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RESUMO

A proximidade com importantes centros de pesquisas espaciais nos motivaram a
desenvolver este projeto. Com um simples circuito eletrônico, um sensor de temperatura, e
um gravador de som portátil, tudo a bordo de 4 balões grandes de festa cheios com gás hélio,
conseguimos obter a temperatura da atmosfera em diferentes alturas. Medidas deste tipo são
feitas apenas em grandes aeroportos e são conhecidas como radiossondagem. Elas são
importantes para o estudo de meteorologia e para o estudo dos ventos. Devido ao alto custo
(U$ 1000,00), essas medidas são realizadas apenas duas vezes por dia. Os locais de
lançamento mais próximos de nossa cidade são Rio de Janeiro e São Paulo, o que
compromete o estudo da atmosfera em nossa região. Com o nosso projeto, custando apenas
R$ 100,00, várias cidades podem ser beneficiadas, pois conhecendo as características da
atmosfera de cada região, é possível ajudar as pessoas a solucionarem problemas como o da
poluição, que está diretamente ligado a fatores como a temperatura e os ventos.
Além disso, esse experimento pode ajudar estudantes de física a entender conceitos
como empuxo e força de arrasto e ainda práticas em laboratório como calibração de sensores e
análise de dados, o que também atribui ao projeto uma finalidade acadêmica.
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INTRODUÇÃO
Observando a lançamentos de balões meteorológicos em grandes cidades, nós
pensamos como poderíamos desenvolver um experimento que nos permitiria coletar dados
sobre a baixa atmosfera e ao mesmo tempo manter o custo do projeto reduzido, pois como
somos apenas estudantes, não teríamos muito dinheiro para investir em algo com grande
tecnologia, então resolvemos “apelar” para o lado da criatividade, e ainda sim obtendo ótimos
resultados.
Quando ouvimos falar de balões atmosféricos, geralmente pensamos em balões com
grandes envelopes feitos de nylon ou mylar pesando entre 1 e 10 kg. Eles sobem até altas
altitudes, possuem um transmissor de dados e não são recuperáveis. Este sistema é muito caro
para nós. Para manter o custo do projeto baixo, com a carga útil contendo o sistema de
aquisição de dados, o balão teria que ser recuperável e, portanto, não poderia subir dezenas de
quilômetros. Nós poderíamos lançar o balão preso a uma corda não tendo assim problemas
para recuperação, mas ele dificilmente chegaria a uma altura de 100m devido aos ventos
laterais e ao peso da corda. Baseado em algumas estimativas de velocidade de ascensão e
prováveis intensidades do vento, nós decidimos que seria mais fácil recuperar a carga se
limitássemos sua ascensão em até 2 km. A essa altitude, a carga seria ejetada através de um
temporizador. Mas para isso, teríamos que procurar um lugar grande, plano e sem árvores,
para facilitar a recuperação da carga.
MÉTODO
Configuração do balão e recuperação da carga
Nosso sistema (fig.1) consiste em quatro balões de látex de 1m de diâmetro – o maior
que encontramos – do tipo usado em festas de aniversário. Obviamente, usar um balão grande
é mais eficiente do que usar vários balões pequenos, pois usando um só balão (igual àqueles
usados para fazer propaganda) teríamos o volume calculado para fazer a carga subir e sua
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massa não seria tão grande. Já usando vários balões menores, ainda teríamos o volume
desejado, porém a massa de todos os balões seria maior do que à de um só balão grande,
devido a melhor razão entre massa e volume de um único balão grande. Mas nós utilizamos
vários balões de látex ao invés de um grande balão de mylar, pois balões de látex são 10 vezes
mais baratos, além de serem encontrados em qualquer loja de festas ou supermercados.

Figura 1- Sistema de balões

3

Além disso, usar vários balões nos permite abandonar o pára-quedas, pois em vários
de nossos testes ele falhou (fig. 2). A carga subiria com quatro balões e depois de um tempo
pré-estabelecido, a corda seria queimada liberando três balões. A carga desceria com apenas
um balão, que gera um arrasto aproximadamente equivalente ao gerado por um pára-quedas
quadrado de 40cm de lado.

Pára-quedas que deveria
estar aberto

Carga
Figura 2- Um dos testes em que o pára-quedas não abriu

Adicionalmente, usar um balão como pára-quedas apresenta duas vantagens que
facilitam o acompanhamento visual do vôo. A primeira é que o balão é maior que o páraquedas e a segunda é que depois da queda o balão flutuando sobre o chão sinaliza onde a
carga caiu, o que é muito útil, pois a carga deve ser o menor possível.
Para queimar a corda e liberar o balão-pára-quedas junto com a carga, nós usamos um
circuito monoestável temporizador (fig.3a). Cinco minutos após o lançamento, ele ativa um
relê que está conectado a uma bateria de 9V e a um fio de níquel-cromo (possuindo 6cm e
40Ω, retirado de um resistor de 1,5Ω) que está enrolado a uma corda de polipropileno (fig.
3b). O resistor que utilizamos para retirar o fio de níquel-cromo (fig. 3c) é semelhante à
resistência usada nos chuveiros elétricos, que também aquecem a água por meio do
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aquecimento de um fio. A corrente da bateria esquenta o fio de níquel-cromo e queima
facilmente a corda em alguns segundos.

Fig.3 ssss Figura 3a- Temporizador.

Figura 3b- Fio de Ni-Cr
enrolado na corda de
polipropileno.

Figura 3c- Resistor e fio de
níquel-cromo.

Gravação e análise de dados

Nós decidimos que um parâmetro interessante para ser medido poderia ser o perfil da
temperatura, pois a temperatura influencia em outros fatores climáticos da atmosfera. A
diminuição da temperatura conforme aumentamos a altura é algo que presenciamos quando
viajamos para lugares de altitude elevada, como por exemplo, Campos do Jordão-SP.

O sensor usado para comprovar isto foi o termistor, cuja curva de resistência pela
temperatura foi obtida em laboratório (fig. 4). Esta curva foi obtida através da simulação da
temperatura: nós colocávamos o termistor no gelo, por exemplo, e medíamos a variação de
resistência, com a ajuda de um multímetro. Este termistor foi usado como resistor variável em
um circuito 555 astável (fig.5), que gera uma freqüência que foi gravada por um gravador de
som portátil. Deste modo a variação de freqüência está diretamente ligada à variação da
resistência do termistor.
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Depois de recuperado, nós usamos um “software” que faz o espectrograma do som,
lendo a variação da freqüência ao longo do tempo (fig.6). Resumindo: nós transformamos a
variação de temperatura em variação do som e gravamos-na, depois analisamos o som gerado.

Figura 4- Gráfico da variação da resistência pela temperatura.

Figura 5- Circuito 555 astável.
Figura 6- Espectrograma do som gerado pelo “software” Gram,
referente ao lançamento. Repare que as freqüências externas
não se misturam com a freqüência gerada pelo circuito.
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Material necessário
4 balões de látex nº 3 (o maior encontrado em casas de festa);
7 metros de corda de polipropileno;
1,5 m³ de gás hélio (no mínimo 80% pureza);
Abraçadeiras de nylon;
Termômetro;
Filmadora;
2 baterias de 9V
o Circuito do temporizador (reveja fig. 3a)
1 ponte de terminais;
1 relê de 2 chaves;
Capacitor 470µF (eletrolítico);
2 Transistores BC547;
1 trimpot 2,2 MΩ;
1 diodo 1N4007
1 chave do tipo “push-button”
o Aquisição de dados (fig. 7)
Gravador Portátil;
1 Auto-Falante;
1 CI 555;
2 resistores, sendo 1 de 68 Ω e outro de 2200 Ω;
2 capacitores, sendo 1de 10nF (papel) e outro de 47 µF (eletrolítico)
1 termistor NTC 10 kΩ;
Mensagem de resgate
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Circuito 555

Termistor

Mensagem de resgate
Gravador de som
Figura 7- Sistema de aquisição de dados

Procedimento
Para saber a máxima altitude percorrida pelo balão, nós pensamos, no 1º lançamento
em amarrar o balão em uma corda de altura conhecida, e então, medir o tempo necessário para
a corda esticar, nesse momento, o balão chegaria numa altura conhecida, depois era só
verificar a velocidade. Mas como na maioria das vezes, nem tudo dá certo na primeira
tentativa, e o resultado foi decepcionante: o nó dado foi muito fraco e a corda se rompeu,
assim nós perdemos toda a carga útil, tendo que recomeçar tudo de novo! Nós logo iniciamos
a construção de um outro sistema, partimos logo para um segundo lançamento.
Então, nós gravamos em vídeo, utilizando uma filmadora comum, o lançamento do
balão, colocando a câmera a alguns metros de distância, isso para medir sua velocidade de
ascensão. Depois de gravado, nós assistimos ao vídeo na TV, e para cada segundo rodado na
fita, nos medíamos a distância que o balão se encontrava da margem do aparelho de TV, para
cada segundo, nós tínhamos uma distância. Para ver a velocidade de acordo com a escala, no
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vimos a altura de algum objeto de altura conhecida e a relacionamos com a distância
percorrida na TV. Então, para cada segundo tínhamos:

Altura do mesmo objeto (na TV)

Altura do objeto conhecido (real)

Distância percorrida na TV

Distância real percorrida

Realizando esse procedimento em vários momentos da decolagem, observamos que a
velocidade para cada segundo era quase constante, então para toda a subida, podemos usar a
fórmula:
V= ∆S/∆T

A velocidade calculada foi de 4,6m/s (chegou a uma velocidade constante quase que
imediatamente) então, supondo que a velocidade continue constante, em um intervalo de
cinco minutos, ele atingiu uma altura de 1400m. Dados de balões meteorológicos mostram
que a hipótese da velocidade constante a 5m/s é razoável.
Para calcular a velocidade de queda, nós precisávamos saber o tempo de queda. Nós
vimos a carga caindo (ela caiu a aproximadamente 1km de distância), mas se nós não
tivéssemos visto e cronometrado nós poderíamos tomar a menor temperatura registrada na fita
cassete como correspondendo à maior altitude do vôo e também ouvir, no som gravado, o
barulho do balão atingindo o chão. Nós podemos também ouvir, na fita, nossos gritos dizendo
“Lançando!”, o que nos permitiu conferir o tempo de ascensão.
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Mas nesse segundo lançamento, obtivemos problemas: devido a um imenso azar, a carga útil
caiu dentro da mata, que era extremamente fechada. Nós até tentamos entrar na mata para
resgatá-lo, mas devido aos imensos galhos e à alguns insetos, nós vimos que não era possível
resgatar a carga. Foi nesse momento que uma de nossas idéias funcionou: nós deixamos uma
mensagem de resgate oferecendo uma recompensa pelo retorno da carga, então, o Sr.
Francisco, que era o capataz da fazenda em que fizemos o lançamento, se aventurou pela mata
encontrou a carga, leu a mensagem e depois, ele entrou em contato conosco e nós negociamos
o retorno do equipamento.
RESULTADOS
A queda da carga levou 2min 40s, o que implica uma velocidade de queda de 7,5m/s.
A figura 8 mostra a temperatura registrada durante o vôo, destacando a decolagem e o pouso.
A temperatura mínima registrada, que corresponde ao ponto mais alto, foi de 28ºC.

Figura 8- Gráfico mostrando a variação da temperatura pelo tempo de vôo,
destacando em vermelho, os momentos do lançamento e da aterrissagem.
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Dados levantados por sondas meteorológicas confirmam que a velocidade é constante
durante todo o vôo. A figura 9 mostra o perfil de temperatura, tanto durante a subida (a)
quanto durante a queda (b). Os livros de meteorologia indicam que a temperatura decresce
normalmente de 5 a 6ºC por quilômetro, o que está coerente com os nossos dados.

Perfil de ascensão (a)
Perfil de queda (b)

Figura 9- Perfil de queda e ascensão.
CONCLUSÕES
Note que os dois gráficos possuem as mesmas características em altas altitudes, porém
em baixas altitudes eles diferem em alguns graus, devido à que o balão foi lançado de um
terreno arenoso e aterrissou sobre vegetação densa em um terreno cerca de 50m mais elevado.
Depois da aterrissagem, a temperatura saltou quase 2 ºC e continuou subindo até 38ºC. O
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balão caiu sobre vegetação densa, onde o sensor poderia ter se encostado em algum material
aquecido pelo sol.
Nós lançamos um balão de sondagem nos primeiros quilômetros da atmosfera,
medindo dados de temperatura com boa precisão, isso sem gastar mais de R$100,00.
Para minimizar o risco de perder o balão e sua carga útil, escolhemos um grande lugar
aberto (fig.10), que nos proporcionou um maior conhecimento das regiões adjacentes à nossa
região. Também esperamos por um dia em que não ventasse muito, isso verificando a
previsão do tempo prevista pelo INPE. Tudo isso permitiu-nos acompanhar visualmente todo
o vôo do balão e ainda recuperar o balão logo depois. Outra opção que poderá ser usada em
próximos lançamentos é a de usar um “walkie-talkie” para transmitir o som para o chão.
Adicionalmente outros sensores como os de pressão e umidade podem ser acoplados usando
outros circuitos astáveis, configurados em freqüências diferentes.

Figura 10- Um lugar descampado é a melhor opção para quem não deseja
perder a carga.
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Muita gente pensa que projetos como esse servem apenas para serem apresentados em
feiras cientificas, o nosso, além dessa finalidade, vêm mostrando aplicações reais para os
joseenses. Em São José dos Campos, alguns habitantes estão sofrendo com a poluição gerada
por uma indústria de papel e celulose, e como já dissemos anteriormente, conhecer o perfil de
temperatura da região, ajudaria no combate ao problema da poluição. Então, pesquisadores do
INPE, contratados por essa indústria, estão agora utilizando o nosso projeto para solucionar o
problema, devido ao fato dele ser preciso e extremamente barato (veja reportagem anexa).
Também fomos convidados para apresentar o projeto para todos os alunos e oficiais da Escola
Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena-MG, e também para os pósgraduandos do INPE.
O projeto, por ser muito abrangente, nos proporcionará fazer ainda muito mais
experiências, podendo medir ainda outros fatores climáticos, além de tirar fotos aéreas, que
podem ser úteis para a cartografia, além de permitir estudos do relevo, vegetação, etc. Nosso
próximo objetivo será medir o perfil de temperatura da água do mar no Canal de Ilhabela.
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DICAS ÚTEIS
Não se preocupe em usar o melhor gravador de som. Use apenas um que funcione bem e
que não seja muito pesado.
Sacos de supermercado são uma ótima opção para serem usados como compartimento de
carga, pois são leves, resistentes e de fácil manuseio.
Quando for lançar o balão, procure um lugar descampado para não correr o risco de perder
a carga útil.
Quando for encher os balões, vá para algum parque onde haja vendedores de balões e
negocie com o comerciante o preço para enche-los. Fica mais barato que comprar um
cilindro de gás.
Convide alguns amigos para ajudarem na recuperação da carga. Uma ou duas bicicletas
podem facilitar o resgate.
Cheque alguns dias antes a previsão do tempo para verificar se no dia previsto para o
lançamento não haverá chuva ou ventos fortes. O site do INPE é um bom recurso para
fazer a verificação.
Faça sempre uma mensagem de resgate, você nunca saberá quando a carga cairá em mata
fechada. Essa mensagem realmente nos salvou! “Melhor prevenir do que remediar”.
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