
EXPERIÊNCIAS NO USO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO-TRIPULADOS
PARA MEDIÇÕES DE PERFIS NA CAMADA-LIMITE ATMOSFÉRICA

André Luciano Malheiros1; Nelson Luís Dias2; José Eduardo Gonçalves3; Tomohiro Hasegawa4;
Sandro Vissotto5 & Robertson Wolf6

RESUMO — Este artigo descreve resumidamente os trabalhos envolvidos no desenvolvimento de um

sistema alternativo e autônomo de monitoramento em alta resolução espacial vertical e temporal da

camada-limite atmosférica, a partir do uso de veículo aéreo não-tripulado (VANT). A motivação para

tais medições veio como resposta à necessidade de testar, validar e calibrar modelos para estimativa

da altura da camada-limite, caracterizada pela presença de inversão térmica nas primeiras centenas

de metros da troposfera, que sofre alterações significativas na sua estrutura em períodos inferiores

a uma hora. As dificuldades em se obter os perfis de umidade e temperatura devem-se ao fato de

que é necessário realizar vôos com o VANT até 2km de altura, fora do alcance visual do piloto,

e transportar equipamentos de medição (sensores e datalogger) juntamente com um sistema de vôo

autônomo. Foram mais de três anos de testes com cinco aeronaves diferentes e diversos equipamentos

utilizados até se chegar em um conjunto aeronave-sensores capaz de fornecer vôos seguros e dados

do perfil atmosférico em alta resolução.

ABSTRACT — We discuss the steps involved in the development of an autonomous sistem for high-

resolution vertical measurements in the atmospheric boundary-layer, using a UAV (unmanned aerial

vehicle). The need for such a system arose from the problem of obtaining relatively inexpensive

measurements of the fast-evolving boundary-layer height. The difficulties involved include the fact

that the UAV must climb up to 2 km above the surface, beyond visual range, and therefore must be

able to “fly on its own” for the most part of its mission, as well as carry some payload, which includes

a light datalogger, a temperature sensor, a relative humidity sensor, and a pressure sensor. We describe

approximately 3 years of tests with 5 different types of airplanes, which culminated in a lightweight

design which is easy to launch, fly and recover, and is able to fulfill its purpose satisfactorily.

Palavras-chave: camada-limite atmosférica, veículo aéreo não-tripulado, VANT.

1Pesquisador, Lemma/UFPR; Doutorando, PPGMNE/UFPR; e Professor, FAE Centro Universitário. E-mail: almalheiros@ufpr.br
2Professor Associado, PPGMNE/UFPR e Lemma/UFPR: CP 19100 Curitiba PR 81531-990. E-mail: nldias@ufpr.br
3Pesquisador, SIMEPAR. E-mail: jgoncalv@simepar.br
4Consultor em Aeromodelismo, E-mail: tomohiro.hasegawa@lumetec.com.br
5Pesquisador, Lemma/UFPR, E-mail: svissotto@ufpr.br
6Pesquisador, Lemma/UFPR, E-mail: emaildowolf@gmail.com

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1



1 – INTRODUÇÃO

O perfil de variáveis atmosféricas é fundamental em diversas aplicações em meteorologia, hi-

drologia e estudos em qualidade do ar. A variação de temperatura do ar, por exemplo, define as

diversas camadas da atmosfera e na baixa troposfera caracteriza a camada-limite atmosférica (CLA).

Condições desfavoráveis para a dispersão de poluentes ocorrem em função da “inversão térmica”

que existe na camada-limite: quanto mais baixa está a inversão, pior a qualidade do ar. O perfil de

umidade específica também varia nesta camada, pois o misturamento do vapor d’água depende do

nível de turbulência existente e da altura da CLA que, por isso, também é chamada de camada de

mistura. Parâmetros de estabilidade tais como a variável de estabilidade de Obukov ou as classes de

estabilidade de Pasquill, são funções dos perfis atmosféricos (Stull, 1988).

Tradicionalmente a altura da CLA é calculada através da medição do perfil de temperatura e

umidade da atmosfera. Para isso, geralmente utilizam-se medições de radiossondagens, que consis-

tem no lançamento de equipamentos de monitoramento atmosférico a bordo de balões de gás que

sobem até em torno de 20 km na atmosfera, coletando informações de temperatura, umidade, pressão

e vento em altitudes pré-determinadas ou em pontos significativos, quando ocorre variação no gradi-

ente de temperatura ou das outras variáveis monitoradas. Este método, utilizado rotineiramente para

fins de previsão meteorológica e apoio à aviação, envolve medições com baixa resolução temporal

(tipicamente, apenas duas vezes ao dia nos horários de 0Z e 12Z) em aeroportos de algumas cidades

do mundo, o que é insuficiente para acompanhar a variação da CLA ao longo do dia. Outras formas de

medição da CLA envolvem o uso de sensoriamento remoto, tais como SODAR, LIDAR e RADAR.

Esses equipamentos são caros e difíceis de serem implementados como medidores contínuos do perfil

da atmosfera (Seibert et al., 2000).

Malheiros e Dias (2004) estudaram formas de calcular a altura da CLA através de modelos que

se baseiam no perfil de temperatura de radiossondagens do período da manhã e estimam essa altura

com base na variação da temperatura na superfície, tendo como hipótese que a porção mais elevada da

CLA não se altera ao longo do dia. Embora tal hipótese seja válida para algumas situações, ela pode

trazer erros nos cálculos quando existe advecção de massas de ar que podem afetar toda a camada ou

outras condições de tempo. Outros modelos testados e em uso são alimentados por fluxos superficiais,

especialmente de calor, que aquece termodinamicamente a camada, e reproduzem a sua dinâmica ao

longo do dia.

Para validação dos modelos, no entanto, existia a necessidade de se realizar campanhas inten-

sivas de monitoramento dos parâmetros importantes da CLA. Este estudo apresenta um sistema de

monitoramento em alta resolução espacial e temporal da atmosfera com o uso de um veículo aéreo

não-Tripulado (VANT), equipado com sensores de meteorologia e capaz de realizar vôos até altitu-

des que vão além do alcance visual do piloto e do rádio-controle, utilizando para isso um sistema de

vôo autônomo (piloto automático). Testes realizados com cinco diferentes aeronaves, bem como os

equipamentos a bordo, estão sendo feitos há mais de 3 anos e os primeiros resultados foram descritos

em Gonçalves et al. (2006). Entretanto, vôos com pleno sucesso (altura de 2km e com bons perfis) só

foram obtidos em 2009. Este trabalho descreve algumas das dificuldades e resultados obtidos.

2 – EQUIPAMENTOS: AERONAVES E SENSORES

Após a implementação de modelos matemáticos de cálculo da altura da CLA através de dados

existentes da rede de monitoramento tradicional, utilizando informações de estações de superfície e

dados de radiossondagens, eles precisam ser confrontados com dados medidos, a fim de avaliar sua

confiabilidade e também calibrar parâmetros que possam melhorar tais estimativas.

A altura atingida pelos balões, no entanto, é demasiadamente grande para estudos da CLA,

que está geralmente abaixo de 2km de altura a partir do solo, além de sua baixa freqüencia diária

de lançamento e de um número pequeno de pontos medidos na vertical, os quais são insuficientes

para caracterizar completamente os perfis dentro da CLA. O ideal, neste caso, é a obtenção de perfis
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Tabela 1: Características do AeroLemma-1

Fabricante Ultimate Models (sob encomenda)

Material Madeira, isopor, fibra de vidro e alumínio

Envergadura 3,00m

Comprimento 1,80m

Peso 4,7kg

Motor DA50, com ignição eletrônica

Potência 5,0HP a 16000rpm

Hélice propulsora traseira (22 polegadas, passo invertido)

Capacidade de Carga 9,0kg

Autonomia 25 minutos

com maior freqüência temporal e espacial, já que a estrutura da CLA se altera em intervalos da or-

dem de uma hora, em função dos forçantes atmosféricos e superficiais: radiação solar, deslocamento

de massas de ar, etc. Isso motivou a equipe de pesquisa do Laboratório de Estudos em Monitora-

mento e Modelagem Ambiental da Universidade Federal do Paraná – Lemma/UFPR a desenvolver

um sistema original de perfilamento da atmosfera, que consistiu em conceber e construir um avião

de pequeno porte, não-tripulado, rádio controlado e equipado com sensores e outros equipamentos a

bordo capazes de medir e armazenar os dados mais importantes da atmosfera: temperatura, pressão e

umidade.

Os requisitos operacionais envolvidos, entretanto, fizeram o projeto, denominado inicialmente

de VENTAAR (VEículo Não-Tripulado para medição da camada-limite Atmosférica em Alta Reso-

lução), passar por várias dificuldades até chegar a um veículo aéreo robusto, capaz de carregar os

equipamentos necessários e voar até 3.000m de altitude com segurança, uma vez que a esta altura não

é possível visualizar o avião, que tem pequenas dimensões se comparado com um avião tripulado.

Além disso, durante muito tempo não havia permissão para vôos por parte dos órgãos resposáveis

pelo controle de tráfego aéreo, o que limitou os experimentos a baixas alturas até o mês de março

de 2009, quando o Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CIN-

DACTA II, autorizou, mediante um Acordo Operacional com o Lemma/UFPR, vôos até a altitude

desejada (10.000ft). O Controle de Tráfego Aéreo de Curitiba delimitou uma área restrita para os

experimentos, no município de Tijucas do Sul/PR, localizado a 50km da capital do estado.

No andamento das pesquisas foram utilizados no total cinco diferentes aeronaves: as duas pri-

meiras foram construídas sob encomenda com características delimitadas pela equipe do projeto e

as três últimas consistiram em aeromodelos comerciais que foram adaptados para a instalação dos

equipamentos.

2.1 – AeroLemma-1

O primeiro veículo foi construído especialmente para os fins desta pesquisa, projetado para

carregar quase 10kg de equipamentos e de forma que o avião não influenciasse na medição de cada

sensor. Por isso seu motor foi posicionado na parte posterior, empurrando a aeronave. Os recur-

sos para a construção do avião e aquisição de todos os equipamento foram do projeto de pesquisa

VENTAAR, financiado pelo CNPq. Este veículo, denominado AeroLemma-1, tinha as caracterís-

ticas descritas na tabela 1, que mostra a configuração da aeronave, e na tabela 2, que apresenta as

respectivas características de vôo.

As figuras 1 e 2 mostram aeronave fabricada pela empresa Ultimate Models e os equipamentos

a utilizados a bordo.
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Tabela 2: Características dos vôos do AeroLemma-1

Velocidade de Cruzeiro 80,0km/h

Velocidade na Subida 65,0km/h

Velocidade na Descida 85,0km/h

Razão de Subida 3,0m/s

Razão de Descida 5,0m/s

Pilotagem radiocontrole e vídeo-transmissão

Figura 1: AeroLemma-1 em fabricação e pronto

Figura 2: Detalhes dos equipamentos (datalogger na esquerda e Micropilot na direita)
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Tabela 3: Sensores a bordo do AeroLemma-1

Datalogger CR10X (Campbell Scientific)

Sensores de Temperatura (2) Termopares e (2) CS500 (Campbell Scientific)

Sensor de Umidade (2) CS500 (Campbell Scientific)

Sensor de Pressão CS100 Setra (Campbell Scientific)

Este avião, desde o início, teve um sistema capaz de fazer o perfilamento da atmosfera, com

os equipamentos relacionados na tabela 3. Os sensores de temperatura e umidade eram sempre du-

plicados, sendo um conjunto dentro da fuselagem do avião e outro fora, pois se pretendia estudar o

efeito de estagnação do ar no interior do avião. Mesmo com aberturas dedicadas à entrada de ar, no

interior ele mostrava-se diferente do ar exterior, com diferentes valores de temperatura e umidade.

Isto fez com que fosse decidido pela utilização dos sensores apenas na parte externa à fuselagem,

com exceção do sensor de pressão.

Para se chegar aos 3.000m de altitude, cuja distância não possibilitaria a visualização da aero-

nave e pilotagem visual, instalou-se neste avião um sistema de telemetria por vídeo, com o objetivo

de realizar os vôos com base em informações coletadas por uma câmera a bordo e transmitidas para

um notebook em solo.

Infelizmente o objetivo não foi alcançado, pois o sistema de imagem possuia muitos ruídos,

ocasionados principalmente pela vibração gerada pelo motor, mesmo depois de várias modificações

na aeronave, da fixação dos equipamentos e adequação dos sistemas de transmissão e recepção de

vídeo.

Decidiu-se, então, pela instalação de um sistema de vôo autônomo, que consiste em um piloto

automático capaz de seguir rotas pré-programadas pelo usuário. Neste caso, as decolagens e pousos

devem ser feitos comandados pelo piloto (embora seja opcional, é mais seguro), através do radiocon-

trole, e a subida e decida com trajetória espiral programada pelo sistema. O equipamento adquirido

foi testado primeiramente no AeroLemma-1.

A adequação da aeronave e regulagem de seus componentes de sustenação (centro de massa) e

guiagem (leme, profundor e aileron) para uso do piloto automático demandou muitos testes e ajustes.

Em um dos testes houve um acidente, em que a programação do sistema de vôo autônomo entrou no

estado de emergência, levando a aeronave até o solo no ponto em que ocorreu a perda da programação.

Assim, o avião pousou sobre uma área de transição entre uma plantação de milho e floresta. Era final

da tarde e as buscas foram interrompidas no dia do acidente e apenas no dia seguinte a aeronave foi

encontrada, parcialmente destruída por ter sofrido impacto sobre algumas árvores, conforme mostra

a figura 3.

Nesta ocasião, optou-se pela construção de uma nova aeronave com características parecidas

com a primeira e, enquanto ela estava sendo construída, realizou-se testes mais intensos do piloto

automático com aviões mais baratos e menores, que também tinham menos riscos de prejuízos no

caso de falha nos vôos.

2.2 – Outras tentativas: 3 aeronaves

Os testes do sistema de vôo autônomo foram continuados em outras duas aeronaves menores,

que são aeromodelos comuns vendidos em lojas de modelismo, mas que foram adaptados para a

instalação do piloto automático. Os aviões utilizados foram: Telemaster e Jipe. Depois de alguns

meses de testes e ajustes, finalmente obteve-se sucesso na realizações de vôos autônomos e, após

domínio da instalação e programação do piloto automático, decidiu-se voltar às medições do perfil.

O AeroLemma-2, construído também pelaUltimate Models, foi novamente equipado e o sítio de

operações foi modificado, para atender melhor às condições da física da atmosfera, já que o primeiro

local, o Aeroclube de Planadores de Balsa Nova/PR, localiza-se em uma região muito acidentada
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Figura 3: AeroLemma-1 após seu acidente

topograficamente, o que trazia também problemas na intepretação dos dados. O novo sítio escolhido

foi Tijucas do Sul/PR, em uma grameira, onde a própria grama servia de pista de pousos e decolagens.

Este novo veículo aéreo foi construído um pouco menor do que o primeiro, a fim de configurar

uma aeronave mais versátil, com melhor aerodinâmica e facilidades em pousos e decolagens. A

capacidade de carga, entretanto, foi mantida, resultando em maior carga alar. Isso fez com que o vôo

ficasse menos seguro em pousos e decolagens e mostrou-se inviável para pista de grama, uma vez que

as irregularidades da pista eram suficientes para desestabilizar a aeronave.

Paralelamente às novas tentativas de vôos autônomos e perfilamento da atmosfera com as aero-

naves, um novo avião de porte intermediário, chamado de AeroLemma-3, começou a ser preparado

para suprimir os principais problemas e utilizar-se da experiência adquirida ao longo dos trabalhos

dessa pesquisa.

2.3 – AeroLemma-3 – Sonda Uno

Esta aeronave, como mencionado, foi concebida para suprir a necessidade de um veículo leve,

pequeno e capaz de carregar os equipamentos necessários, que foram reduzidos ao mínimo necessário

para obtenção de perfis de temperatura, pressão e umidade, além do piloto automático e seus com-

ponentes, como o GPS. Optou-se por um outro aeromodelo comercial (Hobbistar), que foi bastante

modificado para que seu espaço, mesmo que limitado, fosse adaptado para a instalação de data-
logger e sensores, além do Micropilot, que juntos possuem uma massa de aproximadamente 650g.

Procedeu-se também com o alívio de peso da aeronave, através da retirada do trem de pouso, utiliza-

ção de micro-servos e ajustes do centro de massa. Para pousos mais lentos e seguros, adaptou-se um

equipamento inexistente em aeromodelos comuns denominado flap: dispositivo hipersustentador que
muda o perfil da asa e permite operações em baixa velocidade.

Como esta aeronave é menor do que o AeroLemma-1 e AeroLemma-2, antes da instalação dos

equipamentos foram feitos testes de simulação de carga com areia, chegando a transportar perto de

1kg. As características do AeroLemma-3 estão descritas na tabela 4.

Com a razão de subida de aproximadamente 2,0 m/s, atinge-se a altura de 2.000m (em relação

ao solo) em 10 minutos, totalizando 20 minutos para realizar o vôo completo. Diferentes condições

de tempo (vento, térmicas, etc) resultam em diferenças nas velocidades e no tempo de vôo.

Para possibilitar a retirada do trem de pouso para redução de peso e para decolagens com mais

segurança construiu-se uma catapulta para lançamento do avião sobre um trilho inclinado, possibili-

tando decolagem em apenas 5m de extensão. O avião pousa “de barriga” sobre a grama e com motor

desligado, para evitar impacto da hélice na superfície. A figura 4 mostra o AeroLemma-3 sendo

equipado com os equipamentos e logo apos uma decolagem (lançamento).
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Tabela 4: Características do AeroLemma-3 e seu vôos

Comprimento 1,50m

Peso 4,7kg

Motor Glow OS Fx - 61: 10,66cm3

Potência 1,9 HP a 16000rpm

Autonomia 25 minutos

Velocidade na Subida 75,0km/h

Velocidade na Descida 65,0km/h

Razão de Subida 2,0m/s

Razão de Descida 2,0m/s

Pilotagem radiocontrole e piloto automático

Figura 4: AeroLemma-3 sobre os trilhos da catapulta de lançamento
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3 – SÍTIOS DE OPERAÇÕES

Conforme mencionado, os primeiros vôos foram feitos em Balsa Nova/PR, em pista de asfalto

de um aeroclube de planadores e posteriormente o sítio foi transferido para Tijucas do Sul/PR, para

pista em grama. O motivo principal foi que o segundo local se mostrou mais adquado do ponto de

vista de fornecer um entorno mais apropriado, com uma topografia mais suave com menos impactos

sobre o escoamento de ar e dinâmica da CLA. Além desses dois locais, alguns testes mais simples

foram realizados no Aeroclube de modelismo de Pinhais/PR, na Região Metropolitana de Curitiba.

3.1 – Aeroclube de Planadores de Balsa Nova

O Aeroclube de Planadores de Balsa Nova localiza-se a cerca de 60km a leste de Curitiba. A

escolha do Aeroclube como campo de testes deveu-se aos seguintes fatores:

• baixo tráfego aéreo comercial, embora com tráfego intenso de planadores e seus aviões reboca-

dores durante aos sábados e domingos;

• proximidade de Curitiba;

• proximidade de uma pista de aeromodelismo;

• região rural e alta, melhorando o alcance dos vôos visuais e facilitando a identificação do ruído

do avião;

• disponibilidade de hangar para guardar o avião.

Como a região está próxima à Escarpa Devoniana de São Luiz do Purunã, a topografia pode al-

terar muito a estrutura e dinâmica da CLA, prejudicando a interpretação dos resultados. As vantagens

do local, entretanto, foram fundamentais para o desenvolvimento das aeronaves e seus testes.

3.2 – Grameira Gramado em Tijucas do Sul

As operações foram transferidas para a zona rural do município de Tijucas do Sul, nas coorde-

nadas 25o50’28,47”S - 49o7’16,82” W, com altitude de aproximadamente 900m, distanciada a cerca

de 50km a sul de Curitiba.

A figura 5 mostra o local das operações, onde se observam as áreas habitadas mais próximas

ao centro de operação, com baixas densidades de casas. A circunferência de 500m de raio na figura

representa a área de abrangência da aeronave durante a operação de coleta de dados. O raio maior, de

3km, serve como referência para estimar a distância até as comunidades mais próximas.

Este local, além de ter segurança para vôos (grande área da grameira e com poucas residências

no entorno) está localizado em uma planície, cuja topografia é bastante suave, e com pista de vento

(fetch) suficientemente longa, apropriada para estudos da CLA. Por outro lado, a região é rota de

tráfego aéreo. Este fator, associado com a necessidade de autorização para os vôos na altura desejada,

originou a liberação de um espaço aéreo restrito aos experimentos com um raio de 1,0NM (milha

náutica, que equivale a 1,852km) e altitude de 10.000ft, cuja NOTAMN (Notice to Airmen - New) é
a de código SBTC E0287/2009. A permissão é para experimentos do nascer ao pôr-do-sol na área

delimitada, condicionados a liberações de decolagens através de contatos com o Controle Aéreo de

Curitiba a cada lançamento da Sonda Uno (como é chamada no Acordo Operacional).

Como este local foi selecionado para avanço nas medições da CLA, instalou-se em junho de

2008 uma torre para medições de dados superficiais necessários para evolução dos estudos e alimen-

tação de modelos de cálculo da altura da camada de mistura. Os dados desta estação começaram a

ser obtidos apenas a partir de março de 2009, quando as campanhas de perfilamento da atmosfera

intensificaram-se. A figura 6 mostra a estação equipada e operando alimentada por bateria e painel

solar. Os equipamento utilizados na estação são:
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Figura 5: Área de operação da Sonda Uno em Tijucas do Sul/PR
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Figura 6: Estação de monitoramento de superfície

• sensor capacitivo, modelo CS500, da Campbell Scientific Inc. para medição de temperatura e

umidade relativa média do ar, medidas a 5m do solo;

• anemômetro sônico, modelo CSAT3, da Campbell Scientific Inc. para medição de velocidade

e direção do vento tri-dimensional e temperatura sônica em alta-freqüência (10Hz), medidas a

8m do solo;

• datalogger CR23X, da Campbell Scientific Inc. para processamento e armazenamento tempo-

rário de dados (em módulo de memória);

• sensor de radiação líquida NR-Lite, da Kipp & Zonen;

• painel solar e bateria para alimentação elétrica do sistema de monitoramento.

O anemômetro sônico é capaz de fornecer o fluxo de calor sensível, através do método das co-

variâncias turbulentas (Campbell Scientific, 1996). Este fluxo será utilizado para avaliar a quantidade

de calor fornecido pela superfície para o ar, que é em parte responsável pelo aquecimento da CLA.

Em breve, pretende-se instalar também um higrômetro de criptônio que possibilite monitoramento de

flutuação de umidade em alta resolução para, da mesma forma, estimar o fluxo de calor latente (eva-

poração) da superfície da região e o respectivo efeito sobre o perfil de umidade da atmosfera (Dias

et al., 2001; Jacobs et al., 2000).

4 – MEDIÇÕES DE PERFIS DE TEMPERATURA E UMIDADE

Os resultados dos primeiros vôos (com o AeroLemma-1) já indicaram a viabilidade do uso

da aeronave para a medição dos perfis verticais de temperatura do ar, umidade relativa e pressão
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Figura 7: Perfil de temperatura potencial em 23/08/2006

barométrica. Na evolução dos experimentos houve diversos problemas, destacando-se: a estagnação

de ar no interior do avião, o que forçou a instalação de alguns sensores na parte externa; demora

na obtenção de autorização de vôo por órgãos competentes, o que limitava experimentos até apenas

400–500m de altura; falhas no uso de video-transmissão de imagem, para pilotagem fora do campo

visual; acidentes causados pela instalação e programação incorretas do sistema de piloto automático.

Um dos primeiros vôos com perfilamento de temperatura da CLA foi realizado em 23 de agosto

de 2006. A figura 7 mostra a variação da temperatura potencial em relação ao nível de pressão.

Percebe-se claramente uma diferença entre as medições durante a subida (lado direito da figura) e

descida (lado esquerdo). Havia dois problemas que poderiam estar causando tal discrepância: estag-

nação do ar no interior do avião, onde estava instalado o sensor, e tempo de resposta lento do sensor

de temperatura. Estas hipóteses sugeriram que os sensores fossem instalados fora da fuselagem da

aeronave e também que outros tipos de sensores fossem utilizados. Durante todos os testes foram

utilizados três sensores: HMP50, CS500 e termopar, além de um termistor testado em laboratório

mas que não resultou em bons resultados e, por isso, nem foi instalado nos sistemas a bordo.

Após muitas alterações do projeto inicial, conforme demonstrado acima, o AeroLemma-3 e

o sistema de monitoramento e de guiagem autônoma estão suficientemente robustos para vôos até

2.000m a partir do solo e monitoramento do perfil de umidade e temperatura na atmosfera.

A figura 8 mostra um dos experimentos bem-sucedidos, realizado em 22/05/2009, às 11h30

(hora local). As condições de tempo eram de céu claro, com poucas nuvens esparsas e pouco densas,

com vento moderado norte. O tempo total de vôo foi de aproximadamente 22 minutos e foi progra-

mado para atingir 2km (controlado pelo GPS), embora o cálculo com a equação hipsomética tenha

resultado em 1,8km. Nesta figura, pode-se observar que o perfil de temperatura potencial virtual

mostra que na CLA a temperatura é praticamente constante, perto de 301K, assim como a umidade

específica, que é pouco variável em torno de 9g/kg. Em 930m de altura encontra-se a inversão

térmica, caracterizada por forte gradiente positivo de temperatura potencial e gradiente negativo de

umidade, que chega a menos de 1g/kg. Isto significa que, nessas condições, a CLA mistura o vapor

d’água apenas na sua porção abaixo da inversão. Esta conclusão pode ser extrapolada para outras

substâncias, gases e partículas, o que mostra a importância da altura da CLA em muitas áreas de

aplicação. Embora não estejam mostrados, os perfis dos horários anteriores mostram-se diferentes a

cada hora, com mudanças significativas apenas na porção abaixo da inversão térmica, o que permite
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Tabela 5: Evolução da CLA durante a manhã de 22/05/2009

Horário Altura da inversão térmica (CLA)

09h30 250m

10h15 380m

11h00 800m

11h30 930m

Figura 8: Perfil de temperatura potencial virtual e umidade da atmosfera em 22/05/2009

concluir que não há processos advectivos alterando a estrutura no topo e acima da CLA e que em

intervalos de 1 hora a camada pode ser bastante alterada. Considerando os 4 vôos realizados naquele

dia, a altura da inversão variou conforme a descrição na tabela 5.

Os dados da estação de superfície começaram a ser analisados e servirão para alimentar os

modelos matemáticos de cálculo da altura da CLA, que serão confrontados com as medições feitas

com a aernave não-tripulada para avaliação, que é o principal objetivo da pesquisa.

5 – CONCLUSÕES

Os estudos em andamento exigem um grande número de experimentos para gerar uma série

de perfis a serem analisados sob diferentes condições de tempo e estações do ano. Estes dados são

fundamentais para o teste e desenvolvimento de modelos de cálculo da altura da CLA, bem como

correlacionar os fluxos superficiais de calor sensível e calor latente com a sua variação de energia

e umidade, permitindo a avaliação da dinâmica da baixa atmosfera, além de outra aplicações em

meteorologia. Após diversos testes e solução de problemas, o sistema mostra-se muito eficaz, barato

e confiável para monitoramento de variáveis atmosféricas até em torno de 2km de altura.

Como principais características, no estágio atual, tem-se: a aernove utilizada (AeroLemma-3)

consiste em um aermodelo comercial adaptado para instalação dos equipamentos de monitoramento
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e do piloto automático; a aeronave também sofreu modificações em sua estrutura e componentes de

guiagem, para melhorar a pilotagem; as decolagens são feitas através do lançamento por catapulta

de 5m de extensão e o pouso é realizado em pista de grama, com motor desligado; o veículo decola

e pousa com pilotagem via rádio controle e, a partir de 150m de altura, sobe e desce em espiral até

a altura programada com o piloto automático; as operações no sítio de Tijucas do Sul são feitas em

área restrita com autorização prévia do CINDACTA II e cada vôo é autorizado pelo Controle Aéreo

de Curitiba; a freqüência de perfilamento é de uma hora, podendo ser maior, se necessário, pois só é

necessário reabastecimento da aeronave após cada vôo que demora em torno de 25 minutos.

As medições realizadas até agora envolvem dados de pressão, temperatura e umidade. A meto-

dologia, no entanto, pode ser utilizada para monitoramento de outras variáveis, tal como o fluxo de

gás carbônico ou outras substâncias, bastando para isso a utilização de sensores adequados a bordo

da aeronave.
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