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1.INTRODUÇÃO
Com o aumento da demanda de energia e as preocupações ambientais quanto ao uso
de fontes energéticas com elevada emissão de carbono, vem se intensificando as

3.RESULTADOS

pesquisas com o intuito de obter conhecimento e dados confiáveis para fins de
planejamento energético e estudos de viabilidade da adoção e de investimentos em
unidades de geração a partir da energia solar e eólica. O Brasil, por possuir potencial
adequado para a exploração destas, vem recebendo apoio governamental para

o

desenvolvimento de setores. A rede do Sistema de Organização Nacional de Dados
Ambientais – SONDA, nasceu de um projeto do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE para implementação de uma infraestrutura física e de recursos
humanos, destinada a levantar e melhora a base de dados dos recursos de energia
solar e eólica no Brasil. Nas vinte estações do projeto, são realizadas aquisições de

quarenta e uma variáveis solarimétricas e dez variáveis eólicas, resultando em um

Como o Banco de dados está em fase de desenvolvimento, a aplicação abaixo poderá
ser alterada a medida que o banco e os usuários necessitem de mais informações
para suas consultas.
Na interface o usuário poderá inserir ou realizar uma consulta.
Para inserir basta escolher o nome da estação e o arquivo que será importado para o
Banco de Dados.
Para consultar, o usuário irá escolher uma estação, quais as variáveis de radiação
solar, eólica e ou meteorológica e o período de interesse. O usuário poderá escolher
também por um determinado horário.
Na figura abaixo está o exemplo de uma consulta onde foi escolhido um período e o
minuto meio dia (12h) apenas para a variável de radiação solar Global na estação de
Natal-RN.

grande volume de dados. O Laboratório de Modelagem e Estudos de Recursos
Renováveis de Energia – LABREN, inserido dentro

do

Sistema

estudos

Terrestre

(CCST/INPE),

desenvolve

Centro

de

Ciência

do

de quantificação e

disponibilidade de recursos solar e eólico para o setor de energia, além de gerir a Rede
SONDA. O grupo demanda não só a um rápido acesso aos dados para
validação

de modelos, quantificação de potenciais, desenvolvimento de cenários,

dentre outras atividades como também a própria otimização das atividades de
qualificação dos mesmos.
Este trabalho apresenta a proposta do Banco de Dados que está sendo desenvolvido
não só para o acesso e gestão dos dados ambientais obtidos pela Rede SONDA,
como aqueles oriundos de outras fontes e as próprias saídas dos modelos utilizados
pelo LABREN.

2.METODOLOGIA
O Banco de Dados está sendo desenvolvido utilizando o PostgreSQL e o software de
gerenciamento PgAdmin. Será armazenado no Banco de Dados todos os registros das
20 estações da rede SONDA. Uma interface gráfica, desenvolvida em linguagem Java,

4.CONCLUSÕES
O Banco de Dados inicialmente receberá apenas os dados da Rede SONDA.
Entretanto, está sendo desenvolvidos para que futuramente possa se armazenar
também dados de outras estações como as do INMET, METAR e Funceme.

auxiliara na inserção e consulta dos registros. Abaixo alguns dos registros
armazenados no Banco.
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