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Recepção das Matérias Primas
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Considerações FConsiderações F

•Equipamento para produção de 50 L/
viável;

•A otimização não se traduz apenas em
melhor qualidade;melhor qualidade;

•Para um processo ambientalmente +p
substituição do Metanol por Etanol ;

•A operação do equipamento exige um•A operação do equipamento exige um

•A Matriz de Leopold auxiliou na anáp
alterações necessárias no processo pa

FinaisFinais

/dia de biodiesel conforme proposto é

m redução de custo e mais produto de 

++ correto, é necessária a 

m conhecimento técnico adequado;m conhecimento técnico adequado;

lise das atividades e definição das f
ara reduzir o impacto ambiental.
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