrente elétrica através de uma interface com a 

taxa da reação eletroquímica que acontece nessa interface é a Lei de Faraday da 

eletroquímica. Desenvolvida por Michael Faraday em 1834 para explicar o fenômeno 

da eletrólise, Faraday postulou duas leis que combinadas, podem ser escritas na 

forma de uma única equação, dada por: 

 

     (24) 

onde: 

mi – Massa da espécie i produzida pela reação (Kg). 

si – Coeficiente estequiométrico da espécie i na reação. 

n – Número de elétrons transferidos pela espécie i. 

Mi – Massa molar da espécie i (Kg mol-1) 

I – Corrente total através da superfície considerada (A) 

t– Tempo durante o qual passou a corrente I (s) 
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O conjunto de equações apresentado completa o quadro teórico que permite 

descrever os sistemas eletroquímicos. Algumas destas equações foram utilizadas no 

modelo desenvolvido descrito a seguir. 

 

5 MODELO DESENVOLVIDO 

 

Baseado na teoria descrita no capítulo 4 e utilizando o software Comsol 

Multiphysics® 4.4, foi desenvolvido um modelo tridimensional de uma célula 

eletroquímica composta por dois eletrodos de chumbo planos e um eletrólito 

(solução de ácido sulfúrico 4,6 molar). A geometria e as dimensões da célula 

eletroquímica utilizada para o desenvolvimento do modelo são apresentadas na 

Figura 1. O eletrodo de chumbo superior (contra eletrodo) é composto por uma haste 

cilíndrica de 95 mm de altura e 3 mm de diâmetro (cuja função é fazer o contato 

elétrico entre o eletrodo e o circuito externo), com um prisma de 30x30x10 mm no 

seu extremo inferior (o que representa, de fato, o eletrodo). O outro eletrodo de 

chumbo (eletrodo de trabalho) foi representado por um cilindro de 10 mm de 

diâmetro e 20 mm de altura com um furo cilíndrico no seu centro de 0,4 mm de 

diâmetro e 10 mm de profundidade que representa um poro macroscópico (Figura 

2). Ambos os eletrodos foram considerados imersos numa solução de ácido sulfúrico 

4,6 molar, contida num recipiente cilíndrico não condutor (por exemplo, vidro) de 100 

mm de diâmetro e 200 mm de altura. A separação entre os eletrodos é de 75 mm. 

A configuração desenvolvida representa uma célula eletroquímica 

comumente utilizada nos laboratórios, no qual o contra eletrodo (cuja função é 

fechar o circuito) é um eletrodo retirado de uma bateria comercial (e por isso sua 

forma prismática) e o eletrodo de trabalho (que é o eletrodo de interesse para o 

estudo), é geralmente do tipo cilíndrico, pois é obtido a partir de uma haste comercial 

de material de elevada pureza. 

O eletrólito utilizado foi uma solução de ácido sulfúrico (4,6 molar). No 

modelo inicialmente desenvolvido, foi considerado o eletrólito do tipo binário, ou 

seja, que em água o ácido sulfúrico dissocia em íons hidrogênio H+, positivamente 

carregados, e íons bisulfato HSO4

-
, negativamente carregados (foi desconsiderada a 

possibilidade do ácido sulfúrico dissociar-se em íons sulfato SO4

2-). Durante os 
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processos de carga e descarga, as reações eletroquímicas que acontecem na célula 

são [49]: 

 

 Eletrodo positivo:     (25) 

 

 Eletrodo negativo:       (26) 

 

ou, se considerado o íon sulfato SO4

2-
: 

 

Eletrodo positivo:      (27) 

 

 Eletrodo negativo:       (28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dimensões e geometria da célula eletroquímica utilizada nas 

simulações. 

Fonte: Autor  

Contra 

eletrodo 

Eletrodo 

de 

trabalho 
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Figura 2. Detalhamento do eletrodo de trabalho da Figura 1 com o furo 

cilíndrico central. Para a melhor visualização das características do furo central foi 

retirada uma seção lateral do eletrodo maciço de trabalho e foi aplicado um grau de 

50% de transparência, deixando visível o furo central. 

Fonte: Autor  

 

O modelo desenvolvido utilizou uma distribuição de linhas de corrente e de 

potencial do tipo terciária, ou seja, foi considerada a existência de gradientes de 

concentração e foi considerada válida a hipótese da eletroneutralidade.  As 

equações Nernst-Planck-Poisson para o eletrólito, somadas às equações da 

conservação da carga e à Lei de Ohm nos eletrodos foram utilizadas para resolver a 

distribuição de linhas de corrente.  

 

No eletrólito: 

 

Conservação da massa, obtida a partir da equação (5), 

 

 = 0,4 mm 

10 mm 
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   (29) 

 

Conservação da carga, obtida a partir das equações (14) e (15), 

 

    (30) 

 

Eletroneutralidade, equação (6), 

 

     (31) 

 

Transporte, equação (2) (Nernst-Planck), 

 

   (32) 

 

Expressão da corrente elétrica no eletrólito, obtida a partir da equação (4) 

considerando a eletroneutralidade que elimina o termo convectivo, 

 

   (33) 

 

Nos eletrodos: 

 

Conservação da carga no condutor eletrônico, equação (23) 

 

     (34) 

 

Lei de Ohm aplicada ao condutor eletrônico, equação (22) 

 

    (35) 

 

As condições de contorno aplicadas às regiões limítrofes entre um material 

condutor e um não condutor foram as seguintes: 
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No eletrólito 

     (36) 

No eletrodo 

     (37) 

 

onde: 

n – vetor unitário normal á superfície que separa o condutor do não 

condutor. 

 

Do ponto de vista matemático, o produto escalar de dois vetores determina a 

projeção de um deles na direção do outro. A imposição de que este produto seja 

igual a zero e sendo por definição n um vetor unitário perpendicular à superfície não 

condutora, implica que a projeção do vetor densidade de corrente na direção 

perpendicular à superfície deve ser igual a zero (não há corrente nessa direção). 

Assim, do ponto de vista físico, as equações (36) e (37) indicam que não há 

componentes da corrente perpendiculares à superfície (e portanto que estariam 

atravessando esta superfície). 

Uma condição semelhante se aplica ao fluxo de espécies através das 

superfícies limítrofes do sistema, 

 

     (38) 

 

Nesta equação, de forma análoga às equações (36) e (37), está indicado 

que não há fluxo de espécies entrando no sistema ou saindo dele através das 

superfícies não condutoras. 

Os potenciais de equilíbrio, em relação ao eletrodo normal de hidrogênio, 

utilizados no modelo são os determinados pela equação de Nernst [45] e 

correspondem às reações de carga e descarga em ambos os eletrodos, equações 

(39) e (40), numa solução 4,6 molar de ácido sulfúrico [50]: 

 

 Eeq = -0,360 V (39) 

 

  Eeq = 1,70 V (40) 
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O sobrepotencial s utilizado neste modelo (diferentemente dos outros 

modelos desenvolvidos até o presente, conforme apresentados no estado da arte) 

inclui uma variável adicional s,filme para descrever a queda de potencial no filme de 

sulfato de chumbo que se forma na superfície do eletrodo de trabalho durante a 

descarga. A equação completa que determina este sobrepotencial neste caso é: 

 

   (41) 

onde: 

s,ext      - potencial externo aplicado ao eletrodo de trabalho (V) 

s,filme -      queda de potencial no filme de sulfato de chumbo (V) 

l          -      potencial da solução (V) 

Eeq- potencial de equilíbrio determinado pela equação de Nernst (V) 

 

Assim, o filme resistivo de sulfato de chumbo que se forma na superfície do 

eletrodo de trabalho resulta numa perda adicional de potencial s,filme. A resistência 

deste filme é determinada pela equação: 

 

    (42) 

onde: 

itot- corrente total na interface (A) 

Rfilme -     resistência elétrica específica do filme de sulfato de chumbo ( m2) 

 

A resistência do filme de sulfato de chumbo, Rfilme, depende da sua 

espessura. Em cada ponto da superfície do eletrodo de trabalho (que está sendo 

descarregado), o filme de sulfato de chumbo cresce em espessura na medida em 

que a descarga procede. A variação de espessura do filme, em cada ponto da 

superfície do eletrodo, está relacionada com a corrente total nesse ponto através da 

equação de Faraday, já apresentada como equação (24). Portanto, a resistência do 

filme utilizada na equação (42) que foi inserida no modelo desenvolvido nesta 

dissertação é calculada utilizando a expressão: 
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     (43) 

 

onde: 

 

S0 -      espessura inicial do filme (m) 

S -      variação de espessura do filme (m) 

filme -      condutividade elétrica específica do filme de sulfato de chumbo 

(S m-1) 

 

O modelo desenvolvido considerou que a cinética das reações 

eletroquímicas representadas pelas equações (39) e (40) na interface eletrodo de 

trabalho-solução é descrita pela equação de Butler-Volmer, apresentada no Capítulo 

4, equação (19). 

Na Tabela 3 são apresentados os valores dos parâmetros utilizados nas 

simulações e seu significado. 

Finalmente, as malhas utilizadas para resolver as equações no modelo 

desenvolvido foram criadas de forma manual para garantir um mínimo de pontos nas 

regiões de maior interesse (como as bordas e as regiões internas do furo cilíndrico). 

Na Figura 3 (a), (b) e (c) é apresentada a estrutura das malhas utilizada. A malha 

escolhida foi do tipo tetraédrica. Como se observa na figura, a distribuição de pontos 

da malha desenvolvida favorece uma solução mais detalhada das equações 

diferenciais nos locais de maior interesse (principalmente nas bordas e na região 

central do furo central). 
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Tabela 3. Valores dos parâmetros utilizados nas simulações e seu significado. 

Nome Valor Descrição 

E_eq_Pb -0,36 V Potencial de equilíbrio do Pb 

Sigma_ele 79 S.m-1
 Condutividade do eletrólito 

M_PbSO4 0,30325 Kg.mol-1 Massa molar do PbSO4 

Sigma_Pb 4,8426 106 S.m-1
 Condutividade elétrica do chumbo 

Sigma_PbSO4 0,001 S.m-1
 Condutividade elétrica do PbSO4 

Rho_PbSO4 6230 kg.m-3 Massa específica do PbSO4 

T 273,15 K Temperatura absoluta 

i0_Pb 10 A.m-2 Densidade de corrente de troca do chumbo 

Lambda 1 Produção de sulfato / Consumo de Pb 

V_ext 0,02 V Potencial elétrico externo aplicado 

Alfa_a 1,55 Coef. anódico de transferência de carga 

Alfa_c 0,45 Coef. catódico de transferência de carga 

nm 2 Número de elétrons que participam 

D_H 9,315 10-9 m2.s-1 Coeficiente de difusão do H+ 

D_HSO4 1,363 10-9 m2.s-1 Coeficiente de difusão do HSO4
- 

C_HSO4_i 4600 mol.m-3 Concentração inicial do HSO4
- 

Cdl 0,2 F.m-2 Capacitância da dupla camada 

Fonte: referência [36] 
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Figura 3. Estrutura das malhas criada para o modelo desenvolvido. (a) Vista 

completa da célula e sua estrutura de malhas. (b) Ampliação do eletrodo de trabalho 

indicada na figura (a). (c) Ampliação da região do furo central do eletrodo de trabalho 

indicada na figura (b). 

Fonte: Autor  

 

(a) (b) 

(c) 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As simulações realizadas foram feitas considerando uma célula 

eletroquímica com dois eletrodos de chumbo metálico (eletrodo de trabalho e contra 

eletrodo) mergulhados numa solução de ácido sulfúrico 4,6 molar (Figura 1). A 

condição inicial foi considerar que o sistema está em equilíbrio e sua diferença de 

potencial é zero (pois os dois eletrodos são iguais e estão mergulhados na mesma 

solução eletrolítica). A seguir, foi simulada uma polarização positiva do eletrodo de 

trabalho, por meio da aplicação de uma diferença de potencial externa de 20 mV 

durante 10 horas. Assim, o eletrodo de trabalho foi descarregado 

potenciostaticamente, e o contra eletrodo foi carregado (polarizado negativamente). 

O estudo apresentado nesta dissertação foi focado nas reações e transformações 

que acontecem no eletrodo de trabalho submetido ao processo de descarga. 

O modelo desenvolvido, aplicado ao arranjo experimental descrito, foi 

testado a respeito da sua convergência. Para este fim, foram feitas simulações 

utilizando diferentes tipos de malhas, diferentes discretizações temporais e espaciais 

para a resolução das equações diferenciais e foram aplicados diferentes valores de 

tolerâncias (ou seja, diferentes valores de erros máximos permitidos entre os passos 

de integração). Os resultados das simulações foram consistentes em todos os 

casos, apresentando os mesmos valores independentemente do tipo de malha 

utilizada, das suas dimensões (a partir de um valor máximo determinado pelo 

tamanho do poro central) e dos intervalos de tempos de integração avaliados 

(determinados pelo software a partir das tolerâncias impostas). 

 

6.1 Concentração de íons hidrogênio e bisulfato 

 

A primeira questão analisada, utilizando o modelo desenvolvido, foi se um 

macro poro artificial, passível de ser criado por meios mecânicos num eletrodo plano 

real (utilizando uma broca de 0,4 mm de diâmetro) acrescenta algum fenômeno 

físico-químico relevante, além de um simples aumento de área do eletrodo (devido a 

que a soma da área da parede cilíndrica do poro é adicionada à área do eletrodo). 

Para responder a esta questão, foi analisada a concentração de íons H+ e HSO4

-
 em 

dois pontos da região externa do eletrodo de chumbo (pontos A e B) e em dois 

pontos do poro cilíndrico central (pontos C e D), (Figura 4). Nas Figuras 5 e 6 estão 
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apresentados os resultados da variação da concentração com o tempo durante uma 

descarga potenciostática de 10 horas nos pontos A, B, C e D. Como se observa na 

Figura 5, a concentração de íons H+ na região externa do eletrodo de trabalho 

(pontos A, B e C) inicialmente aumenta (Equação (26)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pontos do eletrodo de trabalho onde foi analisada a variação da 

concentração de íons H+ em função do tempo durante a descarga do eletrodo. 

Fonte: Comsol Multiphysics® – Autor  

 

Na sequência, esta concentração passa por um valor máximo e começa a 

diminuir em função da difusão dos íons H+ devido ao gradiente de concentração que 

se estabelece entre sua concentração na região superficial do eletrodo e seu valor 

constante (4,6 molar) no interior da solução. O valor do máximo desta concentração 

e sua localização temporal dependem da corrente na interface (portanto, do 

sobrepotencial aplicado), dos coeficientes de difusão das espécies iônicas, do 

número destas espécies (no presente caso foram consideradas somente duas 

espécies iônicas H+ e HSO4

-
), da acessibilidade da região considerada 

A 

B 

C 

D 
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(acessibilidade ao fundo de um poro é diferente da acessibilidade à região superficial 

do eletrodo) e do tipo de reação eletroquímica nas regiões vizinhas (notar que o 

ponto C é alimentado pela difusão de íons H+ provenientes das regiões internas do 

poro). 

Em todos os pontos analisados, após passar pelo valor máximo, o gradiente 

de concentração diminui até atingir um valor de equilíbrio dinâmico (diferente de 

zero) entre a taxa de geração de íons H+ (proporcional às densidades de corrente 

nas interfaces e no caso do ponto C, proporcional também à difusão desde as 

regiões internas do poro) e sua difusão em direção ao interior da solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Variação da concentração de íons H+ em função do tempo nos 

pontos externos A, B e C indicados na Figura 4 durante a simulação de uma 

descarga potenciostática de 10 horas. 

Fonte: Comsol Multiphysics® – Autor  

 

Na Figura 6 é apresentada a variação da concentração com o tempo para os 

pontos C (já apresentada na Figura 5) e D. Nesta figura foi incluída novamente a 

variação de concentração do ponto C para ressaltar a diferença entre os valores e 

as posições dos máximos de concentração em relação ao ponto mais profundo do 

poro, o ponto D. Como se observou, a concentração do íon H+ repete o mesmo 
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comportamento analisado na Figura 5 (passa por um máximo) devido às mesmas 

causas analisadas (relação entre como é gerado o íon H+ e como ele difunde), 

sendo que estas causas são potencializadas pelas restrições impostas pelas 

dimensões do poro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Variação da concentração de íons H+ em função do tempo nos 

pontos do poro C (na superfície) e D (interno) indicados na Figura 4 durante a 

simulação de uma descarga potenciostática de 10 horas. 

Fonte: Comsol Multiphysics® – Autor  

 

Na Figura 6 se observa que a presença do poro, mesmo que de dimensões 

macroscópicas, contribui para o surgimento de um ambiente muito diferente no seu 

interior comparado com as regiões externas do eletrodo. No caso do poro utilizado 

nesta simulação, a concentração no seu ponto mais profundo chega a ser quase 

50% superior à concentração no interior da solução e os processos de estabilização 

nesse local apresentam uma constante de tempo elevada (demora 

aproximadamente 7 horas para a concentração atingir seu valor máximo). 

Na Figura 7, é apresentada uma sequência de oito cortes transversais do 

eletrodo de trabalho (indicados com os números de 1 até 8), para representar a 

variação da concentração do íon H+ no eletrólito, em função do tempo. A região em 
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cor branca corresponde ao corte através do eletrodo de trabalho enquanto que a 

região colorida corresponde ao corte por meio do eletrólito. Os cortes foram feitos 

em diferentes momentos de tempo (entre 0 e 10 horas) ao longo do diâmetro do 

eletrodo de trabalho, para incluir o poro central e o eletrólito dentro dele. A escala de 

cores utilizada para identificar a concentração nos primeiros quatro quadros da 

sequência (entre 0 e 20 minutos de descarga), vai de 4,6 molar (azul escuro) até 5,0 

molar (vermelho escuro) e nos últimos 4 quadros (entre 20 minutos e 10 horas), vai 

de 4,6 molar (azul escuro) até 6,8 molar (vermelho escuro). A mudança de escala foi 

necessária para evidenciar as variações de concentração nesses intervalos de 

tempo. (Os números acima e abaixo da escala colorida à direita de cada quadro 

representam a maior (acima) e a menor (abaixo) concentrações de H+ encontradas 

no quadro correspondente.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo: 0 segundos Mol/dm3 
Quadro 1 
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Tempo: 300 segundos Mol/dm3 Quadro 2 

Tempo: 900 segundos Mol/dm3 Quadro 3 
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Tempo: 1200 segundos Mol/dm3 Quadro 4 

Tempo: 1 hora Mol/dm3 Quadro 5 
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Tempo: 2 horas Mol/dm3 Quadro 6 

Tempo: 5 horas Mol/dm3 Quadro 7 
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Figura 7. Sequência de oito cortes transversais do eletrodo em diferentes 

momentos de tempo, indicando a concentração de íons H+ nas diferentes regiões. A 

escala de concentrações dos primeiros quatro quadros (1-4) foi de 4,6 até 5,0 molar 

e dos quadros 5 ao 8 foi de 4,6 até 6,8 molar. 

Fonte: Autor  

 

No primeiro quadro da Figura 7 (Quadro 1), no intervalo de tempo inicial, a 

concentração de íons H+ em todo o eletrólito é uniforme e igual a 4,6 molar. 

Como se observa na Figura 7, comparando o Quadro 1 com o Quadro 2, a 

concentração de íons H+ começa a aumentar preferencialmente na região interna 

próxima da superfície do poro. Isto ocorre, porque nesta região do poro há 

contribuições de íons gerados numa área de reação relativamente grande e a 

distância difusional ao interior da solução é maior se comparada com a região 

superficial do eletrodo de trabalho. 

Na região externa do eletrodo, na escala de cores adotada, a variação de 

concentração é praticamente indetectável (conforme apresentado na Figura 5, esta 

Tempo: 10 horas Mol/dm3 Quadro 8 
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variação, até atingir seu valor máximo após 1 hora de descarga, é da ordem de 0,3 

molar e, portanto não pode ser detectada em nenhum dos quadros da Figura 7). 

 Na sequência de quadros até o Quadro 4, é mostrado o aumento contínuo 

da concentração e seu deslocamento (espécies) para as regiões mais internas do 

poro. A partir do Quadro 5 a escala foi ampliada para melhorar a visualização deste 

processo. A partir de uma hora de descarga (Quadro 5), nas condições desta 

simulação, começa a se estabelecer um gradiente difusional homogêneo na região 

interior do poro, com seu valor de concentração máxima se deslocando para o fundo 

do poro (ver Quadros 6 e 7). Finalmente, a partir das 5 horas de descarga (Quadro 

7), não há mais mudanças visíveis na distribuição de concentrações do íon H+ e o 

Quadro 8, após 10 horas de descarga é praticamente idêntico ao Quadro 7. Isto 

reflete o comportamento das concentrações apresentado na Figura 6, onde a partir 

das 5 horas de descarga não há variações significativas nas concentrações do íon 

H+ nos pontos C e D. 

Assim, na Figura 7 (diferentemente da Figura 5 e Figura 6) é mostrado o 

comportamento da concentração do íon H+ em todos os pontos do corte transversal 

da interface do eletrodo de trabalho com a solução e destaca, principalmente, o 

comportamento dos pontos interiores ao poro central. 

As concentrações dos íons HSO4

-
 e suas variações temporais nas 

concentrações não são apresentadas, pois seu comportamento e características são 

idênticos aos apresentados na Figura 5, Figura 6 e Figura 7 (devido ao fato da 

eletroneutralidade impor essa condição quando o eletrólito é binário, como no 

presente caso). 

Do ponto de vista físico, as restrições que causaram o aparecimento dos 

gradientes de concentração nas regiões externas e internas do eletrodo produzem 

um efeito resistivo à passagem das linhas de corrente nestas regiões. A 

conseqüência deste fenômeno resistivo é que no inicio da descarga, as linhas de 

corrente não penetram no poro central, concentrando-se nas regiões externas do 

eletrodo. Este fenômeno é uma consequência direta do caminho das linhas de 

corrente para completar o circuito elétrico ser o de menor resistência. A seguir será 

analisada a distribuição de linhas de corrente ao longo das 10 horas de descarga na 

região externa do eletrodo (a região do poro macroscópico será analisada depois). 
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6.2 Distribuição de linhas de corrente 

 

A distribuição das linhas de corrente é determinada pela resistividade das 

fases sólida e solução, pelos gradientes de concentração, pelas características 

cinéticas da reação considerada, pela geometria dos eletrodos (particularmente pela 

presença de bordas), e no presente modelo pela presença e distribuição de 

diferentes espessuras de filme de sulfato de chumbo produto da reação de 

descarga. Na Figura 8 é apresentada a densidade de corrente total na interface 

sólido/solução, nos pontos A e B (Figura 4). No detalhe interno da Figura 8 é 

apresentada uma ampliação dos primeiros 300 segundos de descarga. A análise da 

figura permite observar que os valores da densidade de corrente, nos pontos 

externos A e B do eletrodo, apresentam uma queda exponencial com o tempo. Este 

comportamento indica que a resistência ao fluxo de corrente está aumentando 

exponencialmente, como é de se esperar no caso do crescimento de um filme 

resistivo de sulfato de chumbo. A densidade de corrente na interface ao longo das 

10 horas de descarga é praticamente a mesma para os dois pontos analisados na 

Figura 8, a exceção dos momentos iniciais, onde a densidade de corrente no ponto 

mais próximo do contra eletrodo (Ponto A) é superior à densidade de corrente no 

ponto mais afastado (Ponto B). A existência deste efeito (e dos próximos efeitos que 

serão analisados neste capítulo), sua magnitude e estabilidade foram verificadas, 

como explicadas no início do capítulo, por meio de diferentes simulações utilizando 

diferentes tipos de malhas, com discretizações temporais e espaciais diferentes.  
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Figura 8. Densidade de corrente total na interface eletrodo de 

trabalho/solução, em função do tempo de descarga nos pontos A e B (Figura 4). No 

detalhe a ampliação dos instantes iniciais da descarga onde se observa a diferença 

nas densidades de corrente nos dois pontos (A e B). 

Fonte: Comsol Multiphysics® – Autor  

 

Esta diferença inicial na densidade de corrente entre estes pontos pode ser 

explicada, em parte, pelo fato que inicialmente, antes que se forme o filme de sulfato 

de chumbo, a densidade de corrente distribui-se de acordo com a diferença de 

resistividades do metal (eletrodo) com respeito ao eletrólito e com a resistência 

cinética relacionada à densidade de corrente que atravessa a interface em cada 

ponto (reação eletroquímica). Assim, inicialmente as linhas de corrente percorrerão o 

caminho mais curto entre o contra eletrodo (eletrodo superior) e o eletrodo de 

chumbo cilíndrico inferior (pois completar o circuito elétrico através do eletrodo de 

chumbo é menos resistivo do que através do eletrólito). 

Assim, a primeira região pela qual as linhas de corrente circulam (no início 

da descarga) é a região superior do eletrodo cilíndrico (onde se encontram os pontos 

A e C conforma apresentado na Figura 4). Outro fenômeno que pode gerar esta 
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diferença inicial é a geometria do local onde se encontram os pontos A e B (bordas). 

Como será demonstrado mais adiante, a simetria da vizinhança do ponto estudado 

influencia os valores das densidades de corrente nesse ponto. 

Se as diferentes resistividades dos meios fossem o único fator que 

determinasse a distribuição de linhas de corrente, todas elas se concentrariam na 

superfície superior do eletrodo de trabalho durante toda a descarga, e não haveria 

linhas de corrente nas outras interfaces do eletrodo. Isto não acontece devido à 

denominada resistência cinética. Uma reação eletroquímica, em qualquer interface, 

precisa de uma quantidade mínima de energia para acontecer e esta energia deve 

ser proporcional à densidade de corrente nessa interface (Equação (19)). Quanto 

maior a corrente na interface, maior a queda de potencial devida à resistência 

cinética. Este fenômeno equilibra o efeito da maior resistividade do eletrólito na 

distribuição de linhas de corrente e do efeito de bordas. Considerando os fenômenos 

cinéticos, as linhas de corrente se distribuem ao longo de todas as superfícies do 

eletrodo expostas ao eletrólito. Esta distribuição se dá de forma a compensar com 

uma diminuição na densidade de corrente (e, portanto, da resistência cinética), o 

aumento de resistência devido a um percurso maior através do eletrólito. 

Mas estes fenômenos não permitem explicar porque a diferença inicial nas 

densidades de corrente (ver o detalhe na Figura 8) desaparece após um 

determinado intervalo de tempo (deixando uma distribuição de linhas de corrente 

constante, ou seja, a mesma densidade de corrente em todos os pontos). Para 

entender este fenômeno há que analisar os outros fatores que influenciam a 

distribuição de linhas de corrente. Dentre os fatores mais importantes ainda não 

analisados, há três considerados importantes e que estão presentes no modelo 

desenvolvido: as bordas dos eletrodos (fator já mencionado parcialmente), a 

presença de gradientes de concentração (que mudam a resistividade do eletrólito) e 

a presença de um filme resistivo de sulfato de chumbo.  

A presença de gradientes de concentração produz uma redistribuição de 

linhas de corrente. De fato, um gradiente de concentração é produzido quando 

existe consumo ou geração das espécies (iônicas ou neutras), causado pela própria 

reação eletroquímica na interface, portanto são proporcionais às densidades de 

corrente em cada ponto desta interface. Assim, maiores densidades de corrente 

implicam em maiores gradientes de concentração. Na ausência de um filme 

resistivo, numa primeira aproximação, estes gradientes de concentração ampliariam 
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as diferenças nas densidades de corrente iniciais. Isto se explicaria a partir da 

seguinte consideração: pontos mais próximos do interior da solução (pontos A e C 

na Figura 4) conseguem diminuir a intensidade destes gradientes de concentração 

com maior facilidade que os pontos mais afastados do interior da solução (pontos B 

e D). Assim, a queda nos valores da densidade de corrente devida a estes 

gradientes é mais pronunciada nos pontos mais afastados do interior da solução, 

onde inicialmente estas densidades de corrente já apresentavam valores menores 

(por estarem mais afastadas do contra eletrodo). Desta forma, os gradientes de 

concentração ampliariam as diferenças iniciais (e não as diminuiriam como mostra a 

Figura 8). Além disso, no caso particular da presente simulação, a presença de 

gradientes de concentração nos pontos A e B não contribuem para mudar a 

distribuição de linhas de corrente iniciais nesses pontos (devidas aos dois 

fenômenos já analisados: a cinética e a diferença de resistividade das fases sólida e 

eletrólito). Isto se deve a que, como se vê na Figura 8, após os instantes iniciais da 

descarga, a densidade de corrente é a mesma nos dois pontos. Desta forma, a 

influência dos gradientes de concentração é a mesma nos dois pontos, adicionando 

um valor constante à resistência total que a corrente experimenta neles. Assim, 

estes gradientes contribuem para diminuir o valor absoluto da densidade de 

corrente, mas eles não geram uma redistribuição das linhas de corrente já 

estabelecidas (justamente por adicionar um mesmo valor de resistência aos dois 

pontos). Como ficará evidente a seguir, é o mecanismo de geração do filme resistivo 

de sulfato de chumbo que iguala as densidades de corrente em todas as interfaces 

do eletrodo (e não somente nos pontos A e B). De fato isto só acontece após um 

período transiente, cuja duração depende das condições locais em cada ponto 

particular da superfície do eletrodo. A questão a ser respondida a seguir é: porque 

as diferenças nas densidades de corrente no momento inicial da descarga (ver 

detalhe da Figura 8) desaparecem após um determinado tempo? 

Como explicado, isto não pode ser atribuído aos gradientes de 

concentração. Outro argumento nesse sentido é que se eles, por meio de algum 

mecanismo, pudessem conduzir a uma igualdade das densidades e corrente nos 

pontos A e B, esta igualdade na densidade de corrente geraria os mesmos 

gradientes de concentração nesses pontos o que por sua vez faria surgir novamente 

diferenças nas densidades de corrente criadas pelos dois mecanismos analisados 

inicialmente (cinética e resistividades da solução e do eletrodo). 
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Assim, a tendência à igualdade das densidades de corrente nos pontos A e 

B (e que se estende a todos os pontos da interface do eletrodo de trabalho) pode ser 

decorrente da formação de um filme resistivo de sulfato de chumbo pelo mecanismo 

explicado a seguir: a espessura do filme de sulfato de chumbo em cada ponto da 

superfície do eletrodo, e portanto, sua resistência é proporcional à corrente que 

atravessou a interface nesse ponto. Desta forma, onde a densidade de corrente é 

maior a taxa de formação do filme de sulfato é maior e consequentemente o filme 

formado é mais resistivo (mais espesso), o que obriga a que a densidade de 

corrente diminua nesse local, redistribuindo as linhas de corrente no sentido de 

igualar seu valor em todos os pontos (ou seja, se igualam as taxas de formação do 

filme em todos os pontos). Este mecanismo é fundamental para entender as 

distribuições de corrente e potencial nos eletrodos. Ele atua em toda a superfície do 

eletrodo submetido à descarga. Junto com os gradientes de concentração, são os 

principais mecanismos pelos quais há uma redistribuição das linhas de corrente 

iniciais em todos os pontos da superfície de um eletrodo submetido a uma descarga. 

Mas, diferentemente do efeito produzido pelos gradientes de concentração, a 

presença de um filme resistivo dependente da corrente na interface é o único 

mecanismo que leva a igualar as densidades de corrente. A diferença nas 

espessuras do filme de sulfato em diferentes pontos da superfície do eletrodo num 

determinado momento de tempo será determinada pelas diferenças entre as 

condutividades das fases, a resistência cinética da reação eletroquímica, o 

sobrepotencial aplicado, os gradientes de concentração e mais um fator ainda não 

analisado, a presença ou não de bordas (ou de forma mais geral, a presença ou não 

de irregularidades geométricas na superfície). 

 

6.3 Efeito de bordas 

 

O efeito das bordas na distribuição das linhas de corrente é levado em 

consideração de forma automática ao resolver as equações apresentadas nos 

capítulos 4 (Teoria das reações eletroquímicas) e 5 (Modelo desenvolvido). A 

resolução das equações diferenciais parciais nas regiões de bordas (ou de forma 

mais geral, nas regiões com quebras de simetria) leva automaticamente a um 

aumento ou diminuição da densidade de linhas de corrente nesses locais em 

comparação com regiões com uma simetria maior. O aumento ou a diminuição da 
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densidade de linhas de corrente numa borda específica depende das características 

dessa borda (sua geometria, o numero de fases que convergem na borda de 

interesse, a condutividade das fases adjacentes à borda, o tipo de reação, etc.). No 

caso particular de células eletroquímicas com a configuração descrita na Figura 1, 

medidas experimentais simples de laboratório mostram que, no caso da borda 

superior do eletrodo de trabalho, se gera uma região de concentração de linhas de 

corrente. 

Para verificar se o modelo desenvolvido leva em consideração os efeitos das 

bordas, algumas modificações foram feitas no eletrodo de trabalho apresentado na 

Figura 1. O furo central foi removido (pois as bordas presentes nele são fortemente 

influenciadas por outros fatores, como os problemas difusionais no interior do poro o 

que dificulta sua análise). Desta forma o novo eletrodo de trabalho utilizado par 

analisar os efeitos de borda foi um cilindro de chumbo maciço simples apresentado 

na Figura 9. Outra modificação realizada para evidenciar melhor os efeitos de borda 

foi o refinamento da malha utilizada nessa região de borda, como apresentado na 

Figura 10 (comparar com a malha original apresentada na Figura 3) 
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Figura 9. Eletrodo de trabalho modificado (sem o furo central) utilizado para a 

análise dos efeitos de borda. 

Fonte: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Nova estrutura de malhas utilizada no eletrodo de trabalho da Figura 

9 para a análise dos efeitos de borda. 

Fonte: Autor  
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Nenhuma outra modificação foi feita no eletrodo de trabalho ou na célula 

eletroquímica além das duas descritas. A seguir a célula eletroquímica com o novo 

eletrodo de trabalho (e a malha refinada) foi submetida à mesma descarga (nas 

mesmas condições) que a célula com um furo central. 

Na Figura 11 é apresentada uma sequência temporal dos valores da 

densidade de corrente na borda superior do eletrodo de trabalho da Figura 9 durante 

os primeiros instantes da descarga (antes que a formação do filme de sulfato de 

chumbo altere significativamente a distribuição de linhas de corrente na região da 

borda). 

As escalas de cores, em A.m-2, utilizadas em cada um dos quadros da 

sequência temporal foram ajustadas aos valores das densidades de corrente 

presentes em cada caso (e portanto, estas escalas não são as mesmas em todos os 

quadros). Os valores acima e debaixo de cada escala colorida à direita de cada 

quadro representam a maior (acima) e a menor (abaixo) densidades de corrente 

encontradas no quadro correspondente. 

Como se observa no primeiro quadro da Figura 11, no momento inicial há 

uma densidade de corrente maior na região da borda do eletrodo de trabalho, da 

ordem de 2%, se comparada com a densidade de corrente na região central da sua 

face superior (que se encontra à mesma distância do contra eletrodo). Este 

fenômeno só pode ser atribuído ao efeito de borda, pois no momento inicial da 

descarga (Quadro 1) não há filme de sulfato de chumbo na superfície do eletrodo, 

nem gradientes de concentração e a distância ao contra eletrodo da face superior do 

eletrodo de trabalho é a mesma para todos os pontos desta superfície (e portanto, 

caso não houvesse efeito de borda, a densidade de corrente deveria distribuir-se 

uniformemente em toda esta superfície, de acordo com os mecanismos de 

distribuição de linhas de corrente devidos aos efeitos cinéticos e das resistividades 

do eletrodo e do eletrólito). 
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Figura 11. Sequência temporal dos valores da densidade de corrente na borda 

superior do eletrodo de trabalho da Figura 9. Quadro 1: momento inicial (tempo = 0 

s). Quadro 2: após 60 segundos de descarga (tempo = 60 s). Quadro 3: após 10 

minutos de descarga (tempo = 600 s). 

Fonte: Comsol Multiphysics® – Autor  

 

Com o passar do tempo os gradientes de concentração e o crescimento de 

um filme resistivo começam a se manifestar, No Quadro 2, após 60 segundos de 

descarga já existe um filme de sulfato (e gradientes de concentração) que produzem 

uma diminuição no valor da densidade de corrente inicial, dos 25,3 A.m-2 na borda e 

24,7 A.m-2 na região central para 17,0 A.m-2 na borda e 16,8 A.m-2 na região central. 

Este processo de queda da densidade de corrente e de uniformização dos valores 

em diferentes pontos continua à medida que a descarga avança. No Quadro 3, após 

10 minutos, a distribuição de linhas de corrente é praticamente uniforme (o mesmo 

valor) em todas as superfícies do eletrodo. Em particular, a diferença entre a 

densidade de corrente nas bordas e na região central é inferior a 0,01 A.m-2 (no 

Quadro 1 Tempo: 0 s A.m
-2 

Quadro 2 Tempo: 60 s A.m
-2 

Quadro 3 Tempo: 600 s A.m
-2 
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Quadro 3 a escala de cores se inicia com o azul escuro representando 7,81 A.m-2 e 

vai até o vermelho escuro representando 7,83 A.m-2). A medida que o processo de 

descarga continua, os valores absolutos das densidades de corrente em cada ponto 

da superfície do eletrodo continuam a diminuir exponencialmente e as diferenças 

entre os valores em diferentes pontos diminui também (ou seja, há uma queda de 

linhas de corrente mais acentuada nas bordas, o que se explica pelo crescimento de 

um filme de maior espessura). Desta forma, o efeito inicial na distribuição das linhas 

de corrente causado pela presença das bordas é eliminado pelo mecanismo de 

formação de um filme de sulfato de chumbo (que, como já foi explicado, é o único 

que pode uniformizar a distribuição de linhas de corrente). 

Finalmente, retornando à análise da diferença nas densidades de corrente 

iniciais nos pontos A e B da Figura 8, nessa diferença inicial há uma contribuição do 

efeito de borda. 

Desta forma foram analisados e discutidos quase todos os aspectos 

relacionados à situação das regiões externas do eletrodo de trabalho, faltando 

somente a análise do próprio filme de sulfato formado durante a descarga nessas 

regiões (o que será feito mais adiante). A análise da situação nas regiões externas 

do eletrodo de trabalho permitiu introduzir os principais fenômenos eletroquímicos 

considerados no modelo desenvolvido e discutir de forma detalhada seus 

mecanismos de ação. A seguir serão analisadas as consequências da ação destes 

mecanismos na região interna do poro central. 

 

6.4 A reação zonal 

 

A descrição dos fenômenos que se desenvolvem na região interna do poro 

central e suas consequências são uma das contribuições mais importantes do 

modelo desenvolvido. 

Para analisar a situação na região do poro central foi retomada a simulação 

inicial, com o eletrodo de trabalho com um furo cilíndrico central como apresentado 

nas Figuras 1, 2 e 3. 

Na Figura 12 é apresentado o comportamento da densidade de corrente nos 

pontos C e D do poro central do eletrodo de trabalho (pontos indicados na Figura 4). 
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Figura 12. Densidade de corrente total nos pontos C e D da interface eletrodo 

de trabalho/solução em função do tempo de descarga. No detalhe da figura é 

apresentada uma ampliação com o comportamento da densidade de corrente nos 

primeiros 1200 segundos de descarga. 

Fonte: Autor  

 

Como se observa na Figura 12, no ponto C a densidade de corrente 

apresenta um comportamento semelhante ao já observado para os pontos externos 

A e B na Figura 8, ou seja, um decaimento exponencial com o passar do tempo (a 

semelhança se estende até aos valores, começando com 24 A.m-2 e diminuindo até 

aproximadamente 1 A.m-2 após 10 horas de descarga). Já no caso do ponto D (no 

fundo do poro) o comportamento da densidade de corrente é diferente. No momento 

inicial a densidade de corrente no ponto D apresenta um valor de aproximadamente 

3 A.m-2 que aumenta até aproximadamente 4 A.m-2 no decorrer dos primeiros 15 

minutos (ver detalhe da Figura 12) para logo diminuir de forma contínua até o fim da 

simulação. Como no caso já observado dos pontos A e B, no momento inicial as 

linhas de corrente não chegam com a mesma intensidade aos pontos da superfície e 
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aos pontos do fundo do poro, mas neste caso a diferença inicial nos valores (que 

para os pontos A e B era de aproximadamente 4%) ultrapassa os 600% (dos 3 A.m-2 

no ponto D para aproximadamente 24 A.m-2 no ponto C). 

Os fenômenos que levam à existência desta diferença inicial nas densidades 

de corrente nos pontos C e D são os mesmos já analisados para os pontos A e B na 

Figura 8. Mas, no caso do poro, as restrições impostas pelas suas dimensões 

potencializaram os efeitos dos fenômenos difusionais levando a consequências 

quantitativa e qualitativamente diferentes. 

O eletrólito, na região interna do poro, é altamente resistivo ao fluxo de 

linhas de corrente. Uma conta simples, utilizando a equação (44) para calcular a 

resistência em função da resistividade e das dimensões geométricas, 

 

     (44) 

onde: 

R- resistência elétrica () 

 - resistividade do eletrólito ( m) 

l – distância (m) 

A – seção transversal (m2) 

 

indica que a resistência que a corrente experimenta ao percorrer uma distância de 1 

cm ao longo de um poro de 0,02 cm de raio preenchido com um eletrólito de 

condutividade  = 0,79 S.m-1 é da ordem de 1000  para cada cm percorrido. Em 

comparação, a mesma corrente experimenta, ao percorrer a mesma distância de 1 

cm, mas agora através do eletrólito na região imediatamente acima da entrada do 

poro (no caso da célula eletroquímica da Figura 1) uma resistência de 0,004  para 

cada cm percorrido (e se fosse através do eletrodo de chumbo, este valor de 

resistência seria da ordem de 6,6 10-8 
 para cada cm percorrido). É por este motivo 

que as linhas de corrente evitam entrar na região interna do poro em quanto há 

caminhos menos resistivos disponíveis na superfície do eletrodo de trabalho (antes 

que o filme de sulfato de chumbo se forme e torne estes caminhos tão resistivos 

quanto os caminhos pelo eletrólito na região interna do poro). A este efeito (a 

elevada resistividade da região interna do poro devido a sua geometria) se soma o 
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problema dos gradientes de concentração apresentados já na Figura 7. Estes 

gradientes de concentração acrescentam mais uma resistência ao fluxo de corrente 

nas regiões onde eles existem (como já foi analisado). Finalmente a própria 

resistência cinética (ou seja, a resistência que deve ser superada para que a reação 

eletroquímica aconteça) aumenta devido ao aumento da concentração do produto da 

reação e ao esgotamento dos reagentes na região interna do poro. 

Independentemente de qual fenômeno apresenta uma contribuição maior no 

aumento da resistividade na região interna do poro, o efeito somado de todos eles 

deverá ser compensado pela formação de um filme de sulfato de chumbo nas 

regiões menos resistivas (inicialmente estas regiões são as regiões externas do 

eletrodo de trabalho) forçando as linhas de corrente a entrarem na região do poro. 

Isto explica por que inicialmente no ponto D a corrente aumenta e logo diminui. O 

aumento se deve ao fato de um maior número de linhas de corrente (que 

inicialmente não entravam no poro) passarem a entrar à medida que um filme de 

sulfato de chumbo se forma nas regiões externas. A diminuição da densidade de 

corrente, após atingir seu valor máximo, se deve ao efeito uniformizador do filme de 

sulfato de chumbo já analisado para os pontos A e B da Figura 8 (à medida que o 

filme cresce a corrente diminui). Na Figura 12 há mais uma questão que deve ser 

discutida. Como se observa nessa figura, após 1 hora de descarga, a densidade de 

corrente inverte seu comportamento, sendo maior no ponto D (interno) que no ponto 

C (externo). Este comportamento persiste mesmo até o fim da simulação após 10 

horas de descarga. Este comportamento vai contra o mecanismo descrito da 

formação do filme de sulfato de chumbo (que leva ao estabelecimento de uma 

mesma densidade de corrente em todos os pontos da interface entre o eletrodo de 

trabalho e a solução, seja no poro ou fora dele, como já foi discutido na análise da 

Figura 8). Para esclarecer se este comportamento realmente exige rever o 

mecanismo de formação do filme de sulfato de chumbo e suas consequências, a 

simulação inicial de 10 horas foi estendida para durar 90 horas. Na Figura 13 é 

apresentado o comportamento da densidade de corrente nos pontos C e D durante 

as 90 horas de descarga e no detalhe da mesma figura é apresentada uma 

ampliação da escala vertical entre os valores 0 e 4 A.m-2 para todas 90 horas de 

descarga. 
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Figura 13. Densidade de corrente total nos pontos C e D da interface eletrodo 

de trabalho/solução em função do tempo de descarga para uma descarga de 90 

horas. No detalhe da figura é apresentada uma ampliação da escala vertical entre os 

valores 0 e 4 A.m-2. 

Fonte: Autor  

 

Como se observa na Figura 13, após as densidades de corrente nos pontos C 

e D se tornarem iguais (aproximadamente após 1 hora de descarga, ver Figura 12), 

a situação se inverte (sendo a densidade de corrente maior no ponto D que no ponto 

C). A seguir, a diferença nas densidades de corrente entre estes pontos aumenta até 

aproximadamente às 10 horas de descarga para começar a diminuir novamente até 

se igualarem como era de se esperar, devido ao efeito do filme de sulfato de 

chumbo. Uma das possíveis causas que poderia explicar este efeito seria que os 

tempos necessários para que os efeitos das mudanças na densidade de corrente se 

manifestem não seriam os mesmos para todos os fenômenos. 

Um destes fenômenos é a formação do filme de sulfato, ele cresce 

instantaneamente, sempre compensando as resistências ao fluxo de corrente (pois 
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sua espessura é proporcional à corrente em cada ponto e a corrente em cada ponto 

é inversamente proporcional à resistência). O aparecimento de um filme de maior 

espessura afeta a intensidade dos efeitos dos outros fenômenos (quanto mais 

espesso o filme menor a corrente nesse ponto, portanto menor será a resistência 

cinética e o gradiente de concentração nele). Mas, como os tempos característicos 

de cada fenômeno não são iguais (especificamente o fenômeno difusional é o mais 

lento de todos) pode haver um efeito retardado causado pelos fenômenos mais 

lentos, como é o caso da difusão. Isto também deve acontecer nas regiões externas, 

mas como a resistência difusional nessas regiões é muito menor, seu efeito pode 

não ter sido observado (de fato, na Figura 11 Quadro 3 já se observa este fenômeno 

na borda, com uma intensidade que gera uma diferença na densidade de corrente 

entre a borda e as regiões próximas a ela inferior a 0,2% muito inferior à diferença 

de aproximadamente 25% nas densidades de corrente observada no detalhe da 

Figura 13 após 10 horas de descarga). Na presente dissertação este fenômeno de 

inversão nos valores das densidades de corrente não foi estudado, pois foi 

considerado um efeito secundário (de magnitude pequena) comparado aos efeitos 

principais dos fenômenos estudados. 

A seguir, na Figura 14 é apresentado o comportamento da densidade de 

corrente em função do tempo para os primeiros 6000 segundos de descarga (1 hora 

e 40 minutos), nos pontos da interface que se encontram na linha indicada na Figura 

15 que vai do fundo do poro (distância 0 na Figura 14) até a superfície do poro 

(distância 0,01 m na Figura 14). Esta linha vai do ponto C ao ponto D da Figura 4. 

Cada posição ao longo do eixo x da Figura 14 é um ponto do poro central ao longo 

desta linha (indicada na Figura 15). As linhas com diferentes cores e símbolos na 

Figura 14 representam as densidades de corrente em momentos de tempo (em 

segundos) diferentes contados a partir do inicio da descarga (tempo 0). 
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Figura 14. Comportamento da densidade de corrente em função do tempo nos 

pontos da interface que se encontram na linha indicada na Figura 15. No detalhe 

uma ampliação da escala vertical entre 2 e 6,5 A.m-2. 

Fonte: Autor  

 

Como se observa na Figura 14, na região superficial do poro (posição que 

corresponde à coordenada x = 0,01 m, que corresponde também ao Ponto C da 

Figura 4 e ao extremo superior da linha indicada na Figura 15) a densidade de 

corrente com o passar do tempo de descarga só diminui, como já foi visto na Figura 

13 (ponto C). Este comportamento de diminuição constante da densidade de 

corrente se observa para todos os pontos que se encontram a uma distância maior 

de aproximadamente 6,0 mm do fundo do poro (o ponto exato, indicado com a letra 

E na Figura 14, é determinado pela interseção das duas primeiras linhas que 



70 

descrevem o comportamento da densidade de corrente, que no caso da Figura 14 

correspondem aos tempos 0 e 100 segundos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Linha ao longo da lateral interior do poro com os pontos nos quais foi 

apresentada a densidade de corrente em função do tempo na Figura 14. 

Fonte: Autor  

 

A partir desse ponto em direção ao fundo do poro a densidade de corrente 

inicial aumenta com o passar do tempo ate atingir um valor máximo e a seguir 

diminui como foi discutido na análise da Figura 13 para o ponto D. O quadro geral 

que se obtém é que a densidade de corrente permanece sempre maior nas regiões 

mais externas (até que o fenômeno de inversão, discutido na análise da Figura 13, 

começa a se manifestar, inicialmente na borda superior do poro, após 

aproximadamente 1 hora de descarga). O máximo local de densidade de corrente 

nos pontos que vão desde o fundo do poro até aproximadamente uma distância de 6 

mm, se desloca para as regiões internas do poro a medida que o tempo de descarga 

aumenta e atinge o fundo do poro (com um valor máximo nesse local de 4 A.m-2) em 
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algum momento próximo dos 10 minutos de descarga. A partir desse momento a 

densidade de corrente diminui em todos os pontos da interface. Este comportamento 

da densidade de corrente é chamado de reação zonal na literatura, mas é descrito 

como o deslocamento de um máximo absoluto e não de um máximo local. Além 

disso, sua existência e mecanismos de propagação não são objeto de pesquisas 

experimentais, em parte pela dificuldade em realizar medidas conclusivas em 

regiões de difícil acesso, como as regiões internas dos poros ou até mesmo nas 

regiões superficiais, controlando os fenômenos envolvidos (de fato, a maior parte 

destas “possíveis” medidas experimentais está além da capacidade experimental 

atual dos laboratórios de pesquisa). 

 

6.5 O filme de sulfato de chumbo 

 

A seguir será analisada a dinâmica da formação e as características do filme 

de sulfato de chumbo formado nas regiões internas e externas do eletrodo de 

trabalho. Na Figura 16 é apresentada a espessura do filme de sulfato de chumbo 

(em m) em função do tempo para os pontos A e B (Figura 4). 
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Figura 16. Espessura do filme de sulfato de chumbo em função do tempo de 

descarga para os pontos A e B descritos na Figura 4. Duração da descarga: 10 

horas. 

Fonte: Comsol Multiphysics® – Autor  

 

Como se observa, a espessura do filme de sulfato de chumbo nos pontos 

externos A e B é praticamente a mesma ao longo das 10 horas de descarga da 

simulação, como era de se esperar a partir da pequena diferença nas densidades de 

corrente observadas nesses pontos na Figura 8. Para observar as diferenças de 

espessura nos filmes formados nesses pontos (que são esperadas a partir dos 

efeitos iniciais das bordas, das diferenças de condutividade entre as fases, e na 

sequência, das diferentes constantes de tempo dos fenômenos difusionais, cinéticos 

e da própria formação do filme) é necessário ampliar a escala vertical da Figura 16. 

Na Figura 17 é apresentada a mesma simulação de descarga do eletrodo de 

trabalho da Figura 16, mas agora estendida a 100 horas de duração. 
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Figura 17. Espessura do filme de sulfato de chumbo em função do tempo de 

descarga para os pontos A e B descritos na Figura 4. Nos detalhes internos se 

observa a relação entre as espessuras nos pontos A e B em diferentes momentos 

de tempo. Duração da descarga: 100 horas. 

Fonte: Autor  

 

A primeira vista, a espessura do filme é a mesma em todos os momentos da 

descarga (como já observado na Figura 16). Mas nas ampliações indicadas nos 

detalhes se observa que inicialmente (até a oitava hora de descarga) o filme no 

ponto A é mais espesso que no ponto B, sendo que a máxima diferença de 

espessura entre os filmes (da ordem de 0,01 m para um filme de aproximadamente 

5 m de espessura, ou seja, é uma diferença da ordem de 0,2%) acontece após 1 

hora e 7 minutos de descarga, em total concordância com a Figura 12 que mostra 

que até esse momento a densidade de corrente no ponto A é superior à densidade 

de corrente no ponto B. A partir desse momento acontece a inversão das 

densidades de correntes (já analisadas no caso dos pontos C e D nas Figuras 12 e 

13 e que se estende a todas as regiões do eletrodo de trabalho) que faz com que o 
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filme no ponto B cresça mais rapidamente que no ponto A. Este efeito termina 

igualando as espessuras após aproximadamente 8 horas de descarga (com uma 

espessura da ordem de 16 m), como se observa no segundo detalhe dentro da 

Figura 17. 

A partir das 8 horas de descarga, como a densidade de corrente continua a 

ser superior no ponto B, a espessura do filme de sulfato de chumbo nesse ponto se 

torna maior que no ponto A, como se observa no terceiro detalhe dentro da Figura 

17 após 50 horas de descarga. Nesse instante, o filme de sulfato de chumbo no 

ponto B é 0,012 m superior ao filme de sulfato de chumbo no ponto A. 

Considerando que a espessura destes filmes, nesse momento, é da ordem de 41,5 

m, este efeito é da ordem de 0,03%). Esta diferença na espessura do filme de 

sulfato de chumbo continua a crescer ao longo da descarga de 100 h apresentada 

na Figura 17, chegando a 0,015 m às 100 horas de descarga. Aqui aparentemente 

surge novamente um problema. Os mecanismos dos fenômenos inseridos no 

modelo desenvolvido, que foram analisados detalhadamente até o momento, 

conduzem à uniformização da densidade de corrente em todos os pontos do 

eletrodo de trabalho (ou seja, conduzem ao estabelecimento da mesma densidade 

de corrente em todos os pontos). Isso significa que em algum momento, a taxa de 

formação do filme (e não sua espessura) deve ser a mesma em todos os pontos do 

eletrodo de trabalho, e portanto as diferenças acumuladas nas espessuras dos 

filmes devem permanecer constantes. Como já vimos em detalhe na análise da 

Figura 12 e da Figura 13, alguns efeitos sutis, como o da inversão da densidade de 

corrente, podem causar efeitos inesperados decorrentes (possivelmente) das 

diferenças nas constantes de tempo (como foi interpretado). Dessa forma, as 

aparentes contradições que surgiram na análise da descarga de 10 horas (no caso 

dos pontos C e D das Figuras 12 e 13) desapareceram ao analisar a mesma 

descarga durante 90 horas. O mesmo acontece no caso da Figura 17, só que devido 

às diferenças com a situação na região do poro central, neste caso foi necessário 

analisar uma descarga de 1000 horas de duração para observar a constância na 

diferença das espessuras dos filmes nos pontos A e B(como previsto pelos 

mecanismos de ação dos fenômenos contemplados no modelo desenvolvido). Após 

aproximadamente 800 horas de descarga foi observado que a diferença de 
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espessura dos filmes de sulfato de chumbo nos pontos A e B se estabiliza em 0,025 

m e assim permanece para tempos de descarga superiores a 800 horas. 

A influência deste efeito nos pontos A e B, e em geral, as diferenças nas 

espessuras dos filmes de sulfato de chumbo formados nas regiões externas do 

eletrodo de trabalho, do ponto de vista prático (devido a suas magnitudes) é 

irrelevante. Do ponto de vista experimental, o filme de sulfato de chumbo pode ser 

considerado de igual espessura em todas estas regiões externas do eletrodo 

praticamente desde o inicio da descarga, sem prejuízos para a capacidade do 

modelo de reproduzir resultados experimentais. Mas, do ponto de vista teórico, e 

mais importante, do ponto de vista da consistência do modelo, a análise destes 

efeitos, mesmo que insignificantes do ponto de vista prático, é importante para 

demonstrar que o modelo mantém sua coerência e não introduz efeitos inexplicáveis 

nos resultados da simulação. Outro ponto importante que justifica a análise 

detalhada destes efeitos aparentemente irrelevantes é que sob outras condições 

eles podem tornar-se relevantes, como será analisado no caso da região central do 

poro. 

Na Figura 18 é apresentada a espessura do filme de sulfato de chumbo em 

função do tempo para os pontos A e B do poro central, descritos na Figura 4. 

Como se observa, o comportamento da espessura do filme de sulfato de 

chumbo em função do tempo nos pontos C e D é muito parecido com o 

comportamento observado e analisado para os pontos A e B na Figura 17. Uma 

diferença evidente é que na Figura 18 não há necessidade de ampliações para 

visualizar como muda a espessura relativa do filme de sulfato de chumbo entre os 

dois pontos. Em outras palavras, os fenômenos e seus mecanismos são os mesmos, 

mas no caso da Figura 18, os fenômenos difusionais estão potencializados pela 

geometria do poro. 
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Figura 18. Espessura do filme de sulfato de chumbo em função do tempo de 

descarga para os pontos C e D descritos na Figura 4. Duração da descarga: 10 

horas. 

Fonte: Autor  

 

Esta situação será utilizada para verificar os efeitos descritos na análise da 

Figura 16 e Figura 17. Para isso, na Figura 19 é apresentada a mesma experiência 

com os dados referentes a uma descarga de 1000 horas. 

O ponto central a ser destacado na Figura 19 é a confirmação de que a 

diferença de espessura entre os pontos (neste caso C e D) se estabiliza e 

permanece constante a partir de um determinado momento de tempo reforçando os 

mecanismos analisados e suas consequências. O momento de tempo a partir do 

qual a diferença nas espessuras dos filmes de sulfato de chumbo se mantém 

constante depende das características do fenômeno difusional na região analisada. 

Finalmente a análise da evolução da espessura do filme de sulfato de chumbo nos 

pontos C e D (na região do poro central), comparada com a situação nas regiões 
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externas (pontos A e B) reforça a interpretação de que a inversão na densidade de 

corrente apresentada na Figura 12 e na Figura 13 (e a seguir a inversão nas 

espessuras dos filmes de sulfato de chumbo apresentadas na Figura 17 e na Figura 

18) é consequência do tempo de resposta dos fenômenos difusionais (pois a 

diferença entre os pontos A, B e C com o ponto D da Figura 4, é justamente o 

impacto do fenômeno difusional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Espessura do filme de sulfato de chumbo em função do tempo de 

descarga para os pontos C e D descritos na Figura 4. Duração da descarga: 1000 

horas. 

Fonte: Autor  

 

A seguir, na Figura 20 é apresentado o comportamento da espessura do 

filme de sulfato em função do tempo de descarga nos pontos da superfície interna 

do poro que se encontram na linha indicada na Figura 15 que vai do fundo do poro 

até a superfície do poro. Cada posição ao longo do eixo x da Figura 20 é um ponto 

na superfície interna do poro. As linhas com diferentes cores e símbolos 

representam as distribuições de espessuras do filme de sulfato de chumbo ao longo 

de todo o poro para um determinado momento de tempo. 
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Figura 20. Comportamento da espessura do filme de sulfato em função do 

tempo de descarga nos pontos da superfície interna do poro que se encontram na 

linha que vai do fundo do poro até a superfície do poro (ver Figura 15). Cada posição 

ao longo do eixo x da Figura 20 é um ponto na superfície interna do poro. As linhas 

com diferentes cores e símbolos representam as distribuições de espessuras do 

filme de sulfato de chumbo ao longo de todo o poro para diferentes tempos de 

descarga desde 0 até 10 horas. A escala de tempo está no formato hh:mm. 

Fonte: Comsol Multiphysics® – Autor  

 

Como se observa na Figura 20, os fenômenos analisados e discutidos nas 

Figuras 18 e 19 (ou seja, o comportamento da espessura do filme de sulfato de 

chumbo nos pontos C e D) se estendem a todos os pontos interiores do poro, em 

maior ou menor grau, dependendo da sua localização respeito da borda externa do 

poro. Inicialmente (ver as linhas inferiores na Figura 20), o filme cresce mais 

rapidamente na região da borda superior do poro (pontos próximos às coordenadas 

0,01 m que correspondem ao ponto C da Figura 4) em total acordo com a 

distribuição de linhas de corrente nos momentos iniciais (concentradas nessa 
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região). A seguir, como já foi analisado, há um deslocamento das linhas de corrente 

para as regiões mais internas do poro central, o que causa o já mencionado 

fenômeno de inversão, que na Figura 20 é observado a partir das 5 horas de 

descarga (inicialmente para as regiões mais superficiais do poro, mas que termina 

estendendo-se a todos os pontos do poro após 10 horas de descarga como se 

observa na curva correspondente a 10 horas de descarga da Figura 20). 

Os fenômenos observados (analisados e discutidos) nas simulações 

mostraram que o modelo desenvolvido é coerente com o que é possível de ser 

observado experimentalmente. Os resultados obtidos com a utilização do modelo 

descreveram corretamente fatos experimentais conhecidos como a existência da 

zona de reação e descreveram características deste fenômeno não conhecidas até o 

momento, como a existência de máximos locais de densidade de corrente 

dependentes da geometria do poro. Outros fenômenos de menor relevância também 

foram identificados, mas sem possibilidades de confirmação experimental devido a 

sua magnitude (além das possibilidades experimentais atuais dos laboratórios de 

pesquisa). Finalmente, ficou demonstrado que a formação do filme de sulfato de 

chumbo durante a descarga (não considerado em modelos desenvolvidos até 2015, 

como apresentado na revisão bibliográfica) é fundamental na compreensão dos 

fenômenos que acontecem. 

 

7 CONCLUSÕES 

 

Foi desenvolvido um novo modelo de eletrodo de chumbo que inclui o efeito 

da formação de filmes isolantes de sulfato de chumbo nas interfaces eletrodo-

solução. As consequências da inclusão deste mecanismo de formação de um filme 

de sulfato de chumbo (desconsiderado nos modelos desenvolvidos até o presente) e 

sua interação com os fenômenos cinéticos e difusionais foram analisadas tanto nas 

regiões externas do eletrodo assim como nas regiões internas de um poro 

macroscópico simulado na região central do eletrodo. 

A aplicação do modelo permitiu analisar e interpretar os mecanismos que 

conduzem a diferentes distribuições de linhas de corrente, previu corretamente os 

fenômenos de borda (que se manifestam pela formação de um filme de sulfato com 

uma espessura diferente), mostrou a formação de gradientes de concentração e o 

efeito combinado destes dos fenômenos que levam ao aparecimento de uma reação 
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zonal que começa na superfície externa do eletrodo e se desloca para as regiões de 

mais difícil acesso (o fundo dos poros). O modelo desenvolvido também fez 

previsões sobre a estrutura complexa da reação zonal. Na análise dos resultados foi 

possível observar que esta reação zonal não começa na superfície do poro, senão 

em algum ponto na região interna. A partir do ponto onde a reação zonal acontece, 

ela corresponde ao deslocamento de um máximo local e não de um máximo 

absoluto de densidade de corrente. 

As simulações utilizando o modelo desenvolvido também identificaram um 

fenômeno sutil não descrito na literatura, o da inversão temporária da densidade de 

corrente (e o da inversão permanente na diferença de espessura dos filmes de 

sulfato entre regiões externas e internas). 

Os resultados apresentados utilizando o modelo desenvolvido permitiram 

estudar fenômenos que não são descritos na literatura, sobre medidas 

experimentais, devido às dificuldades práticas em observar este tipo de fenômenos 

isoladamente ou, quando atuando em conjunto, observá-los em condições 

controladas. Medidas experimentais de densidades de corrente e concentrações de 

espécies iônicas dentro de regiões porosas, suas distribuições e as causas que as 

determinam estão além da capacidade experimental atual dos laboratórios de 

pesquisa. A análise destes fenômenos e suas consequências, só era possível por 

meio de propostas teóricas que eram validadas por meio de comparações com 

medidas experimentais indiretas. De fato, estes fenômenos não eram nem 

estudados teoricamente de forma consistente, devido à dificuldade em considerar 

tantos fenômenos diferentes acoplados por equações diferencias parciais de difícil 

solução e influenciadas ainda pelas geometrias nos locais de interesse. O modelo 

desenvolvido permitiu este estudo de forma a identificar os fatores que contribuem 

para o aparecimento dos diferentes fenômenos e a inclusão da formação do filme de 

sulfato de chumbo permitiu observar fenômenos relevantes na compreensão dos 

processos que acontecem nos eletrodos de chumbo que não são considerados nos 

modelos publicados na literatura até o momento. 
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8 TRABALHOS FUTUROS  

 

1. Estudo da dependência da reação zonal das dimensões (diâmetro e 

profundidade) do poro. Durante o desenvolvimento do presente trabalho se 

observou que a reação zonal e suas características se desenvolvem de forma 

diferente ao mudar o diâmetro do poro e que há uma relação entre este diâmetro 

e o local onde começa a se manifestar a reação zonal. Determinar como 

depende esta reação das dimensões dos poros e possivelmente das 

propriedades difusionais das espécies (que pode ser feito com o modelo já 

desenvolvido), permitiria diferenciar ao menos dois tipos de regiões porosas, 

com características diferentes devido a que em uma região mais profunda há 

reação zonal e em outra mais superficial não (e que possivelmente 

apresentariam diferenças nos estudos de espectroscopia de impedância 

eletroquímica, em função de que a diferentes frequências se observam 

diferentes regiões do eletrodo). 

 

2. Outro estudo relevante em geral, e em particular, para permitir que o modelo 

desenvolvido seja utilizado na análise da espectroscopia de impedância 

eletroquímica é aprofundar os mecanismos que conduzem ao aparecimento dos 

efeitos de bordas (crescimento desproporcional do filme de sulfato de chumbo) e 

como o próprio efeito depende da geometria da borda. Em alguns casos 

experimentais, com geometrias diferentes das analisadas nesta dissertação, 

estes efeitos são consideravelmente mais significativos do que os observados 

nesta dissertação, chegando a serem visíveis a olho nu (portanto varias ordens 

de magnitude superiores aos observados na simulação). Evidentemente que 

isso depende da densidade de corrente, da geometria da borda e das suas 

simetrias, do tipo de reação (ou reações) que acontecem, etc.  

 

3. Um aprimoramento muito importante que deve ser incorporado no modelo é a 

mudança na geometria do eletrodo devido ao crescimento do filme de sulfato de 

chumbo, em outras palavras, permitir a obstrução parcial ou total de poros pelo 

filme. No modelo desenvolvido nesta dissertação, esta omissão não é relevante 

perante as dimensões do poro utilizado e das espessuras do filme, mas no caso 

de poros menores este fenômeno é relevante. Um ponto positivo nesta proposta 
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é que o Software Comsol Multiphysics já possui as ferramentas para incluir este 

aprimoramento (neste caso deverá ser permitida a deformação dos contornos 

dos eletrodos, deverá ser incluído o deslocamento da malha, para o qual são 

gerados dois tipos de sistemas de coordenadas, um global fixo e um local, etc., 

modificações estas que requerem um domínio mais avançado do software do 

que foi necessário para o desenvolvimento do modelo inicial). 

 

4. Outro aprimoramento mais simples inclui (como mencionado nas conclusões), a 

inclusão de outros íons em solução. De fato o ácido sulfúrico H2SO4 se dissocia 

em três tipos de íons (H+ HSO4

-
 e SO4

2-
) e não só em dois tipos (H+ HSO4

-
) como 

considerado na dissertação. Mas a dissociação em SO4
2-

 é menor a 10% e por 

isso, neste modelo se optou pela simplificação (muito utilizada nos modelos 

desenvolvidos presentes na literatura). 

 

5. Da mesma forma como devem ser incluídos outros íons na solução, para 

aprimorar o modelo, devem ser incluídas outras reações nos eletrodos, como a 

decomposição de água (evolução de H2 e O2) que são relevantes nos processo 

de carga (não considerados nesta dissertação, que só analisou a descarga) e 

outras que sejam consideradas necessárias em cada caso particular. 

 

6. Um aprimoramento importante em alguns casos seria incluir uma estrutura 

porosa (o Comsol Multiphysics permite a inclusão este tipo de materiais, com 

uma porosidade intrínseca determinada por um parâmetro que varia de 0 para 

um material sem partes sólidas, até 1 para um material maciço sem poros). Este 

tipo de ferramenta, presente no software, foi desenvolvida especificamente para 

a simulação de baterias, mas não é utilizada no presente modelo devido a que o 

interesse principal era estudar em detalhe os fenômeno dentro dos poros e a 

utilização de materiais porosos através da ferramenta do software não permite 

este estudo (a ferramenta utiliza valores médios nas regiões porosas, o que é útil 

quando se deseja estudar outros fenômenos em outras regiões do sistema 

eletroquímico, mas não no presente caso). 
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7. Os fenômenos sutis observados nas simulações apresentadas nesta dissertação 

(a inversão das densidades de corrente e o fenômenos das inversões das 

espessuras dos filmes de sulfato de chumbo) são de magnitudes insignificantes 

do ponto de vista experimental. Muito possivelmente a inclusão de mais 

fenômenos físicos no modelo, como a inclusão dos efeitos térmicos (decorrentes 

das reações), os efeitos convectivos (devido principalmente aos efeitos térmicos) 

utilizando as equações de Navier-Stokes, e outros fenômenos que foram 

considerados secundários no desenvolvimento do presente modelo, devem 

modificar o fenômenos de menor intensidade descritos nesta dissertação (o que 

não significa que os mecanismos descritos não sejam importantes, pois como foi 

comentado, estes efeitos podem ser potencializados naturalmente ou 

artificialmente por algum mecanismo ainda não incluído no modelo). 

 

8. Outro aprimoramento muito importante que faz parte da tentativa de elucidar 

questões não resolvidas em trabalhos passados [5] relacionados aos espectros 

de impedância eletroquímica, é permitir mudar a estrutura do filme de sulfato de 

chumbo, que aqui foi considerada constante (sempre o mesmo filme de sulfato 

foi formado). Vários trabalhos publicados na literatura indicam que o filme de 

sulfato de chumbo pode apresentar duas estruturas, uma interior mais resistiva e 

uma exterior menos resistiva e que estas estruturas são determinadas pela 

densidade de corrente que passa através da interface (corrente elevada geraria 

o filme interior mais resistivo e densidades de corrente menores gerariam o filme 

exterior, menos resistivo). Esta possibilidade tem fortes consequências na 

análise dos espectros de impedância eletroquímica, que são discutidos 

particularmente no trabalho [5] e que até o momento não foram esclarecidos 

(havendo trabalhos a favor e trabalhos contra esta hipótese). Para esclarecer 

esta possibilidade por meio da análise dos espectros de impedância, é 

necessário saber como seriam estes espectros em cada caso, ou seja, em 

função do tipo de filme presente (um único filme ou dois tipos de filme 

diferentes). Para isso será necessário ter um modelo com uma distribuição de 

linhas de corrente detalhada, que incluísse a formação do filme de sulfato e que 

pudesse correlacionar o filme de sulfato à densidade de corrente em cada ponto. 

No modelo desenvolvido isto foi feito parcialmente, já estão disponíveis todas as 

informações necessárias para condicionar o tipo de filme (sua resistividade e 
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porosidade) à densidade de corrente em cada ponto, mas isto ainda não foi feito. 

As implicações práticas que a determinação da estrutura do filme de sulfato 

pode ter vão muito além dos objetivos desta dissertação. Esta questão impacta 

diretamente na velocidade de recarga de baterias em veículos elétricos, na 

utilização de baterias em sistemas de aproveitamento de fontes renováveis, e 

outras áreas com forte impacto econômico e social.  

 

9. Finalmente (mas não encerrando a questão dos aprimoramentos) para estender 

a aplicação do modelo desenvolvido nesta dissertação a uma célula 

eletroquímica completa e a baterias reais (e não só a um eletrodo), é necessário 

incluir no modelo desenvolvido a reação no contra eletrodo de forma completa e 

detalhada, como foi feito no eletrodo de trabalho. Isto é importante no caso da 

análise de espectros de impedância eletroquímica, pois o contra eletrodo e os 

fenômenos que nele acontecem podem limitar a corrente, ou sua forma 

geométrica pode redistribuir as linhas de corrente (importantes nos fenômenos 

analisados). Na presente dissertação o contra eletrodo não influenciou em nada 

os resultados, pois para simplificar o modelo ele foi considerado de forma a ter 

uma reação rápida, sem esgotamento de reagentes e sem problemas 

difusionais, ou seja, um eletrodo ideal em todos os sentidos, sem nenhum tipo 

de resistências. 
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