
 

MODELAGEM FENOMENOLÓGICA E SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE 

BIOPROCESSOS DA ROTA DO ETANOL DE 2ª GERAÇÃO: UMA NOVA 

ABORDAGEM  

Diogo Silva de Souza1 – Unifesspa 

diogossouza20@gmail.com 

Elsiane Nathalia Barros Rodrigues 2 – Unifesspa 

nathalia_b.rodrigues@hotmail.com 

Ruthineia Jéssica Alves do Nascimento3 - Unifesspa 

ruthineia.nascimento@unifesspa.edu.br 

 

Agência Financiadora: UNIFESSPA/PNAES 

Eixo Temático/Área de Conhecimento: Modelagem Matemática, Energia Renovável, Hidrólise Enzimática  

 

1. INTRODUÇÃO 

As alterações climáticas atribuídas ao aquecimento global, em parte, associados a queima de 

combustíveis fósseis têm motivado uma corrida pela produção de energia e de combustíveis a partir de fontes 

renováveis. Este panorama, está associado à insegurança energética refletida pelas dificuldades crescentes na 

produção do petróleo (NYCO et al., 2010), 

Neste contexto, a biomassa lignocelulósica, oriunda de resíduos sólidos de origem vegetal, podem ser 

utilizadas para fins energéticos, como fonte alternativa de energia (CORTEZ; LORA; GÓMEZ, 2008). Por sua 

vez, a fibra de coco é um material lignocelulósico obtido do mesocarpo dos frutos e tem como característica a 

dureza, devido ao seu alto teor de lignina (SILVA et al., 2006). Estima-se que a fibra do coco possui entre 

35% e 45% de lignina, 23% e 45% de celulose e de 3% a 12% de hemicelulose (ARAGÃO, 2007).  

A conversão de biomassa lignocelulósica em etanol envolve, basicamente, quatro etapas: pré-

tratamento, hidrólise dos polissacararídeos, fermentação para obtenção do etanol e destilação para recuperação 

do etanol (CABRAL, 2015).  Dois métodos são comumente empregados para hidrolise de materiais 

lignocelulósicos e sua conversão em açúcares solúveis fermentescíveis: a hidrólise ácida (com ácido 

concentrado ou diluído) e a hidrólise enzimática. 

Na hidrólise enzimática existe uma variedade de microrganismos capazes de produzir enzimas que 

degradam a celulose em açúcares solúveis, principalmente a celobiose e a glucose. As enzimas envolvidas no 

processo são denominadas celulases e consistem em pelo menos três classes: endogluganases, 

celobiohidrolases e β-glicosidase (ANDERSEN e STENBY, 2007). 

O processo de hidrólise enzimática de materiais lignocelulósicos apresenta gargalos técnicos que 

podem ser estudados e otimizados a partir de dados experimentais e modelos fenomenológicos (UNREAN, 

2016). A abordagem experimental é bastante eficaz para determinar as melhores condições de operação de um 

processo, mas apresenta-se muito onerosa, além de gerar resíduos potencialmente danosos ao meio ambiente. 

Além disso, a simulação computacional é uma ferramenta valiosa de projeto, podendo reduzir o 

tempo de concepção e maximizar a lucratividade de unidades industriais (ALBARELLI, 2013). Os softwares 

de simulação de processo utilizam modelos das mais variadas naturezas que são capazes de representar o 

comportamento real dentro de certos limites, além de auxiliarem nas resoluções de equações que descrevem 

sistemas na engenharia química (LUYBEN, 1996). 
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Sendo assim, o objetivo deste trabalho visou a realização da modelagem matemática da hidrólise 

enzimática do bagaço de coco verde, a simulação para validação do modelo adotado, bem como a estimação 

de parâmetros do processo. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

2.1 Amostragem dos dados experimentais 

O processo de modelagem matemática da hidrólise enzimática do bagaço de coco verde foi realizado 

a partir de dados experimentais cedidos por Nascimento, R. J. A, 2016.  Os dados experimentais utilizados 

para a estimação de parâmetros estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Condições operacionais dos experimentos de cinética enzimática 

Experimento Pré-Tratamento 

Carga Enzimática  
Quantidade de 

amostras  Celulase (FBU/g de 

bagaço 

β-glicosidase 

(CBU/g de bagaço) 

1 H3PO4 0,2% (v/v) 20 10 10 

2 Hidrotérmico 20 10 09 

 

2.2 Modelagem da hidrólise enzimática do Bagaço de coco verde 

A modelagem matemática do processo teve por objetivo determinar o modelo dinâmico que descreve 

a hidrólise enzimática dos materiais lignocelulósicos, realizados em modo de operação descontínuo, aliada a 

modelagem matemática foi realizada a estimação dos parâmetros do modelo.  

O modelo cinético proposto para a descrição da hidrolise enzimática do bagaço da casca de coco 

verde, segue o esquema reacional ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Esquema reacional para a hidrolise enzimática do bagaço da casca de coco verde. 

 

A partir do modelo reacional segundo a reação aparente, adotoou-se o modelo matemático conforme 

descrito pelas Equações de 1 a 3.  

 
𝑑𝐶𝑠

𝑑𝑡
=  −𝑘1𝐶𝑠𝐶𝑐  (

𝐶𝑠

𝐶𝐿
) −

𝑘2

𝑡
𝐶𝑠 (1) 

𝑑𝐶𝑐

𝑑𝑡
= 𝑘1𝐶𝑠𝐶𝑐  (

𝐶𝑠

𝐶𝐿
) −

𝑘2

𝑡
𝐶𝑐 (2) 

𝑑𝐶𝐺

𝑑𝑡
= 𝑘2𝐶𝑐 −

𝑘3

𝑡
𝐶𝐺 (3) 

 

Onde:   𝐶𝑠 - Concentração do celulose. 

𝐶𝐶 – Concentração de celobiose. 

𝐶𝐺 - Concentração de glicose (produto). 



 
 

𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 - Constantes reacionais do processo de hidrólise enzimática. 

𝑡 - Tempo 

2.3 Simulação Computacional  

Os experimentos computacionais de estimação de parâmetros e simulação do processo de hidrólise 

enzimática foram realizados com base no modelo matemático descrito pelas equações 1 e 2. A simulação 

computacional foi realizada no software livre Scilab®. O modelo empregado foi utilizado para estimar os 

parâmetros 𝐾𝐼, 𝐾2 e 𝐾3, além dos valores estimados das concentrações de celulose e glicose. A estimação de 

parâmetros for realizada por meio do método de otimização dos mínimos quadrados (CUSTÓDIO, 

ANDREADE e AUGUSTO, 1997).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na utilização do Modelo 2, retornou-se dados da hidrólise enzimática do bagaço de coco verde que 

são descritos pela Tabela 2. 

Tabela 2 – Parâmetros estimados do modelo matemático proposto. 

Experimento Pré-Tratamento  𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑘1 𝑘2 𝑘3 

1 H3FO4 0,2% (v/v) 0,08694 0,01 3,12569 0,01455 

2 Hidrotérmico 2,22694 0,10669 14,7516 0,05830 

 

A partir dos valores do somatório dos erros quadrados, constatou-se que os dados da hidrólise 

enzimática do bagaço de coco verde se ajustaram melhor na utilização de Ácido Fosfórico [H3FO4]na etapa de 

pré-tratamento. Entretanto, em ambos os experimentos, o somatório dos erros é baixo e confirma a validação 

do modelo, conforme demonstrado na Figura 2. Verifica-se também que a conversão de celobiose em glicose 

(Reação 2) ocorre muito mais rapidamente do que as demais reações.  

Os dados das concentrações de celulose e glicose simulados, em comparação com os dados 

experimentais, dos respectivos experimentos são apresentados na Figura 2. 

 

Figura 2 – Simulação do modelo cinético. (A) Simulação da hidrólise enzimática do bagaço de coco verde com pré-

tratamento com ácido fosfórico – Experimento 1e (B) Simulação da hidrólise enzimática do bagaço de coco verde com 

pré-tratamento hidrotérmico. 

 
 

 

Observou-se nos resultados obtidos no Experimento A que houve um excelente ajuste dos dados 

simulados aos dados experimentais, demonstrando que o modelo consegue descreve o comportamento da 



 
 

hidrólise enzimática do bagaço de coco verde. No Experimento B, apesar de haver erros atribuídos ao ajuste 

dos dados, ainda caracteriza-se como uma boa estimativa das concentrações de Celulose, podendo ser utilizado 

para da hidrólise enzimática do bagaço de coco verde. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dos dados e resultados obtidos, pode-se afirmar que o modelo adotado descreve bem o 

comportamento da hidrólise enzimática do bagaço de coco verde. Portanto, o modelo é válido para as 

condições estabelecidas no trabalho. Ressalta-se que através dos resultados obtidos, o modelo adotado pode 

ser utilizado para estimativa de parâmetros e comportamento de processos que envolvam a produção de etanol 

de segunda geração por meio do bagaço de coco verde.  
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