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A parafina produzida nos processos de refino deve apresentar um teor de óleo máximo de 1% para 
que seja especificada, o que permite a sua comercialização.  

Em uma unidade de desparafinação de óleos lubrificantes  de uma refinaria  no Brasil, a parafina 
apresenta o teor de óleo entre 2-5%,  por este motivo, testes são efetivados para a tentativa de diminuição 
desse teor de óleo nesta etapa do processo, através da otimização de um dos sistemas de filtração para a 
desparafinação do óleo, que é solubilizado no MBK( metil isobutil cetona) e obtenção do produto especificado 
com um teor óleo abaixo do máximo especificado. 

Para esta otimização da unidade, está prevista a utilização de técnicas empíricas de Redes Neurais 
Artificiais, que necessita de uma grande quantidade de dados para a sua implementação. Convencionalmente, 
o teor de óleo na parafina é determinado utilizando-se  o  método gravimétrico  designado pela ASTM D-721, o 
qual demanda um longo tempo de análise. 

Em vista disto, e da grande quantidade de dados necessários, no presente trabalho estão sendo 
testados outros métodos analíticos que minimizem drasticamente o tempo de análise e permitam uma 
correlação das variáveis obtidas com o teor de óleo na parafina, a fim de obter-se a otimização da citada 
unidade de filtração. Posteriormente os resultados obtidos através do método analítico em desenvolvimento 
serão empregados em sistema de redes neurais que já está sendo testado. 
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