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abstract

Biochemical fermentation systems are highly sensitive to changes in abnormal 
operating conditions. Get the maximum product yield implies maintaining operating 
conditions within the fermenter close to pre-specified trajectory. Moreover, the com-
plexity, efficiency and reliability of modern industrial systems increase continuously, 
imposing the need for continued development of tools for monitoring and process 
control. Thus, the mathematical models becomes important in the optimization, mo-
nitoring and control of biotechnological processes. The aim of this paper is to pre-
sent a review on mathematical modeling of bioprocesses. Due to the length of the 
subject, we chose to split the article into three parts. In the first part it is treated 
environmental, economic and general aspects, broad foundation and classification 
of mathematical models. The second part describes mecanicist models and artificial 
neural network. The third part describes cibernetic and hybrid models. In particular, 
greater emphasis is given to the fermentation processes for production of bioetha-
nol, because it involves technology of great strategic interest national and global, 
since it aims to obtain energy from renewable sources and environmentally less 
harmful. This review is not intended to exhaust the complex and intricate area of 
knowledge related to the mathematical modeling, even though only on the field of 
bioprocesses.

Keywords: Bioprocess Modeling, Bioethanol Production, Saccharomyces 
cerevisiae, Zymomonas mobilis

resUmo

Sistemas fermentativos são altamente sensíveis a mudanças sob condições 
anormais de operação. Obter um produto com o máximo de rendimento implica, 
portanto, em manter as condições de operação dentro do fermentador bem pró-
ximas de uma trajetória pré-estabelecida. Além disso, a complexidade, eficiência 
e confiabilidade dos sistemas industriais modernos aumenta continuamente, im-
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pondo a necessidade do desenvolvimento contínuo de ferramentas de monitora-
mento e controle de processos. Sendo assim, os modelos matemáticos se tornam 
importantes na otimização, no monitoramento e no controle de bioprocessos. O 
objetivo desse trabalho é apresentar uma revisão sobre a modelagem matemática 
de bioprocessos. Dado o amplo espectro do assunto, optou-se por dividir o artigo 
em três partes. Na primeira parte são abordados aspectos ambientais, econômicos 
e gerais, além de tratar de fundamentos básicos e classificação de modelos mate-
máticos. A segunda parte atém-se à descrição de alguns dos modelos matemáticos 
existentes, especificamente modelo fermenológico e redes neuronais artificiais e a 
terceira parte descreve os modelos cibernético e híbridos. Particularmente, maior 
ênfase foi dada aos processos fermentativos associados à produção de bioetanol, 
por se tratar de assunto de grande interesse estratégico nacional em termos de 
obtenção de energia a partir de fontes renováveis e ambientalmente menos im-
pactante. Não obstante, tal interesse não se limita ao Brasil, atraindo significativa 
atenção mundial, independente do grau de desenvolvimento econômico da nação. 
É importante ressaltar que a presente revisão não tem a pretensão de abranger e/
ou esgotar a totalidade da complexa e intrincada área do conhecimento atinente 
ao assunto modelagem matemática, mesmo que somente focado no campo de 
bioprocessos.

Palavras-chave: “Bioprocess Modeling, Bioethanol Production, Saccha-
romyces cerevisiae, Zymomonas mobilis”

introdUção

aspectos econômicos e ambientais
O desenvolvimento de processos para a obtenção de energia a partir de fontes 

sustentáveis é recorrente. Fatores como a eminência da extinção dos combustíveis 
fósseis e geração de poluentes fazem com que esta preocupação gere um grande 
número de trabalhos, os quais ocupam extenso espaço na literatura científica.

Desta forma, a produção de etanol como uma alternativa às fontes de energia 
oriundas de combustíveis fósseis tem sido um assunto de grande interesse desde 
a crise petrolífera dos anos 1970. Portanto, existe uma forte necessidade de produ-
ção de etanol com eficiência, com baixo custo das matérias-primas e também baixo 
consumo de energia (Tao, 2005).

O Brasil é, mundialmente, o país com a maior tecnologia de processo fermen-
tativo para produção de álcool e possui mercado garantido, devido ao álcool anidro 
adicionado à gasolina - obrigatório por lei nacional em substituição ao chumbo - ou 
hidratado para uso como combustível. O desenvolvimento do motor multicombus-
tível para automóveis, iniciado em 1994, aumenta ainda mais o mercado nacional. 
Além disso, a indústria sucroalcooleira é autossustentável em uso de energia além 
de sua produção ser ecologicamente adequada, por reduzir os gases geradores do 
efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis no país numa taxa 
próxima de 20% (Porto, 2005).

A União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA) e o Ministério da Agricultura, 
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Pecuária e Abastecimento elaboraram a estatística de licenciamento de automó-
veis e comerciais leves por tipo de combustível a partir dos dados da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). Essa comparação 
da quantidade de veículos comercializados no país e os diferentes combustíveis no 
período de 20 anos (1979 a 2009) é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 - Estatística de licenciamento de automóveis e comerciais leves por tipo de combustível.

MESES
aUtomÓveis e comerciais leves

TOTAL
GASOLINA ÁLCOOL bicombUstÍvel

1979 905.706 3.114 - 908.820

1980 626.467 240.643 - 867.110

1981 344.467 136.242 - 480.709

1982 365.434 232.575 - 598.009

1983 78.618 579.328 - 657.946

1984 33.482 565.536 - 599.018

1985 28.655 645.551 - 674.206

1986 61.916 697.049 - 758.965

1987 31.190 458.683 - 489.873

1988 77.312 566.482 - 643.794

1989 260.821 399.529 - 660.350

1990 542.855 81.996 - 624.851

1991 546.258 150.982 - 697.240

1992 498.927 195.503 - 694.430

1993 764.598 264.235 - 1.028.833

1994 1.127.485 141.834 - 1.269.319

1995 1.557.674 40.706 - 1.598.380

1996 1.621.968 7.647 - 1.629.615

1997 1.801.688 1.120 - 1.802.808

1998 1.388.734 1.224 - 1.389.958

1999 1.122.229 10.947 - 1.133.176

2000 1.310.479 10.292 - 1.320.771

2001 1.412.420 18.335 - 1.430.755

2002 1.283.963 55.961 - 1.339.924

2003 1.152.463 36.380 48.178 1.237.021

2004 1.077.945 50.949 328.379 1.457.273

2005 697.004 32.357 812.104 1.541.465

2006 316.561 1.863 1.430.334 1.748.758

2007 245.660 107 2.003.090 2.248.857

2008 217.021 84 2.329.247 2.546.352

2009 221.709 70 2.652.298 2.874.077

obs: 1) Os dados até 2004 referem-se a vendas internas no atacado. Os dados a partir de 2004 fazem 
referência ao número de veículos licenciados;
2) Inclui somente os veículos do Ciclo Otto (não estão contabilizados os comerciais leves movidos a 
diesel).
3) Fonte: ANFAVEA; UNICA e MAPA. http://www.unica.com.br/dadosCotacao/estatistica, acessado em 
11 Ago 2011.
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Neste contexto, a indústria de bioetanol tem se desenvolvido rapidamente 
nos últimos anos para lidar, novamente, com o esgotamento dos combustíveis 
fósseis (Fu, 2009). Essa afirmação pode ser corroborada pela estatística apre-
sentada pela UNICA e pelo MAPA para o volume de litros de etanol total (anidro 
+ hidratado) produzido no Brasil por safra, englobando as últimas 19 safras. A 
Figura 1 apresenta a mencionada estatística. A UNICA ressalta que os dados da 
safra 2008/2009 para a Região Norte-Nordeste referem-se à posição final em 
30/08/09.

Figura 1 – Estatística da produção de etanol total (anidro + hidratado) no Brasil em mil litros nas últimas 19 safras.
Fonte: UNICA e MAPA. http://www.unica.com.br/dadosCotacao/estatistica, acessado em 11 Ago 2011.

aspectos gerais do processo fermentativo
Nos processos fermentativos de bioetanol, Saccharomyces é o gênero de 

levedura largamente utilizada, seja para uso carburante ou para obtenção de 
bebidas alcoólicas. Os fatores que consagram esse microrganismo como o mais 
indicado para esse fim estão relacionados aos atributos desejados para a condu-
ção de um processo de produção de álcool por esse gênero de fungo (Andrietta, 
2006; Glazer, 2007). No entanto, embora as leveduras tenham muitos atributos 
como produtoras ideais de etanol, apresentam limitações significativas, estando 
as principais relacionadas a um restrito grupo de substrato para uso e a uma 
limitada tolerância à concentração de álcool presente no meio de fermentação. 
Assim, a limitação em fermentar uma diversidade de substratos baratos e dispo-
níveis é o principal obstáculo enfrentado nas tentativas de reduzir o custo da pro-
dução de álcool em processos que empregam Saccharomyces (Glazer, 2007).

Nesse esforço de otimização e melhoria da produção de etanol, o gênero 
bacteriano Zymomonas surge com uma especial habilidade, sendo uma alter-
nativa atraente à atual demanda mundial por combustível. Quando comparada 
com a levedura Saccharomyces cerevisiae, as Zymomonas revelam alto grau 
de produtividade específica, elevada tolerância ao etanol e menor produção de 
biomassa (Santos, 2009). Não obstante, nos últimos 15 anos Zymomonas mo-
bilis tem se mostrado como um microorganismo promissor para produção indus-
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trial de etanol, devido também as suas características cinéticas e de produtividade 
superiores quando comparadas com estas mesmas características em leveduras 
(Daugulis, 1997; Ernandes, 2009).

O etanol produzido é recuperado em 90% a 95% do rendimento teórico para 
Saccharomyces cerevisiae e em 97% para Zymomonas mobilis. O rendimento te-
órico é de 51,1% por peso, conforme equação estabelecida por Gay-Lussac em 
1810 para conversão fermentativa de glicose em etanol por levedura (Eq 1) (Spren-
ger, 1996; Glazer, 2007; Ernandes, 2009):

   (Eq. 1)    

Apesar de sua promissora adequação ao processo, uma desvantagem as-
sociada à fermentação contínua empregando Zymomonas mobilis é a ocorrência 
de oscilações peculiares na concentração de substrato, na concentração celular 
e na concentração de produto sob certas condições de processo (Lee, 1980; Jöb-
ses, 1986; Ghommidh, 1989; Bruce, 1991; Jarzebsk, 1992; Daugulis, 1997). Jo-
nes (1999) também identificou esse perfil oscilatório nas variáveis de processo de 
fermentação alcoólica quando se emprega Saccharomyces cerevisiae. Daugulis 
(1997) constatou que o comportamento oscilatório significava a existência de perío-
dos de tempo durante os quais ocorria decréscimo na produtividade de etanol e, por 
conseguinte, um alto nível de resíduo de substrato. Isto implicava em uma alta perda 
de substrato, o que é circunstância inaceitável para as condições de processo.

Em 2008, Patnaik também reportou que muitos sistemas microbianos exibem 
comportamento oscilatório em condições realistas, no entanto, essas culturas com 
oscilações recebem menor atenção face aos sistemas monotônicos. Neste contex-
to cita o perfil oscilatório de bactérias e leveduras em culturas operadas em modo 
contínuo.

Além disso, sistemas de fermentação bioquímicos são altamente sensíveis 
às mudanças anormais em condições operacionais. Para assegurar que o máximo 
rendimento possível de produto seja obtido é necessário garantir que as condições 
dentro do fermentador permaneçam essencialmente programadas ao redor de uma 
trajetória pré-especificada. Em muitos sistemas de fermentação industrial, opera-
dores de processo usam sua experiência e conhecimento do processo fermenta-
tivo para detectar potenciais problemas e fazer modificações quando necessário. 
No entanto, a importância do controle eficaz não pode ser subestimada porque o 
desempenho de uma fermentação é muito dependente da capacidade de manter 
o sistema operando suavemente. Uma fermentação livre de maiores transtornos 
é seguramente mais produtiva que uma sujeita a perturbações significativas. En-
tão, quanto mais cedo um potencial problema para o sistema puder ser detectado, 
menos severa será sua influência no processo e a ação corretiva resultante será 
mais comedida (Lennox, 2000; Montague, 2000; Venkatasubramanian, 2003). As-
sim sendo, o contínuo aumento da complexidade, eficiência e confiabilidade dos 
modernos sistemas industriais necessita de um constante desenvolvimento no mo-
nitoramento e controle do processo.

Por conseguinte, na visão de Freire (1999), modelos matemáticos são im-
portantes ferramentas para a otimização e controle de processos biotecnológicos. 
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Nesse viés, pode-se afirmar ser irrefutável que o desenvolvimento e estudo de mo-
delos matemáticos apropriados que possibilitem maior compreensão e melhorias 
do processo por simulação, otimização e implementação de malhas de controle 
em bioprocessos é altamente desejável. Adicionalmente, tais modelos podem ser 
usados em esquemas de monitoramento e diagnósticos de processos, podendo ser 
executados enquanto os processos são conduzidos, permitindo a detecção preco-
ce de comportamentos anormais.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão bibliográfica acerca de 
modelagem matemática em bioprocessos, inserindo-a no contexto econômico e 
ambiental e tratando dos fundamentos básicos, da classificação e da descrição 
de alguns modelos disponíveis na literatura. Dada ao amplo espectro do assunto, 
optou-se por dividir o artigo em três partes. Na primeira parte são abordados as-
pectos ambientais, econômicos e gerais, além de tratar de fundamentos básicos 
e classificação de modelos matemáticos. A segunda parte atém-se à descrição de 
alguns dos modelos matemáticos existentes, especificamente modelo fenomenoló-
gico e redes neuronais artificiais e a terceira parte descreve os modelos cibernético 
e híbrido. Particularmente, maior ênfase foi dada aos processos fermentativos as-
sociados à produção de bioetanol, por se tratar de assunto de grande interesse es-
tratégico nacional em termos de obtenção de energia a partir de fontes renováveis 
e ambientalmente menos impactante. Não obstante, tal interesse não se limita ao 
Brasil, atraindo significativa atenção mundial, independente do grau de desenvolvi-
mento econômico da nação. É importante ressaltar que a presente revisão não tem 
a pretensão de abranger e/ou esgotar a totalidade da complexa e intrincada área do 
conhecimento atinente ao assunto modelagem matemática, mesmo que somente 
focado no campo de bioprocessos.

fUndamentos básicos de modelagem matemática

Na etapa de modelagem matemática de processos, independente da área de 
concentração (química, biologia, físico-química, bioquímica, engenharia, psicologia 
ou economia) busca-se a proposição de um conjunto de relações entre as variáveis 
capaz de representar de forma adequada, dentro da precisão requerida, cada caso 
em particular. Este conjunto de relações é chamado de modelo e, no caso especí-
fico da modelagem matemática, é constituído por equações algébrico-diferenciais.

Schwaab (2007) descreveu o modelo como sendo uma estrutura que tenta 
descrever de forma aproximada a realidade. Esta descrição aproximada é função 
da necessidade do modelo basear-se em um conjunto de observações experimen-
tais, as quais são corrompidas por erros de medidas. Os erros de medidas também 
são designados como incertezas experimentais. Logo, na oportunidade da con-
cepção do modelo, nem todas as variáveis podem ser controladas e/ou medidas 
precisamente durante os experimentos.

Um modelo matemático é um conjunto de relações entre as variáveis em um 
sistema em estudo e geralmente pode predizer as variáveis de saída e o estado do 
sistema a partir das variáveis de entrada. Estas relações são normalmente expres-
sas na forma de equações matemáticas, mas também podem ser especificadas 
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como expressões lógicas (ou relações de causa/efeito), as quais são usadas na 
operação de um processo. Assim, as equações de balanço especificam como os 
materiais fluem dentro e fora do volume de controle e como são convertidos no in-
terior deste volume. Essa conversão interna no volume de controle é representada 
pela equação de taxa (também chamada de cinética) e, juntamente com o balanço 
de massa, especificam o modelo completo (Nielsen, 2003).

Segundo Gordillo (1996), a elaboração do modelo, juntamente com sua aplica-
ção na simulação, reúne uma série de vantagens na hora de conhecer e melhorar o 
processo, tais como: (a) entender o comportamento do sistema, já que abrange as 
evoluções que seguem as diferentes variáveis, de modo a formular um modelo; (b) 
a exploração do modelo mediante simulação ajuda a planejar o experimento, já que 
em pouco tempo se pode obter uma visão de quais variáveis afetam o processo e, 
portanto, estabelecer o tempo de duração para atingir os objetivos propostos; (c) 
nesse sentido, a predição da evolução do processo permite detectar em que mo-
mento a operação vai mudar sua trajetória, de modo que se possa tomar decisões 
a tempo de corrigir e dirigir o processo para a produção ótima. O modelo, portanto, 
permite projetar estratégias de operação e controle; (d) finalmente, uma aplicação 
menos direta, contudo também útil, é a sua utilização didática, já que permite traçar 
diferentes situações do processo e, portanto, facilitar sua compreensão e estudo, o 
que de forma experimental seria muito mais difícil e demorado de se levar a termo.

Além disso, pode se acrescentar às considerações de Gordillo (1996) que 
a forma experimental para fins didáticos seria também mais dispendiosa quando 
comparada à aplicação de modelos.

Neste contexto, encontram-se na literatura diversos conceitos e classificações 
desta ferramenta imprescindível para o estudo desses processos.

A combinação do balanço de massa, incluindo as equações cinéticas de taxa e o 
modelo do reator, perfazem uma descrição matemática completa do processo fermen-
tativo e esse modelo pode ser usado para simular como as variáveis de saída depen-
dem do conjunto de variáveis de entrada. No entanto, projetar um modelo matemático 
envolve diversas etapas, dentre as quais a primeira e mais importante é a definição 
da complexidade do modelo. Para essa tarefa deve se definir o número de reações a 
serem consideradas no modelo e a estequiometria para essas reações (Nielsen, 2003).

A Figura 2 ilustra as etapas envolvidas na elaboração do modelo matemático.

Figura 2 – Etapas para modelagem matemática de processos fermentativos. Adaptado de Nielsen (2003).
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A Figura 2 mostra que se as simulações empregando o modelo são conside-
radas estatisticamente representativas dos dados experimentais o modelo é acei-
tável. Caso contrário, se o ajuste não é significativo dentro do nível de significância 
estatística selecionado, mesmo para o conjunto de parâmetros estimado que propi-
cia o melhor ajuste, torna-se necessário revisar o modelo cinético e passar através 
do ciclo de modelagem novamente (Nielsen, 2003).

É oportuno destacar que o balanço de energia também deve ser considerado 
na etapa de modelagem, muito embora não sejam tratados recorrentemente no 
estudo de processos fermentativos. Como exemplo, Nascimento (1983) verificou 
que o calor em fermentação alcoólica é removido pelo emprego de espargimento 
de água na superfície da dorna, utilização de serpentinas internas com circulação 
de água ou jaquetas externas e etc. Contudo a autora relata não ter encontrado à 
época nenhum trabalho que abordasse as equações envolvidas nas taxas de calor 
liberado durante a fermentação e o calor trocado com os meios externos de aqueci-
mento e resfriamento. Para este mesmo tipo de processo Rivera (2006) comentou 
que mudanças nas condições operacionais são muito comuns devido a oscilações 
nas características da matéria-prima, à variação do microrganismo dominante e 
de pequenos desvios de temperatura em função da característica exotérmica da 
fermentação alcoólica. Estas flutuações afetam a cinética e, por conseguinte, pro-
vocam perda de produtividade e de conversão, podendo deslocar o processo das 
condições ótimas de operação. Todavia, apesar de constatada a influência da tem-
peratura nas condições reacionais, Rivera (2006) verificou a existência de poucos 
trabalhos na literatura científica abordando o efeito dessa variável nos parâmetros 
cinéticos e, dentre estes estudos, não há a determinação da relação para descrever 
estes parâmetros em função da temperatura.

classificação de modelos matemáticos

Segundo Schwaab (2007), o modelo pode ser apresentado de várias formas, 
a depender do propósito do pesquisador, das limitações das observações experi-
mentais e da complexidade do fenômeno a ser investigado. Algumas dessas formas 
são: (a) modelo matemático - propõe que as relações entre as diversas variáveis 
de um problema podem ser descritas de forma matemática precisa. Permitem fazer 
previsões quantitativas sobre o comportamento futuro do sistema em estudo; (b) 
modelo conceitual - estabelece vínculos qualitativos entre as várias variáveis do 
problema, sem necessariamente estabelecer vínculos matemáticos quantitativos 
precisos, dada a complexidade e/ou impossibilidade de mensuração das variáveis 
envolvidas no processo. Como exemplo podem ser citados: (b1) Ciências huma-
nas: “Complexo de Édipo”; (b2) Engenharia: Princípio de Lavoisier – conservação 
da massa; Primeira Lei da Termodinâmica – conservação da energia; e Leis Funda-
mentais de Newton para o Movimento – conservação da quantidade de movimento; 
(c) modelo físico: a planta piloto – constitui-se em modelos físicos reais, quase 
sempre em escala muito inferior à escala dos sistemas estudados, utilizadas para 
fazer experimentação e estudos que podem ser vinculados ao comportamento dos 
sistemas reais de interesse. É empregada quando é inconveniente ou impossível 
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realizar experimentos diretamente no sistema estudado, tendo em vista a possibili-
dade de testes experimentais mal-sucedidos resultarem em acidentes ou em des-
vios de metas de produção, como ocorre, por exemplo, em ambientes fabris e em 
ambientes naturais onde possam comprometer a saúde do ecossistema e resultar 
em catástrofes ambientais.

Dentre as formas descritas no parágrafo anterior, muitas vezes é conveniente 
a classificação dos modelos em grupos distintos conforme os conjuntos de ferra-
mentas e técnicas matemáticas disponíveis para análise. Nesta acepção de clas-
sificação, a Figura 3 apresenta a proposta de esquema dos grupos recorrentes na 
literatura.

figura 3 – Proposta de classificação dos modelos em grupos distintos conforme os conjuntos de ferramentas 
e técnicas matemáticas disponíveis na literatura.

Em consonância com a classificação proposta na Figura 3, a seguir são apre-
sentadas as diversas abordagens encontradas na literatura científica.

Para Himmelblau (1970), modelos são empregados em todos os campos, 
considerando ser provavelmente impossível incluir sob uma única definição as di-
versas conotações dos modelos existentes no mundo. No entanto, para o trabalho 
de descrição de processos, este autor se ateve aos modelos determinísticos, tam-
bém chamados de modelos de elementos, e aos modelos estocásticos ou randômi-
cos. Nos modelos determinísticos cada variável e parâmetro podem ser atribuídos 
a um número fixo definido ou a uma série de números fixos, para qualquer conjunto 
de condições dadas. Já nos modelos estocátiscos a incerteza é introduzida. Assim, 
neste último modelo, as variáveis ou parâmetros usados para descrever as rela-
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ções de entradas-saída do processo e a estrutura dos elementos não são precisa-
mente conhecidos.

Na abrangência dos modelos determinísticos e estocásticos, Himmelblau 
(1970) propôs que três tipos muito gerais de modelos podem ser escritos para 
um processo, sendo: (a) modelos de fenômeno de transporte - usam princípios 
físico-químicos. Como exemplo cita as equações fenomenológicas de conversão, 
as quais são equações de continuidade descrevendo as conversões de massa, de 
momento e de energia; (b) modelos de balanço populacional - usam balanços 
populacionais. Distribuição de tempo de residência e outras distribuições de idade 
são exemplos para este tipo de modelo; (c) modelos empíricos - usam dados em-
píricos para o ajuste. São polinômios usados para ajustar os dados experimentais.

Numa outra visão, Schwaab (2007) propôs os modelos distinguidos como: 
(a) modelos teóricos e empíricos - nos modelos teóricos as equações que rela-
cionam as diversas variáveis do problema derivam de pressupostos teóricos fun-
damentais como as leis de conservação de massa, de energia e de quantidade de 
movimento. Já nos modelos empíricos as equações utilizadas para descrever as 
relações observadas entre as variáveis do problema são postuladas, não havendo 
a princípio qualquer pressuposto teórico que justifique a relação concebida; (b) mo-
delos lineares e não lineares (implícitos e explícitos) - os modelos são ditos 
lineares quando apresentam relações lineares entre as variáveis consideradas no 
problema e quando satisfazem as propriedades de linearidade, caso contrário, são 
classificados como não lineares. Estes modelos ainda podem ser considerados 
explícitos ou implícitos, conforme a possibilidade de resolução direta ou à neces-
sidade de aplicação de métodos numéricos, respectivamente; (c) modelos deter-
minísticos e estocásticos - os modelos determinísticos associam a cada expe-
rimento um resultado bem definido, enquanto os modelos estocásticos associam 
a cada condição experimental um conjunto possível de resultados, cada qual com 
certa probabilidade; (d) modelos a parâmetros concentrados e a parâmetros 
distribuídos - quanto à forma da variação espacial das variáveis. Os modelos a 
parâmetros concentrados são assim designados se as variáveis espaciais são des-
prezíveis e as propriedades não mudam com a posição. Por outro lado, os modelos 
a parâmetros distribuídos têm lugar quando as variações espaciais são relevan-
tes; (e) modelos estacionários e dinâmicos - tomando por base a dependência 
temporal, os modelos são ditos dinâmicos quando uma ou mais variáveis variam 
no tempo e são chamados de estacionários quando as variáveis não mudam em 
função do tempo.

De acordo com Valdman (2008) os modelos matemáticos representam o com-
portamento dinâmico do processo segundo as características das equações dife-
renciais e algébricas que o compõem, de forma a definir os métodos e técnicas 
usadas para determinar a sua solução. Nesta concepção, designaram-nos como: 
(a) modelos agrupados – são os constituídos por equações diferenciais totais, ob-
tidas pela aplicação das leis fundamentais, sendo o tempo a variável independente. 
Neste caso, os processos são tratados como tendo todas as variáveis agrupadas e 
uniformes dentro do volume considerado para a aplicação das leis da continuidade 
de massa e de energia; (b) modelos distribuídos - aqueles onde as equações 
diferenciais componentes são parciais e, geralmente, a variável tempo e outra va-



50    – 3o Trimestre de 2011

riável dimensional (comprimento) são as variáveis independentes. Nestes casos 
as variáveis do processo são tratadas como variações distribuídas ao longo do 
volume total dos equipamentos considerados. As leis fundamentais são aplicadas, 
em geral, para volumes infinitesimais ao longo de uma das dimensões principais do 
equipamento; (c) modelos lineares - aqueles nos quais as equações diferenciais 
e algébricas não contêm nenhum termo não linear. A não linearidade do termo é 
caracterizada, por exemplo, por produtos de variáveis dependentes, variáveis em 
expoentes ou radicais e etc. Neste caso, os coeficientes de todos os termos das 
equações diferenciais são constantes ou funções da variável independente; (d) 
modelos não lineares - os que apresentam as equações diferenciais e algébricas 
do modelo contendo pelo menos um termo não linear. Assim, este termo contém 
um coeficiente ou uma função de outra variável dependente do modelo.

Segundo Nielsen (2003), na combinação do balanço de massa, incluindo as 
equações cinéticas de taxa e o modelo do reator, os modelos podem ser de estado 
estacionário e transientes ou dinâmico. Os modelos de estado estacionário consis-
tem em um conjunto de equações algébricas que relacionam as variáveis de saída 
às variáveis de entrada. Já os modelos transientes ou dinâmicos englobam um 
conjunto de equações diferenciais, onde, para um biorreator ideal, as variáveis de 
saída são descritas como funções de tempo para o conjunto de variáveis de entra-
da e para os valores iniciais das variáveis de saída.

Não obstante, de uma forma geral, os modelos cinéticos de processos fer-
mentativos podem também ser divididos aproximadamente em quatro grupos, de-
pendendo do nível de detalhes do modelo (Oliveira, 2004; Coelho, 2001; Schmidell, 
2001). Nessa linha de definição, têm-se: (a) modelos estruturados e não estru-
turados - quanto ao número de componentes usados na representação celular. Os 
modelos estruturados levam em conta que a biomassa não é um composto sim-
ples, visto que no interior das células ocorre uma série de reações envolvendo uma 
infinidade de substâncias. Esse tipo de modelo em particular fornece uma melhor 
descrição das condições transientes em relação ao modelo não estruturado con-
vencional. Por outro lado, os modelos não estruturados não consideram nenhuma 
organização interna das células e sempre expressam a concentração do micro-
organismo em termos de biomassa. Esses modelos são geralmente simples e as 
descrições matemáticas são baseadas em observações da cinética do microrganis-
mo; (b) modelos segregados e não segregados - quanto à heterogeneidade da 
população microbiana. Os modelos segregados consideram a biomassa segregada 
em unidades estruturadas e funcionais, as células. Assim, a variável fundamental é 
o número de células. Estas são consideradas como unidades discretas e a popu-
lação é vista como heterogênea. Já nos modelos não segregados assume-se que 
a biomassa está distribuída homogeneamente por todo o sistema. Desta forma, a 
variável fundamental é a concentração celular e as células são representadas pela 
propriedade média da população, ou seja, a população é considerada homogênea. 
Esta divisão dos modelos tem por base a forma com que o bioprocesso é aborda-
do para o desenvolvimento dessa ferramenta (Schmidell, 2001; Nielsen, 2003). A 
Figura 4 mostra esquematicamente a variação da complexidade destes diferentes 
tipos de modelo.
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Figura 4 – Variação de complexidade dos tipos modelo. A complexidade aumenta do canto superior esquerdo 
para o inferior direito. Adaptado de Nielsen (2003).

Ainda nesta linha de distinção entre os modelos apresentados na Figura 4, 
Nielsen e colaboradores (2003) dividem os modelos matemáticos para processos 
fermentativos em: (a) cinética de crescimento não estruturada - modelos não 
estruturados são adequados para condições de estado estacionário, mesmo quan-
do há a incorporação de padrões complexos de crescimento. Além disso, este tipo 
de modelo propicia ajuste adequado para um conjunto restrito de dados e raramen-
te pode ser empregado em condições experimentais significativamente diferentes. 
(a1) Modelos caixa preta (empíricos): é a mais simples apresentação matemática, 
onde todas as reações celulares são englobadas em uma única reação global. Isto 
implica que os coeficientes de rendimento para crescimento celular, consumo de 
substrato e formação de produtos são constantes, assumindo-se a hipótese de 
uma constante distribuição de fluxos através de diferentes vias celulares e de dis-
tintas condições de crescimento. Neste caso, o modelo cinético transforma a des-
crição da taxa específica de crescimento em uma função das variáveis do sistema; 
(a2) Modelos de reações múltiplas: nestes modelos os fatores de conversão não 
são constantes. Já se considera alguma estrutura bioquímica no modelo cinético, 
movendo de não estruturado e não segregado em direção ao estruturado e não 
segregado, contudo ainda são basicamente não estruturados, uma vez que a influ-
ência celular continua sendo expressa em função da concentração das células; 
(a3) Influência da temperatura e pH: são incluídas como outras variáveis de proces-
so com incidência na cinética de crescimento, sendo normalmente mantidas cons-
tantes ao entorno de seus valores ótimos. São também chamadas de parâmetros 
de cultura para distingui-las das outras variáveis, as quais mudam ao longo do 
processo fermentativo (concentrações reacionais, taxa de agitação e etc). (b) mo-
delos estruturados simples - em linhas gerais essa classe de modelos pode ser 
considerada como uma melhoria dos modelos não estruturados por meio da incor-
poração, pelo menos qualitativamente, de mecanismos básicos do comportamento 
celular. Dessa forma, podem ter algum poder de predição, adquirindo habilidade 
para descrever processo de crescimento em diferentes condições utilizando o mes-
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mo conjunto de parâmetros como, por exemplo, em otimização de processos. Nos 
modelos estruturados simples, componentes da biomassa são englobados dentro 
de poucas variáveis chaves, esperando que sejam representativas do comporta-
mento celular. Por esse motivo, a atividade microbiana torna-se função não somen-
te das variáveis abióticas – que podem mudar com constantes de tempo muito pe-
quenas. Assim, são também funções da composição celular, dependendo da 
história da célula, ou seja, das condições ambientais experimentadas pela cultura 
no passado. Os componentes celulares incluídos no modelo representam grupos 
de diferentes enzimas, metabólitos ou outros componentes celulares. As reações 
celulares consideradas nesses modelos são, portanto, empíricas, porque elas não 
representam diretamente a conversão entre os componentes. Da mesma forma, a 
cinética das reações individuais normalmente é descrita com o emprego de expres-
sões empíricas, de forma a ajustar os dados experimentais com um pequeno nú-
mero de parâmetros. Para tanto, expressões do tipo Monod são freqüentemente 
usadas, uma vez que resumem algumas características fundamentais da maioria 
das reações celulares, isto é, sendo de primeira ordem à baixa concentração de 
substrato e de ordem zero à alta concentração de substrato. A despeito de sua na-
tureza empírica, modelos estruturados simples são normalmente baseados em me-
canismos celulares bem estabelecidos, sendo hábeis para simular certas caracte-
rísticas experimentais. (b1) Modelos de compartimento: a biomassa é dividida em 
alguns compartimentos ou grupos moleculares. Há a necessidade de escolher esses 
compartimentos com cuidado, devendo os componentes celulares com funções simi-
lares ser colocados no mesmo compartimento (por exemplo, todo material de mem-
brana e outros componentes bastante inativos em um compartimento; todo material 
ativo em outro compartimento). Muitos modelos são baseados na divisão da célula 
em uma parte ativa e uma inativa. Ramkrishna e colaboradores (1967) apresentaram 
um dos primeiros modelos compartimentados, considerando a célula dividida em dois 
compartimentos: um compartimento “G” composto de ácidos nucléicos e um compar-
timento “D” com enzimas. Toda a biomassa foi considerada ativa, uma vez que 
tanto o material genético quanto as proteínas são envolvidas no processo de cres-
cimento. Contudo, ambos os compartimentos “G” e “D” podem ser degradados pela 
ação de um inibidor não especificado e tornar-se assim materiais inativos, sendo 
importante para a descrição das células mortas ao final do processo em batelada; 
(b2) Modelos cibernéticos: para simplificar a complexidade da simulação do cresci-
mento celular em múltiplos substratos, Ramkrishna (1982) desenvolveu um concei-
to de modelagem adequado para descrever o crescimento em múltiplas fontes de 
carbono e de energia. A abordagem por modelagem cibernética baseia-se na hipó-
tese que, enquanto a modelagem detalhada do processo regulador é complicada, 
é possível a interpretação funcional da célula como sendo guiada pela estratégia de 
alocação ótima de recursos (Ramkrishna, 1984). Não existe nenhuma forma direta 
de confirmar se realmente microrganismos otimizam a alocação de seus recursos 
para o crescimento, dessa forma os modelos cibernéticos devem ser aceitos na 
mesma base de outros modelos estruturados simples. (c) modelos mecanicistas 
(ou fenomenológicos) - modelos mecanicistas, também chamados de fenomeno-
lógicos, incluem certa quantidade de informações sobre o mecanismo celular exis-
tente, sendo normalmente criados no nível molecular, assim como os modelos de 
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cinética enzimática. Desta forma, tornam-se desejáveis para avaliar a importância 
relativa de diferentes processos celulares, visto o envolvimento de muitas estrutu-
ras reguladoras complexas. Esses modelos matemáticos são bem adequados para 
tal finalidade, posto que permitem a integração de informações de diferentes expe-
rimentos, as quais somente podem ser obtidas por meio de análises quantitativas. 
Todavia, ainda é impossível que o modelo descreva todos os processos envolvidos 
no crescimento celular, logo nem todos os processos são identificados e, mesmo 
que o fossem, a capacidade de processamento dos computadores não poderia 
controlar o grande número e complexidade dos modelos envolvidos nessa situa-
ção. (c1) Modelos geneticamente estruturados: tem por objetivo a quantificação da 
transcrição de gene com base no conhecimento da função promotora. Entre os 
mais estudados promotores está o lac-promotor de Escherichia coli, o qual toma 
parte na regulação da expressão dos genes envolvidos no consumo de lactose 
(lactose permease e β-galactosidase). O lac-promotor é de grande interesse indus-
trial para conduzir a expressão dos genes heterólogos que codificam proteínas re-
combinantes em Escherichia coli. A verdadeira força do modelo geneticamente es-
truturado não está ligada ao modelo de crescimento global, mas preferencialmente 
na possibilidade oferecida de analisar a influência de parâmetros específicos do 
modelo no processo, como a importância de diferentes constantes de equilíbrio. 
Como em muitas indústrias de enzimas exibem uma regulação complexa, estes 
modelos podem também ser usados para aumentar o conhecimento da expressão 
da codificação do gene da enzima de interesse. (c2) Modelos de célula única: as 
características individuais da célula são consideradas e eventos particulares duran-
te o ciclo celular podem ser estudados. As vantagens dos modelos de célula única 
são: - possibilidade de descrever explicitamente a geometria celular e deste modo 
examinar seu potencial efeito no transporte de nutrientes; - incluir no modelo even-
tos temporais durante o ciclo celular; - considerar arranjos espaciais dos compo-
nentes intracelulares; - facilidade de incluir vias bioquímicas e modelos de controle 
metabólico. No entanto, embora a meta final seja descrever todos os processos na 
célula, atualmente somente é possível representar poucos processos chaves. (d) 
modelos estruturados morfologicamente - para alguns sistemas microbianos a 
diferenciação de células na cultura desempenha importante papel em sua perfor-
mance global, pois a cinética de crescimento e a produtividade são afetadas pela 
presença de mais de um tipo de célula. Estes modelos com estrutura morfológica já 
apresentam certo grau de segregação, sendo relevantes para a descrição do cres-
cimento de fungos filamentosos, onde a diferenciação celular está relacionada com 
a extensão das hifas. Então, as células são divididas em um número finito de esta-
dos e a conversão entre os diferentes estados celulares é determinada por uma 
seqüência de reações morfológicas empíricas, descritas por um conjunto de rea-
ções intracelulares. Contudo, os mecanismo por trás da maior parte das conver-
sões morfológicas são amplamente desconhecidos, não permitindo descrever de-
talhadamente essas mudanças morfológicas por modelos mecanicistas bem 
definidos e, portanto, reações morfológicas empíricas têm sido empregadas. Não 
obstante, esses modelos morfológicos também são aplicáveis para a descrição de 
outros sistemas celulares como bactérias contendo plasmídeos instáveis e na ex-



54    – 3o Trimestre de 2011

plicação do comportamento oscilatório exibido em certas condições por culturas de 
leveduras. (d1) Modelos de cultura de levedura com oscilação: ao contrário da divi-
são celular simétrica em bactérias, onde há a formação de duas células quase 
idênticas, a divisão celular em leveduras é assimétrica formando a célula mãe e a 
célula filha, as quais são distintas. O ciclo celular de brotamento de levedura é mos-
trado na Figura 5.

Figura 5 – Ciclo celular de brotamento em levedura. Adaptado de Nielsen (2003).

Analisando a Figura 5, verificam-se os tempos e as fases do brotamento da 
levedura. A célula filha é convertida em célula mãe dentro do tempo de crescimento 
“tc”, passando a seguir por um período de amadurecimento “ta” para o surgimento 
de um novo broto. Depois, decorrido mais um período de tempo de brotamento 
“tb”, o broto atinge um tamanho crítico e ocorre a divisão celular. Na divisão celular 
forma-se a “cicatriz de broto”, onde se acredita não poder haver um novo brotamen-
to. O ciclo de brotamento para levedura é composto por fases características, como 
apresentadas na Figura 5: (1) em “tc + ta” para a célula filha e em “ta” para a célula 
mãe ocorre a fase de amadurecimento, designada como “fase G1”. Nesta fase a 
célula se prepara para o brotamento (por exemplo, forma sua reserva de carboi-
drato); (2) em “tb” acontece o brotamento propriamente dito em três fases consecu-
tivas: (2.1) “fase S” onde os cromossomos são duplicados; (2.2) “fase G2” quando 
a célula se prepara para a divisão; (2.3) “fase M” onde ocorre a divisão celular. 
Assim, o metabolismo da célula filha e o da célula mãe são muito diferentes, sendo 
necessária a aplicação do modelo morfologicamente estruturado para a correta 
descrição da cinética de crescimento global e, desta forma, descrever o fenômeno 
de oscilações espontâneas observadas em variáveis de processo como oxigênio 
dissolvido, concentrações de etanol e glicose, taxas de consumo de oxigênio e de 
formação de CO2 e de variáveis intracelulares (NAD e DNA) (Nielsen, 2003). (d2) 
Modelo de crescimento de fungos filamentosos: o crescimento de fungos filamen-
tosos difere muito do observado em microrganismos unicelulares. Nos fungos as 
células estão conectadas em estrutura de hifas. Dentro dessa estrutura multicelular 
todas as células podem contribuir no processo de crescimento produzindo proto-
plasma, contudo o crescimento das hifas ocorre somente nas pontas. Portanto, 
o número de pontas no micélio é uma característica morfológica variável. Megee 
(1970) formulou o primeiro modelo morfologicamente estruturado para descrever o 
crescimento e formação de produto em Aspergillus awamori, considerando cinco 
formas morfológicas separadas no modelo: (1) ZA – comportamento apical nas hifas 
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em crescimento ativo; (2) ZH – comportamento subapical nas hifas em crescimento 
ativo; (3) ZC – desenvolvimento de conidióforos; (4) ZB – esporos pretos; (5) ZM – es-
poros maduros. Este modelo descreve diversas observações gerais concernentes 
ao crescimento do fungo estudado e constitui um bom exemplo do emprego de mo-
delos morfologicamente estruturados na descrição de sistemas muito complexos. 
Não obstante, uma desvantagem deste modelo é o grande número de parâmetros, 
mas para simulações de crescimento submerso pode-se negligenciar a formação 
de esporos e considerar somente o crescimento ativo das hifas e contornar a super 
parametrização do modelo.

Em alguns processos, dado as suas características específicas, não se con-
segue, pela aplicação de uma técnica de modelagem isoladamente, a descrição 
do fenômeno com acurácia suficiente para permitir sua operação dentro das con-
dições exigidas. Nesses casos é recorrente na literatura a combinação de técnicas 
de modelagem, aproveitando os pontos fortes de cada uma de forma a compensar 
as limitações individuais. A essa junção de duas ou mais técnicas para diferentes 
aspectos de um sistema microbiano dá-se o nome de modelagem híbrida (Patanaik, 
2009). Esta técnica de modelagem também é chamada de caixa-cinza (Zorzetto, 
2000; Komives, 2003; Boareto, 2005). Este último autor avalia que os modelos cog-
nitivos são freqüentemente superiores aos modelos mecanicistas para um reator 
não ideal. A modelagem híbrida tem sido reconhecida como uma alternativa quanto 
a custo e efetividade para análise de bioprocessos (Oliveira, 2004; Zorzetto, 2000; 
Henriques, 1999; Psichogios, 1992; Boareto, 2005).

conclUsão

A necessidade de desenvolvimento de processos para obtenção de energia 
a partir de fontes sustentáveis é recorrente na literatura. A produção de bioetanol 
e outros biocombustíveis desponta como tecnologia viável e necessária devido a 
fatores como a eminente extinção dos combustíveis fósseis e premência em mi-
norar o impacto ambiental. Assim, existe uma forte demanda para produção de 
etanol com eficiência, com baixo custo das matérias-primas e com baixo consumo 
de energia.

A otimização e a melhoria da produção passam pela busca de novos catali-
zadores biológicos. Na produção de etanol o gênero bacteriano Zymomonas surge 
como alternativa por se destacar em relação à levedura tradicional Sccharomyces 
cerevisiae, visto possuir maior grau de produtividade específica, elevada tolerân-
cia ao etanol e menor produção de biomassa, além de características cinéticas e 
de produtividade superiores. O etanol produzido é recuperado em 90% a 95% do 
rendimento teórico para Saccharomyces cerevisiae e em 97% para Zymomonas 
mobilis.

Sistemas de fermentação bioquímicos são altamente sensíveis às mudan-
ças anormais em condições operacionais e a cada dia tornam-se mais complexos. 
Então, para atingir o máximo rendimento possível de produto, torna-se necessário 
garantir, dentro da significância estatística desejada, a permanência das condições 
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de processo próximas a valores pré-estabelecidos. Isto implica em constante de-
senvolvimento do monitoramento e controle do processo.

A permanente evolução dos processos biotecnológicos, garantindo a otimiza-
ção de rendimento, produtividade e conseqüente redução da geração de resíduos 
exige a constante elaboração de ferramentas que permitam o monitoramento, de-
tecção de falhas e diagnóstico para permitir a implementação de malha de controle 
eficaz. Nestes termos, a modelagem matemática reveste-se de importância como 
instrumento capaz de inferir a variável independente como função das variáveis 
dependentes fixadas na partida do processo. Assim, a elaboração do modelo, jun-
tamente com sua aplicação na simulação, reúne uma série de vantagens na hora 
de conhecer e melhorar o processo.

Os modelos são empregados em todos os campos, sendo provavelmente im-
possível incluir em uma única definição as diversas vertentes existentes na litera-
tura. Nesta primeira parte, das três que compõem esta revisão, abordaram-se os 
aspectos ambientais e econômicos, os aspectos gerais do processo fermentativo, 
os fundamentos básicos de modelagem matemática e a classificação de modelos 
matemáticos, dando maior ênfase aos processos fermentativos para produção de 
bioetanol, por envolver tecnologia de grande interesse estratégico.

No escopo da abordagem na área de modelagem foram descritas as caracte-
rísticas, aplicação e limitações das inúmeras técnicas apresentadas. Essa descri-
ção permite conhecer a aplicação mais adequada de cada técnica de modelagem, 
possibilitando o discernimento de sua melhor adequação para cada processo em 
estudo. Para facilitar a visualização foi proposto um esquema classificando os mo-
delos dentro de distintos grupos, conforme os conjuntos de ferramentas e técnicas 
matemáticas disponíveis para análise.

O conhecimento da técnica mais adequada é fundamental na tarefa de mode-
lagem matemática por favorecer o perfeito delineamento das etapas. Desta forma, 
pode-se assim desenvolver o modelo matemático com capacidade de representar 
o processo dentro da significância estatística determinada e assumir a hipótese do 
modelo perfeito. Nesse sentido, a filosofia permanente no campo da modelagem 
implica na tendência de utilização dos modelos mais simples com capacidade de 
representar convenientemente o processo em detrimento aos mais complexos, evi-
tando a demanda de tempo na formulação e a exigência de esforço computacional 
excessivo, que muitas vezes pode implicar na não convergência para a solução do 
problema.

A segunda parte desta revisão descreverá os métodos de modelagem feno-
menológica e por redes neuronais artificiais. Por fim, a terceira parte tratará, aos 
mesmos moldes, dos modelos cibernéticos e híbridos.
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