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1. INTRODUÇÃO  

A biomassa lignocelulósica compreende todos os materiais com alto teor de celulose e hemicelulose  

aprisionados nas paredes celulares pela lignina (Drapcho et al., 2008; Escobar et al., 2009; Hahn-Hagerdal et 

al., 2006; Hoekman, 2009). Por exemplo, as fibras de coco são materiais lignocelulósicos obtidos do mesocarpo 

dos frutos e tem como característica a dureza devido ao alto teor de lignina (SILVA et al., 2006). Estima-se 

que as fibras do coco possuem cerca de 35 a 45% de lignina, 23 a 45% de celulose e de 3 a 12% de hemicelulose 

(ARAGÃO, 2007).   

A produção de etanol a partir de materiais lignocelulósicos é um processo que ainda está nos estágios 

iniciais de desenvolvimento, requer muita investigação e vários aspectos devem ser levados em conta. 

(TRIANA, 2016) A configuração padrão para a produção de etanol consiste em quatro etapas principais: 

prétratamento, hidrólise enzimática, fermentação e separação (Drapcho et al., 2008; Sanchez e Cardona, 2005; 

Sánchez e Cardona, 2012).  

O estágio de fermentação é a etapa do processo no qual os hidrolisados lignocelulósicos são 

convertidos em etanol via metabolismo anaeróbico. Este é um passo importante no processo e a maior parte da 

pesquisa atual está focada em encontrar as condições ideais de aspectos como novas tecnologias e metodologias 

para crescimento, condições de operação e projeto de novas linhagens de fermentação para alcançar altos 

rendimentos de etanol usando todo o substrato disponível (Baeyens et al., 2015; Carrasco et al., 2011; Liguori 

et al., 2015; Swain e Krishnan, 2015).  

Simulações e modelagens são frequentemente utilizadas em Engenharia Química como ferramentas 

para fornecer informações sobre a operação e capacidade da planta, a energia necessária para o seu 

funcionamento e a concentração do produto desejado. É uma maneira mais barata de prever os resultados de 

qualquer processo antes de se envolver em qualquer produção em larga escala.  

Neste contexto, este trabalho visa modelar a etapa de fermentação do processo de produção de etanol  

de segunda geração a partir das fibras de coco verde. Os modelos propostos foram comparados com os dados 

experimentais para validação das equações obtidas.  
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As amostras de resíduo de coco verde foram obtidas na praia de Ponta Negra no município de 

Natal/RN. A preparação das amostras deu-se pelo descascamento, corte em pequenos pedaços (4 a 6 cm), 

lavagem com água da torneira e secagem por 72h a 60ºC. A casca de coco verde foi moída utilizando um 

moinho de facas (Moinho tipo Willey, TE-680, Tecnal) e peneirada utilizando uma peneira de 20 mesh com o 

intuito de padronizar o tamanho das partículas do material. O pó obtido foi armazenado em recipientes de 

plástico à temperatura ambiente até a sua utilização.  

2.2 DADOS EXPERIMENTAIS  

Para a modelagem, simulação numérica e estimação dos parâmetros utilizou-se os dados experimentais 

obtidos da fermentação da fibra de coco verde. Os dados obtidos durante o experimento estão compilados na 

seguinte tabela:  

  

Tabela 01 – Dados experimentais da etapa de fermentação.  

Células (g/L)  Glicose (g/L)  Glicerol (g/L)  Etanol (g/L)  Tempo (h)  

0,70  26,25  0,0  0,57  0  

0,91  36,34  0,17  0,74  1  

1,17  31,31  0,25  1,10  2  

2,12  20,40  0,36  2,37  3  

3,63  5,51  0,80  2,10  4  

4,82  3,42  0,89  2,72  5  

5,68  2,74  1,09  14,80  6  

5,72  2,81  1,16  13,67  7  

5,85  0,59  1,14  14,34  8  

2.3 MODELAGEM E SIMULAÇÃO NUMÉRICA  

A primeira parte na modelagem da dinâmica de um bioprocesso é determinar o tipo de modelo para 

descrever a cinética das reações do processo e propor uma estrutura de modelo de acordo com o conhecimento 

do desenvolvedor sobre o sistema e os objetivos para alcançá-lo. Neste caso, quando o mecanismo do processo 

é desconhecido ou muito complicado para formar uma relação matemática, uma prática comum em engenharia 

é construir um modelo de processo empírico usando uma equação matemática relativamente simples que pode 

então ajustar os dados. Por exemplo, a equação de crescimento do Monod. Independentemente do tipo de 

modelo utilizado, os dados experimentais devem ser usados para ajustar e regredir os parâmetros do modelo, 

com subsequente avaliação e validação dos resultados por testes estatísticos, por exemplo, função erro. A 

modelagem do sistema é definida para um sistema em batelada pelas seguintes equações:  

  

Tabela 02 – Equações para sistema em batelada do processo em estudo.  

 
Na tabela abaixo está listada alguns dos modelos de equações as quais foram comparados aos dados 

experimentais:  

  

Tabela 03 – Exemplos de modelos cinéticos aplicados a etapa de fermentação.  

Células viáveis   Consumo de substrato   Formação de etanol   Formação de glicerol   

𝑑 𝑋 𝑣 

𝑑𝑡 
= ( 𝜇 − 𝑘 𝑑 ) ∙ 𝑋 𝑣   

𝑑𝑆 

𝑑𝑡 
= − 𝑞 𝑠 ∙ 𝑋 𝑣   

𝑑 𝑃 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

𝑑𝑡 
= 𝑞 𝑝 , 1 ∙ 𝑋 𝑣   

𝑑 𝑃 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 

𝑑𝑡 
= 𝑞 𝑝 , 2 ∙ 𝑋 𝑣   

  



 

  

 
 Equação de Monod Verhulst  

   Modelo de Ghose e Tyagi  

 

          2.3.1 Algoritmo  

  O algoritmo implementado no Scilab segue a seguinte estrutura:  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A simulação numérica implementada no software Scilab forneceu diferentes valores estimados, de  

acordo com cada modelo cinético implementado. Conforme as tabelas abaixo:  

  

Tabela 04 – Resultados de estimação de parâmetros para o modelo de Monod.  

  
 O erro calculado foi definido pela diferença entre resultado experimental e calculado. Para uma acurácia na 

aproximação da modelagem o erro deve ser o mais róximo de zero. Assim, observando os resultados obtidos 

da simulação, vê-se o oposto, o que caracteriza esses modelos como não sendo os apropriados para descrever 

o processo de fermentação do material.   

Modelo   Autores   

𝜇 ( 𝑆 ) = 
𝜇 𝑚 á 𝑥 𝑆 

𝐾 𝑆 + 𝑆 
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O comparativo entre os dados reais e calculados através da simulação numérica no Scilab estão 

demonstrados nos gráficos 01, 02, 03 e 04, nos quais, visualiza-se que a formação de produto, glicerol e etanol, 

estão associados ao crescimento celular e ao consumo de substrato. A equação de Monod representa uma 

simplificação de várias situações: não prevê fase lag, estacionária, inibição, ou seja, a formação do produto é 

dependente apenas da disponibilidade de nutriente, isto é, o substrato, como pode-se visualiar nos gráficos 01 

e 02. A equação de Verhulst é um modelo de crescimento logístico, na qual o crescimento é limitado pela 

concentração celular e de substrato. Já o modelo de Ghose e Tyagi representam um modelo que considera a 

limitação do crescimento pela formação do produto. Importante ressaltar que ambos os modelos, no gráfico 

03, demonstram a fase de crescimento celular, fase estacionária e morte, que não são observados nos dados 

experimentais.  

  

Gráfico 01 e 02 – Comparação entre os dados experimentais e simulados para consumo de substrato e 

formação de etanol, respectivamente.  
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Gráfico 03 e 04 – Comparação entre os dados experimentais e simulados para consumo de substrato e 

formação de etanol, respectivamente.  
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4) Concentração de glicerol (g/L) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos demonstram a necessidade refinamento na estimativa de parâmetros e a 

necessidade de aplicar outros modelos cinéticos para simular o comportamento do processo descrito. A 

obtenção dos modelos cinéticos que descrevam a etapa de fermentação de materiais lignocelulósicos para a 

obtenção de etanol de segunda geração contribui para a melhoria dos processos operacionais, uma vez que é 

possível prever o comportamento do sistema. Isso favorece a flexibilidade das condições do processo, assim 

como diminui os custos com a implementação de novos projetos.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Real Monod 

Verhulst Ghose 



 

  

REFERÊNCIAS  

ALBARELLI, J. Q. Produção de açúcares e etanol de primeira e segunda geração: simulação, integração 

energética e análise econômica. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Faculdade de Engenharia Química. 

UNICAMP, 2013.  

ARAGÃO, W. M. Cultivares de coqueiros. In: FONTES, H. R.; FERREIRA, J. M.; SIQUEIRA, J. A. A cultura do 

coqueiro. Aracajú: Embrapa, 2007.  

  

TRIANA, C. F. TOWARDS IMPROVED ETHANOL PRODUCTION FROM LIGNOCELLULOSIC BIOMASS.  
Department of Chemical Engineering, University College of London, 2016.  


