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Resumo 

Propriedades físico-químicas e acústicas de óleo de rícino foram estimadas para várias temperaturas por meio da 

técnica ultrassônica, utilizando uma célula construída no Laboratório de Engenharia de Sistemas Químicos da 

Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Foram obtidos desvios da ordem de 0,7% para o cálculo da massa 

específica. Evidenciou-se que a célula ultrassônica construída e o processamento do sinal utilizado apresentaram 

sensibilidade para captar as variações das propriedades com a temperatura e estimar de maneira satisfatória a 

atenuação acústica, a velocidade do som no meio e a massa específica do óleo de rícino. 
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Introdução 
As técnicas ultrassônicas são utilizadas em 

várias áreas da indústria química para a estimativa de 
propriedades físico-químicas e acústicas como a massa 
específica (Adamowski et al. 1993) de maneira rápida e 
com a possibilidade de atuar de maneira não-invasiva e 
não-intrusiva.  

A fim de calibrar uma célula produzida por alunos do 
Laboratório de Engenharia de Sistemas Químicos, foram 
realizadas diferentes medidas ultrassônicas de óleo de 
rícino em um determinado intervalo de temperatura para a 
caracterização de propriedades do fluido, tais como: 
velocidade do som, massa específica e atenuação 
acústica. Os detalhes da geometria da célula se encontram 
em Silva et al. (2019). 

Resultados e Discussão 
Os sinais ecos capturados pelo transdutor são 

representados pela Figura 1 (a). O comportamento da 
atenuação em função da temperatura foi comparado com 
valores presentes na literatura e está representado na 
Figura 1 (b). 
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Figura 1. (a) Sinais ecos obtidos do transdutor e suas 
transformadas de Fourier e (b) Comparação dos 
resultados para a atenuação em função da temperatura 

Para as medidas de massa específica, foram 
obtidos pequenos desvios com a literatura, como pode ser 
visto na Figura 2 (a). Os desvios máximos foram da ordem 
de 0,7%. 

Para a velocidade do som, o comportamento em 
função da temperatura se assemelhou com o encontrado 
na literatura com desvio máximo de 5%. 

Figura 2. Comparação dos resultados obtidos para a (a) 
massa específica e (b) velocidade do som. 

 

Conclusões 
A célula ultrassônica construída e o 

processamento do sinal utilizado apresentaram 
sensibilidade para captar variações das propriedades 
com a temperatura, possibilitando estimar as 
propriedades físicas e acústicas do óleo de rícino. 
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