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RESUMO 

Levando em consideração que os recursos convencionais de energia fóssil são limitados e causam 
degradação ao meio ambiente, e, ainda que há uma demanda energética crescente, os meios alternativos 
para suprir essa realidade vêm ganhando considerável espaço. Nesse sentido, o biodiesel tem se 
mostrado uma alternativa promissora. Ele pode ser definido como um mono-alquil éster de ácidos graxos 
derivados de óleos vegetais ou gorduras animais com álcool, na presença de catalisador e obtido por 
reações de esterificação e/ou transesterificação. Aplicando matérias-primas de baixo custo na produção 
de biocombustíveis pode ser possível a obtenção de um combustível competitivo no mercado. Assim, foi 
empregado óleo da amêndoa de macaúba, álcool metílico e catalisador obtido por calcinação da casca 
de ovo em um sistema de reator batelada e posteriormente a conversão em ésteres foi quantificada 
utilizando cromatógrafo a gás.  O estudo objetivou a produção de ésteres baseado em planejamento 
experimental adequado com posterior análise estatística, onde a máxima conversão em ésteres 
encontrada foi de cerca de 91%.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel; Cromatografia gasosa; Transesterificação. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Devido à ameaça de escassez de petróleo, as constantes mudanças nos preços e o 

embate em torno da diminuição da emissão de gases que causam impacto ambiental 
negativo e prejudicam a saúde humana, os biocombustíveis tem ganhado grande espaço 
no mercado mundial (SILVA; CARDOSO; PASA, 2016). 

Além da busca por recursos alternativos devido à crise energética, há uma grande 
preocupação com a degradação do meio ambiente devido aos gases gerados pela queima 
dos combustíveis fósseis. Os gases de escape (monóxido de carbono, dióxido de enxofre, 
óxidos de nitrogênio) são prejudiciais e integralmente responsáveis pelo chamado efeito 
estufa, que por sua vez gera o aquecimento global. Dessa forma, é essencial buscar 
combustíveis alternativos com baixa emissão de gases (HASAN; RAHMAN, 2017). 

Provavelmente, a crescente produção de biodiesel no mundo é resultado de 
implementações de estratégias e políticas para viabilizar o desenvolvimento do uso do 
biocombustível. Biodiesel pode ser descrito como uma mistura de ésteres metílicos ou 
etílicos de ácidos graxos (FAME/FAEE), que são obtidos em geral, por meio de 
transesterificação de triglicerídeos ou esterificação, na presença de um álcool de cadeia 
curta e um catalisador (ACEVEDO et al., 2015). Segundo Chen et al. (2017), o metanol é o 
álcool mais utilizado para produção do biodiesel em virtude das suas características 
favoráveis como alta polaridade, condições brandas de reação, baixo custo e fácil 
separação de fases. 

A transesterificação é uma sequência de três reações reversíveis consecutivas, a 
primeira reação é a conversão de triglicerídeos em diglicerídeos, posteriormente ocorre a 
conversão dos diglicerídeos em monoglicerídeos e, por fim, monoglicerídeos em glicerol, 
produzindo uma molécula de éster a partir de cada glicerídeo gerado (BORO; THAKUR; 
DEKA, 2011). Com intuito de garantir uma reação estequiometricamente completa, há 
necessidade de uma proporção molar 3:1 de álcool por triglicerídeo. Segundo Mansir et al. 
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(2018), em geral, na produção de biodiesel, metanol em excesso gera um rendimento maior 
e ainda faz com que a interação entre as moléculas de triacilglicerois e o catalisador 
aumente. 

A produção de biodiesel por meio de reações de transesterificação de óleos vegetais 
refinados com metanol na presença de catalisadores básicos homogêneos, é bastante 
comum, entretanto, esse tipo de catalisador apresenta alguns inconvenientes como por 
exemplo, a produção de efluentes e a extrema dificuldade de remoção após as reações, 
corrosão do reator e formação de sabão nas reações. Com intuito de melhorar esses 
inconvenientes, os catalisadores heterogêneos têm ganhado espaço para síntese de 
biodiesel (CHAKRABORTY; BEPARI; BANERJEE, 2010; FAROOQ et al., 2018). 

Nesse sentido, os catalisadores “verdes” vêm se destacando, eles são derivados de 
fontes naturais como a biomassa que são considerados matérias abundantes e de baixo 
custo. Muitos estudos mostram que a aplicação da fonte biológica natural de cálcio e 
carbono torna-se um potencial catalisador heterogêneo para a transesterificação de óleo 
vegetal. E o método é promissor pois pode-se produzir um catalisador heterogêneo eficiente 
e com vantagens como serem não-tóxico, não-corrosivo, não produzirem águas residuais 
e não ter problema de descarte posterior, já que o próprio catalisador é biodegradável 
(ABDULLAH et al., 2017). 

Quando se trata de biodiesel, os óleos vegetais são considerados extremamente 
eficazes como matéria-prima para sua produção, principalmente os óleos que não 
competem com a indústria de alimentos, como no caso do óleo de macaúba (SILVA; 
CARDOSO; PASA, 2016). Segundo Todeschini et al. (2016), a utilização da macaúba como 
fonte alternativa de óleo não comestível para produção de biodiesel tem se mostrado uma 
alternativa promissora. 

A macaúba pode ser cultivada em diferentes épocas do ano, tendo em vista que 
possui uma grande adaptabilidade, pode-se produzir cerca de 6,2 toneladas de óleo/ ha, 
sendo que cerca de 718 kg são derivados da sua amêndoa a qual é rica em ácido láurico. 
Esses valores demonstram claramente que a macaúba pode ser aproximadamente 16 
vezes mais produtiva que a soja, cuja produção gira em torno de 375 kg/ ha (SILVA; 
CARDOSO; PASA, 2016). 

Assim, o objetivo deste estudo é a obtenção de ésteres metílicos a partir da 
transesterificação do óleo da semente de macaúba, utilizando metanol e aplicando um 
catalisador de casca de ovo, visando a diminuição dos custos de produção para tornar o 
biodisel economicamente competitivo.  
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1 MATERIAIS 

Para realizar os experimentos, foram utilizados os seguintes materiais: catalisador 
obtido por calcinação da casca de ovo, óleo da amêndoa da macaúba, fornecido pela 
Cooperativa de Agricultores Familiares e Agroextrativista Ambiental do Vale do Riachão, 
Montes Claros (MG), álcool metílico de pureza 99,8%, da marca Fmaia, e um sistema 
composto por um reator operando em modo batelada, acoplado à um sistema de refluxo 
para condensação dos voláteis. 

 
2.2 EXPERIMENTO 
Com intuito de verificar a conversão em ésteres metílicos, foi empregado um sistema 

atuando em modo de operação batelada, composto por um reator de vidro encamisado com 
volume de 87 mL, acoplado em um banho termostático e uma placa de agitação magnética, 
além de um sistema de refluxo para condensação dos voláteis. 

Os procedimentos foram baseados em planejamento experimental, com razão molar 
entre óleo e álcool variando entre 1:10 e 1:20, quantidade de catalisador entre 5 e 15 % e 
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temperatura entre 50 e 80 ºC. Na Tabela 1 pode-se verificar a descrição do planejamento 
do experimento. 

 
Tabela 1: Planejamento experimental com parâmetros reais e codificados. 

Exp. Razão Molar (Óleo:Metanol) Quantidade de catalisador (%) Temperatura (°C) 

1 1:20 (+1) 15 (+1) 80 (+1) 

2 1:10 (-1) 15 (+1) 80 (+1) 

3 1:20 (+1) 5 (-1) 80 (+1) 

4 1:10 (-1) 5 (-1) 80 (+1) 

5 1:20 (+1) 15 (+1) 50 (-1) 

6 1:10 (-1) 15 (+1) 50 (-1) 

7 1:20 (+1) 5 (-1) 50 (-1) 

8 1:10 (-1) 5 (-1) 50 (-1) 

9* 1:15 (0) 10 (0) 65 (0) 

* Condição de ponto central realizada em triplicata. 

 
2.2 QUANTIFICAÇÃO POR CROMATÓGRAFO A GÁS 
 
Para verificar a conversão em ésteres metílicos graxos após as reações, as amostras 

foram previamente secas em estufa com circulação de ar a 70 ºC. Uma alíquota de 250 mg 
foi pesada em balão volumétrico de 10 mL, completando o volume com n-heptano. A 
solução foi então agitada para homogeneização. Posteriormente, uma alíquota de 50 µL foi 
retirada e transferida para um balão volumétrico de 1 mL, nesse balão, também foi 
adicionado de 50 µL de uma solução de padrão interno heptadecanoato de metila 5 g.L-1 
em n-heptano. E por fim, novamente completou-se o volume do balão com n-heptano. 

As amostras foram preparadas em duplicatas com base na Normativa Européia EN 
14103. Foi utilizado 1 µL de cada amostra para injeção no cromatógrafo gasoso (CG/FID, 
modelo CG 2010 Plus, da marca Shimadzu), com injetor automático (Modelo AOC-20i, da 
marca Shimadzu), utilizando a coluna do modelo DB-WAX (30 m x 0,22 mm x 0,25 µm). 

Ao término das análises em CG e leitura das áreas dos picos observadas no 
cromatograma, o teor em ésteres foi obtido por meio da Equação (1):  

 

Teor de ésteres metílicos (%) = [
(∑𝐴) − 𝐴𝑃𝑖

𝐴𝑃𝑖
∗

𝐶𝑃𝑖

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
] ∗100               (1) 

 
Onde:  
Teor de ésteres metílicos = denota o teor em massa de ésteres metílicos da amostra;  
∑A = Somatório das áreas correspondentes aos picos dos ésteres e do padrão 

interno (C17:0);  
APi = Área do padrão interno (C17:0 –Heptadecanoato de metila);  
CPi = Concentração do padrão Interno na amostra injetada [mg.L-1)];  
Camostra = Concentração da amostra injetada [mg.L-1].  
 
2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Para realizar as análises estatísticas dos dados experimentais, utilizou-se o software 

Statistica® 10.0, a um nível de 90 % de confiança. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Após as reações de cada ponto do planejamento foi possível construir a Tabela 2, 

com intuito de apresentar os valores da conversão em ésteres estipulando o tempo de 4 
horas de reação (o teor em ésteres está baseado em valores médios entre as duplicatas). 
Rahman et al. (2019) verificaram teores máximos em ésteres de 70,5% utilizado catalisador 
de casca de ovo, óleo de eucalipto, em 1,5 horas de reação, com 5% de catalisador, 
temperatura de 55 °C e 1:15 de razão molar, com parâmetros semelhantes, este estudo foi 
superior em relação ao teor de ésteres. 

 
Tabela 2: Teor médio em ésteres no tempo de 4 horas de reação. 

Exp. 
Razão Molar 

(Óleo:Metanol) 

Quantidade de 

catalisador (%) 

Temperatura 

(°C) 

Teor em ésteres 

(4 h) 

1 1:20 (+1) 15 (+1) 80 (+1) 82,596 

2 1:10 (-1) 15 (+1) 80 (+1) 86,074 

3 1:20 (+1) 5 (-1) 80 (+1) 10,699 

4 1:10 (-1) 5 (-1) 80 (+1) 59,830 

5 1:20 (+1) 15 (+1) 50 (-1) 0,499 

6 1:10 (-1) 15 (+1) 50 (-1) 0,044 

7 1:20 (+1) 5 (-1) 50 (-1) 0,695 

8 1:10 (-1) 5 (-1) 50 (-1) 0 

9 1:15 (0) 10 (0) 65 (0) 74,506 

10 1:15 (0) 10 (0) 65 (0) 76,927 

11 1:15 (0) 10 (0) 65 (0) 75,716 

 
Demonstra-se por meio de um gráfico apresentado na Figura 1, a cinética de reação 

dos melhores resultados do planejamento quanto à conversão em ésteres. 
 

 
Figura 1: Cinética de reação dos melhores pontos do planejamento experimental. 
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As melhores conversões encontradas ao longo da execução do planejamento 
experimental, foram no ponto 2. Portanto, abaixo encontra-se a Tabela 3, com dados do 
teor em ésteres máximos encontrados neste ponto. Pode-se verificar que em apenas 1 hora 
de reação a conversão já é máxima de 91,599%. Farooq et al. (2018), encontrou um valor 
de 93,5% em 1,5 horas de tempo de reação utilizando 5% em peso de catalisador a base 
de casca de ovo (com temperatura de calcinação de 900 °C), razão molar de 1:12 e 65 °C 
de temperatura de reação.  

Rahman et al. (2019), após impregnar o catalisador de CaO com zinco, alcançou um 
teor máximo em ésteres de 93,8%, utilizado óleo de eucalipto, em 2,5 horas de reação, com 
5% de catalisador, temperatura de 65 °C e 1:6 de razão molar. Valor este próximo ao 
encontrado neste estudo. 

 
Tabela 3: Máximos teores no melhor ponto do planejamento. 

Tempo (h) Teor máximos em ésteres (%) 

0 4,182 

0,5 83,904 

1 91,599 

2 90,070 

3 82,145 

4 86,656 

 

Viriya-empikul et al. (2012), aplicaram óleo de palma refinado na produção de 
biocombustíveis, utilizando catalisador sintetizado por meio da calcinação da casca de ovo 
(800 °C de 2 a 4 horas) e as reações foram executadas a uma temperatura de 60 °C ao 
longo de 2 horas com 10 % de catalisador em cima da mistura reacional e razão molar de 
óleo para álcool de 1:18, alcançando 94,1 % de teor de ésteres. 

Buasri et al. (2013), investigaram a utilização do óleo de palma para conversão em 
ésteres, sendo empregado 20 % de catalisador a base de casca de ovo (em cima do peso 
do óleo), 1:9 de razão molar (óleo:metanol), por 4 horas de reação a uma temperatura de 
65 °C, chegando em uma conversão de 92%. Neste estudo, a máxima conversão foi 91,599 
% utilizando parâmetros semelhantes. 
 Segundo Mansir et al. (2018) muitas variáveis influenciam no processo de produção 
do biodiesel, como a temperatura tanto de calcinação do material utilizado como 
catalisador, como a temperatura de reação, o tempo de reação, a razão molar entre óleo e 
álcool, a quantidade de catalisador, dessa forma essas variáveis devem ser ajustadas e 
otimizadas para garantir um maior rendimento. 

Sendo assim, a partir dos dados do planejamento, os resultados foram tratados e um 
gráfico de efeitos foi construído para melhor demonstrar os impactos das variáveis do 
planejamento. A variável de resposta foi obtida do teor em ésteres do óleo da semente de 
macaúba após 4 horas de reação, e apresenta os parâmetros que influenciaram no teor em 
ésteres metílicos a 90% de confiança. 

A temperatura influencia a conversão de forma positiva, isto é, quanto maior este 
parâmetro, maior o rendimento da reação. A concentração de catalisador, também atua de 
forma positiva na reação, assim, quanto maior a quantidade de catalisador maior a 
conversão. A razão molar, por sua vez interfere na reação de forma negativa, todavia, essa 
interferência não é tão significativa. A relação entre a temperatura e quantidade de 
catalisador apresentou influência positiva, do mesmo modo relacionando a quantidade de 
catalisador com razão molar. A única relação que se apresentou negativa foi entre 
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temperatura e razão molar, como pode ser observado no gráfico de Pareto na Erro! Fonte 
de referência não encontrada.2. 

 

1,75127

1,751571

-1,97205

2,717908

-3,46029

26,24041

p=,1

1by2

2by3

(3)Razão

(2)Conc. Catalisador

1by3

(1)Temperatura

 

Figura 2: Diagrama de Pareto para teor em ésteres do óleo da semente de macaúba com 
os efeitos das variáveis a 90% de confiança. 

 

Com intuito de validar o modelo, foi realizada a análise de variância (ANOVA) com 
90% de confiança, onde, na análise de variância se Fcalculado para a regressão for maior que 
o Ftabelado, o modelo é devidamente validado. A Tabela 4, demonstra os resultados para a 
ANOVA e o modelo é válido com 90% de confiança e com o coeficiente de correlação (R2) 
de 0,62. Por meio do modelo verifica-se que há diferenças significativas entre as variáveis 
para a conversão em ésteres metílicos e Fcalculado é maior que Ftabelado assegurando então, 
a validade do modelo estatístico codificado. 

 
Tabela 4: Análise de variância para validação do modelo. 

 SQ GL QM Fcal Ftab 

Regressão 9288,96 3 3096,32 3,84 3,07 

Resíduos 5638,75 7 805,53 85,55  

Falta de ajuste 5612,51 5 1122,50 85,55 0,01 

Erro puro 26,24 2 13,12   

Total 14927,71 10    

R2=0,62 

 

Como o resultado da ANOVA confirmam a validade do modelo, foi possível construir 
a Tabela 5, que apresenta os coeficientes de regressão significativos para o modelo 
codificado, sendo todos os valores obtidos por intermédio do software Statistica® 10.0. 

 
Tabela 5: Coeficientes de regressão para obtenção do modelo codificado. 

 Coeficientes de Erro T (2) p 
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Regressão Padrão 

Interação 49,61 1,09 45,43 0,000484 

(1) Temperatura 67,21 2,56 26,24 0,001449 

(2)Conc. de catalisador  6,96 2,56 2,72 0,112904 

1 by 3 -8,86 2,56 -3,46 0,074326 

R2= 0,62 
 

Os valores dos coeficientes de regressão considerados significativos, possibilitou a 
obtenção de um modelo linear codificado para conversão em ésteres metílicos, 
representados pela Equação 2. 

 
𝐶𝑜𝑛𝑣. é𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 = 49,61 + 67,21 ∗ 𝑇(°𝐶) + 6,96 ∗ 𝐶𝐶 − 8,86 ∗ 𝑇(°𝐶) ∗ 𝑅𝑀     Eq. (2) 

 
Onde: 
• CC: Concentração de Catalisador; 
• RM: Razão molar; 
• T(ºC): Temperatura. 
Considerando que o modelo estatístico foi validado com 90% de confiança, as 

superfícies de resposta foram desenvolvidas relacionando as variáveis duas a duas pelos 
valores codificados, permitindo uma melhor visualização das regiões de maior conversão 
em ésteres, onde os experimentos apresentaram melhor desempenho. 

A Figura 3, apresenta a interação entre temperatura e concentração de catalisador 
na conversão em ésteres. Nota-se que o aumento de ambas as variáveis aumenta a 
conversão em ésteres, Goli e Sahu (2018), também constataram que o aumento desses 
parâmetros gera maior teor em ésteres. A Figura 4, apresenta a superfície de resposta para 
relação do parâmetro de concentração de catalisador com razão molar, quanto maior a 
concentração de catalisador maior o teor em ésteres, todavia, o aumento ou diminuição da 
razão molar não interfere significativamente no teor em ésteres. Por fim, a Figura 5, refere-
se à interação entre razão molar e temperatura, que são considerados parâmetros opostos, 
tendo em vista que quanto maior a temperatura maiores conversões são observadas, 
entretanto razões molares menores apresentam maior conversão segundo a superfície de 
resposta plotada. 
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Figura 4: Superfície de resposta para interação entre concentração de catalisador e temperatura. 

 

 
Figura 5: Superfície de resposta para relação entre razão molar e concentração de catalisador. 
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Figura 6: Superfície de resposta relacionando razão molar e temperatura. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
A partir da mistura entre óleo da semente de macaúba, álcool metílico e catalisador 

de casca de ovo obteve-se resultados que indicam a possibilidade de uso. Estas matérias-
primas são adequadas para produção de biodiesel, especialmente considerando o fato de 
que o óleo de macaúba apresenta alta produtividade bem como inutilidade para indústria 
de alimentos e o catalisador é de baixo custo tendo em vista o reaproveitamento do resíduo 
da casca de ovo. Todavia, deve-se testar parâmetros de temperaturas mais altas visando 
maximizar o teor em ésteres, já que os melhores resultados foram constatados na maior 
temperatura do planejamento.  Contudo, pode-se afirmar que os resultados foram 
condizentes com os dados encontrados na literatura corroborando assim com outros 
estudos. 
 
REFERÊNCIAS 
  
ABDULLAH, S. H. Y. S., HANAPI, N. H. M., AZID, A., UMAR, R., JUAHIR, H., KHATOON, 
H., ENDUT, A. A review of biomass-derived heterogeneous catalyst for a sustainable 
biodiesel production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 70, p. 1040-1051, 
2017. 
 
ACEVEDO, J. C., HERNÁNDEZ, J. A., VALDÉS, C. F., KHANAL, S. K. Analysis of operating 
costs for producing biodiesel from palm oil at pilot-scale in Colombia. Bioresource 
Technology, v. 188, p. 117-123, 2015. 
 
BORO, J., THAKUR, A. J., DEKA, D. Solid oxide derived from waste shells of Turbonilla 
striatula as a renewable catalyst for biodiesel production. Fuel Processing Technology, v. 
92, p. 2061-2067, 2011. 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

BUASRI, A., CHAIYUT, N., LORYUENYOUNG, V., WONGWEANG, C., KHAMSRISUK, S. 
Application of Eggshell Wastes as a Heterogeneous Catalyst for Biodiesel Production, 
Sustainable Energy, v.1, p. 7-13, 2013. 
 
CHAKRABORTY, R., BEPARI, A., BANERJEE, A. Transesterification of soybean oil 
catalyzed by fly ash and egg shell derived solid catalysts. Chemical Engineering Journal, 
v. 165, p. 798-805, 2010. 
 
CHEN, W., WANG, Y., DING, M., SHI. S., YANG, Z. Crystallization behaviors and 
rheological properties of biodiesel derived from methanol and ethanol. Fuel, v. 207, p. 503-
509, 2017. 
 
European Committee for Standardization, EN 14103: Determination of Ester and linolenic 
acid methyl ester contents, English version, 2002. 
 
FAROOQ, M., RAMLI, A., NAEEM, A., MAHMOOD, T., AHMAD, S., HUMAYUN, M., ISLAM, 
M. G. U. Biodiesel production from date seed oil (Phoenix dactylifera L.) via egg shell derived 
heterogeneous catalyst. Chemical Engineering Research and Design, v. 132, p. 644-651, 
2018. 
 
GOLI, J., SAHU, O. Development of heterogeneous alkali catalyst from waste chicken 
eggshell for biodiesel production. Renewable Energy, v. 128, p. 142-154, 2018. 
 

HASAN, M. M., RAHMAN, M. M. Performance and emission characteristics of biodiesel–
diesel blend and environmental and economic impacts of biodiesel production: A review. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 74, p.  938-948, 2017. 
 
MANSIR, N., TEO, S. H., RASHID, U., SAIMAN, M. I., TAN, Y. P., ALSULTAN, G. A., 
TAUFIQ-YAP, Y. H. Modified waste egg shell derived bifunctional catalyst for biodiesel 
production from high FFA waste cooking oil. A review. Elsevier Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, v. 82, p. 3645-3655, 2018. 
 
RAHMAN, W. U., FATIMA, A., ANWER, A. H., ATHAR, M., KHAN, M. Z., KHAN, N. A., 
HALDER, G. Biodiesel synthesis from eucalyptus oil by utilizing waste egg shell derived 
calcium based metal oxide catalyst. Process Safety and Environmental Protection, v. 
122, p. 313 – 319, 2019. 
 
SILVA, L. N., CARDOSO, C. C., PASA, V. M. D. Synthesis and characterization of esters 
from different alcohols using Macauba almond oil to substitute diesel oil and jet fuel. Fuel, 
v. 166, p. 453-460, 2016. 

 
TODESCHINI, J. K. P., AGUIEIRAS, E. C. G., CASTRO, A. M., LANGONE, M. A. P., 
FREIRE, D. M. G., RODRIGUES, R. C. Synthesis of butyl esters via ultrasound-assisted 
transesterification of macaúba (Acrocomia aculeata) acid oil using a biomass-derived 
fermented solid as biocatalyst. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, v. 133, p. 
213-219, 2016. 

 
VIRIYA-EMPIKUL, N., KRASAE, P., NUALPAENG, W., YOOSUK, B., FAUNGNAWAKIJ, K. 
Biodiesel production over Ca-based solid catalysts derived from industrial wastes. Fuel, v. 
92, p. 239-244, 2012. 

 
AGRADECIMENTOS 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
Os autores agradecem ao apoio financeiro da CAPES. 

 
 


