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Abstract--The most favorable sites for the exploitation of 

oceanic energy are characterized by high current intensities and 

high average tide height, as well as adequate bathymetry and tide 

data. In Brazil, the greatest amplitudes and speeds of tide are in 

the north and northeast, in the states of Amapá, Pará and 

Maranhão. For example, the energy potential available on the 

coast of the State of Maranhão was estimated at 22 TWh / year. 

In terms of tidal currents, the São Marcos Bay in Maranhão and 

the channel of Varador in Amapá should be highlighted. 

However, Brazil does not yet have an inventory with the potential 

of tidal currents. This article deals with the optimal design of a 

micro power plant based on tidal current energies. In order to 

ensure reliable power supply to the isolated system, a storage 

system must be taken into account. Considering the variation of 

the sea currents as well as the energy demand curve, the problem 

is formulated as a multi-period nonlinear optimization problem. 

As a case study, it is considered a place located in the Bay of São 

Marcos (Maranhão), more specifically in the channel of the island 

of Medo. Through the in-situ data the available energy potential 

curve is obtained. The physical, environmental and economic 

constraints of the problem to be optimized are identified and 

formalized.    

Index Terms—Oceanic energy, tidal currents, insulated 

system, optimal design, storage system.  

I.  NOMENCLATURE 

Ai Amplitude de cada componente harmônica 

C Comprimento da área de instalação das turbinas 

Cb_OM Custo de operação e manutenção das baterias 

Cb_s Custo de substituição das baterias 

Ci Investimento inicial 

Cm Coeficiente de maré 

CN Capacidade máxima do banco de baterias 

CO_M Custo de operação e manutenção  

Cp Coeficiente de desempenho 

Cs
 Custo de substituição 
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CT Custo total do projeto 

CTCM_OM Custo de operação e manutenção das turbinas 

corrente de maré 

CTCM_S Custo de substituição das turbinas corrente de 

maré 

d Diâmetro das turbinas 

EFG_maior Intervalo de maior energia de todos os instantes 

em que há falta de geração 

H Altura instantânea da maré 

Heq Altura média das marés de sizígia 

Ho Altura média da maré 

Ich, Idch Corrente de carga e descarga da bateria 

Ich_max Corrente de carga máxima da bateria 

Idch_max Corrente de descarga máxima da bateria 

L Largura da área de instalação das turbinas 

Nb Número de bancos de baterias 

NC Número de ciclos de carga e descarga da bateria 

NC_max Número máximo de ciclos de carga e descarga 

da bateria 

NTCM Número de turbinas de corrente de maré 

Pc Potência instantânea da carga  

Pch, Pdch Potência instantânea de carga e descarga da 

bateria 

Pch_max Potência máxima de carga da bateria 

PCM Potência da corrente de maré 

Pdch_max Potência máxima de descarga da bateria 

PTCM Potência instantânea produzida pela turbina 

Pvert Potência vertida em um banco de resistências 

Q(t0) Carga armazenada no instante inicial 

R Raio da turbina 

rch, rdch Taxa de carga e descarga da bateria 

rch_R, rdch_R Taxa de carga e descarga nominal da bateria 

SOC Estado de carga da bateria 

SOCmin,  Estado de carga mínimo da bateria 

SOCmax Estado de carga máximo da bateria 

tTCM Tempo de operação das turbinas correntes de 

maré 

v Velocidade do fluido 

Vnt Velocidade da corrente de maré na quadratura 

Vst Velocidade da corrente de maré na sizígia 

αcarga Constante de eficiência da carga 

η Rendimento do banco de baterias 

Dimensionamento ótimo de uma micro-usina 

baseada em correntes de maré para sistemas 

isolados 
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λ Relação de velocidade das pontas da turbina 

ρ Densidade do fluido 

ϕi Fase inicial de cada componente harmônica 

ω Velocidade angular da turbina 

ωi Frequência angular de cada componente 

harmônica 

II.  INTRODUÇÃO 

 aproveitamento das energias oceânicas, mais 

especificamente maremotriz, está se tornando ponto de 

interesse nos estudos de projetos pilotos ao redor do mundo. 

Isto se deve aos avanços tecnológicos, como mapeamento 

marítimo, técnicas de simulação matemática e modelagem 

computacional, assim como o desenvolvimento de turbinas 

mais eficientes, que permite assim a viabilidade comercial 

dessa fonte. 

As pesquisas sobre energias oceânicas envolvem seis 

formas de aproveitamento destas energias, que são [1]: 

 

 Ondas; 

 Corrente de Maré; 

 Gradiente de Maré; 

 Gradiente de Temperatura; 

 Gradiente de Salinidade; 

 Correntes  Oceânicas; 

 

O potencial energético teórico das energias oceânicas está 

na ordem de 2.063.000,00 TWh/ano [2], enquanto que o 

consumo energético mundial em 2012 foi de 21.531,7 

TWh/ano [3]. Apesar do potencial energético prático ser 

sempre inferior ao teórico, este ultrapassa 95 vezes o consumo 

mundial de energia. Desta forma, as energias oceânicas podem 

futuramente ser responsáveis por uma parcela considerável da 

matriz energética de alguns países ou então ser uma fonte 

indispensável no atendimento de alguns sistemas isolados.  

Na Europa existem parques de Turbinas de Corrente de 

Maré (TCM) pilotos em vários locais, como: Paimpol-Bréhat, 

(França), Pentland Firth (Escócia), Kyle Rhea (Escócia), 

Anglesey (País de Gales), Sound of Islay (Escócia), Raz 

Blanchard (França) e Froveur (França). Esses parques de TCM 

possuem capacidade total entre 2 e 10 MW, muitos já em 

operação [4]. 

A geração de energia a partir das correntes de marés, apesar 

de ser uma fonte intermitente, possui características 

importantes para a geração de eletricidade devido a sua 

sustentabilidade e a previsibilidade. A primeira característica é 

devido a não emissão de gases de efeito estufa e não necessitar 

alagar áreas. A segunda característica é devido a 

previsibilidade do comportamento da maré, ao contrário do 

que ocorre com as fontes eólicas e solar, pois o vento e o sol 

são imprevisíveis. 

Os projetos pilotos que estão sendo realizados, 

principalmente na Europa, possuem potência nominal dos 

parques de turbinas na ordem de megawatt e cujo objetivo é 

inserir na rede elétrica. Este artigo está situado no escopo da 

micro geração de energia oceânicas, com foco específico nas 

correntes de marés. Neste contexto apresenta-se uma proposta 

para caracterização e dimensionamento de um sistema de 

geração de energia elétrica baseado em corrente de maré para 

o atendimento contínuo (ininterrupto) de uma carga isolada, 

que por exemplo, pode ser uma ilha marítima. O problema 

consiste em determinar o custo total mínimo (número e 

potência das turbinas que compõem a usina e tamanho dos 

dispositivos de armazenamento) a ser realizado de forma que a 

carga seja atendida considerando as restrições físicas, 

ambientais e de disponibilidade energética, entre outras.  Para 

estudo de caso são utilizados dados prospectados do canal 

marítimo da ilha do Medo (São Luís, MA), com o objetivo de 

prover com energia elétrica à referida ilha. 

Este artigo está organizado da seguinte maneira: na seção 

III é tratada a extração de energia da fonte corrente de maré, 

na seção IV é apresentada a modelagem dos recursos das 

marés, na seção V trata-se do dimensionamento ótima da 

usina, na seção VI são apresentados os resultados e finalmente 

na seção VII são apresentadas as conclusões do trabalho. 

III.  EXTRAÇÃO DE ENERGIA DA FONTE CORRENTE DE MARÉ 

A geração de energia oceânica através da corrente de maré 

possui características semelhantes à geração eólica, quanto à 

modelagem de potência mecânica transformada da energia 

cinética pelo fluido. As duas formas de geração se diferenciam 

pelo tipo de fluido e o material que constitui as turbinas, pois o 

mar é um ambiente mais insalubre.  

Os tipos de turbinas utilizadas em corrente de maré, que 

são: de eixo horizontal, de eixo vertical e de fluxo cruzado. As 

turbinas de eixo horizontal por terem mais eficiência e herdar 

os modelos e avanços já alcançados das turbinas eólicas são as 

que estão presentes na construção de geradores utilizados nas 

TCM com potência superior a 500 kW e em grande parte dos 

geradores de menor potência. 

A geração de energia das TCMs ocorre a partir do 

deslocamento da massa de água com velocidade v vindo de 

encontro perpendicular com a turbina, transformando energia 

cinética em mecânica. No eixo da turbina está acoplado um 

gerador elétrico, que pode ser gerador de indução ou gerador 

síncrono, que transforma energia mecânica em elétrica. A 

energia elétrica gerada pela maioria destas máquinas não 

possui características, tensão e frequência, compatíveis com a 

rede elétrica necessitando assim de um conversor de potência. 

Essa estrutura de conversão pode ser visualizada na Fig. 1 [6]. 

 

 
 
Fig. 1 – Estrutura da cadeia de conversão de energia de corrente de maré. 

O 
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A.  Modelagem da Energia Cinética 

A energia cinética total de uma massa de água é calculada 

de forma semelhante à de uma massa de ar, sendo que apenas a 

densidade do fluido é diferente. A equação é obtida a partir da 

energia cinética, como pode ser visto na Equação (1) [4]. 

2 31
. . . .v

2
CMP R   

 
(1) 

em que v é a velocidade do fluido em m/s, ρ é a densidade do 

fluido em kg/m3 e R é o raio da pá da turbina em m. 

B.  Modelagem da Potência Mecânica 

Da energia cinética total da massa de água que vem de 

encontro à turbina, apenas uma parcela desta energia é 

transformada em energia mecânica, em que a relação entre as 

duas energias é dada através do coeficiente de desempenho CP. 

Para turbinas do tipo corrente de marés esse coeficiente é entre 

0,35 e 0,5 [5].  

O coeficiente de desempenho depende da relação de 

velocidade das pontas da turbina (λ) e do ângulo de ataque (θ). 

O λ depende da velocidade da massa de água v, do raio da pá 

da turbina e da velocidade angular (ω) desenvolvida pela 

turbina, como pode ser visto na equação (2). 

.R

v


   

(2) 

Através da Fig. 2 é possível perceber que a partir de certo 

ponto, o máximo da curva, um aumento em λ significa redução 

no coeficiente de desempenho e por consequência uma 

redução na energia produzida pela turbina. Para uma dada 

velocidade da massa de água v e uma turbina com raio R, 

existe uma velocidade angular ótima para a geração máxima 

de potência, que pode ser obtida mudando o ângulo de ataque.  

 

 
Fig. 2 – Relação Cp – λ para diferentes ângulos de ataque. 

 

Para maximizar a geração de energia elétrica é importante 

rastrear o melhor ângulo de ataque para obter o valor máximo 

de Cp para uma determinada velocidade da massa de água v, 

técnica conhecida como MPPT (Maximum Power Point 

Tracking). 

A equação que define a quantidade de energia mecânica 

transferida das correntes de maré para as turbinas é dada pela 

Equação (3). 

2 31
.C ( , ). . . .v

2
mec pP R     

 
(3) 

IV.  MODELAGEM DOS RECURSOS DA MARÉ 

A maré e a corrente de maré possuem um movimento 

periódico. Modelar exatamente a velocidade da corrente de 

maré em um estuário não é simples, devido a influência dos 

ventos, o atrito no fundo, as diversas formas do canal e sua 

constante alteração devido ao desgaste.  

Um método bastante utilizado para modelar a altura da 

maré é o HAM (Harmonic Analisys Method) e para modelar a 

velocidade é o método SHOM (Service Hydrographique et 

Océanographique de la Marine). 

O método SHOM necessita da modelagem da altura para o 

cálculo dos coeficientes de maré. 

A.  Método HAM 

No método da análise harmônica, a maré é modelada como 

uma soma de cossenos que representa as marés parciais. As 

amplitudes e fases de cada maré parcial podem ser calculadas 

de acordo com a observação das marés. Desta forma a altura 

da maré ao longo do ano pode ser escrita através da Equação 

(4), em que H0 é a altura média das marés, Ai, ωi e ϕi são, 

respectivamente, a amplitude, frequência angular e fase de 

cada componente harmônica [6]. 

  0

1

.cos( .t )
m

i i i

i

H t H A  


    
 

(4) 

B.  Método SHOM 

Neste método é necessário de dados da velocidade na 

sizígia e na quadratura medidos in situ. Além disto, é 

necessário conhecer os coeficientes de maré ao longo de todo 

o período a ser analisado. A Equação (6) calcula o coeficiente 

de maré (Cm), entretanto, para isto precisa da modelagem da 

altura da maré [7]. Na Equação (5) pode ser visto o modelo 

matemático do método SHOM [6]. 

(C 45).(V V )

(95 45)

m st nt
v Vnt

 
 


 

 
(5) 

.100
m

H
C

Heq

  

 
(6) 

em que Vnt e Vst são, respectivamente, as velocidades na 

quadratura e na sizígia, 95 e 45 são os coeficientes médio de 

sizígia e quadratura, H é a altura instantânea da maré e Heq é a 

altura média das marés de sizígia. 

V.  DIMENSIONAMENTO ÓTIMO DA USINA TCM 

O problema de dimensionamento é multiobjetivo, em que é 

necessário minimizar o custo das turbinas e do sistema de 

armazenamento. O método utilizado é o enumerativo, pois a 

quantidade de combinações possíveis do número de turbinas e 

quantidade de strings que compõem o banco é pequena, sendo 

uma opção viável computacionalmente. 
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A.  Custo total 

Os custos do sistema são divididos em investimento inicial 

(Ci), custo de operação e manutenção (CO_M) e custo de 

substituição (Cs). O custo total (CT) é dado pela Equação (7).  

_T i O M SC C C C    (7) 

O custo de operação e manutenção é definido pela Equação 

(8). 

_ _ _.t .O M TCM OM TCM b OM bC C C t   (8) 

em que CO_M é o custo total de operação e manutenção, 

CTCM_OM, Cb_OM são, respectivamente, o custo de operação e 

manutenção das TCM e do sistema de armazenamento, tTCM e 

tb são, respectivamente, os tempos de operação das TCM e dos 

bancos de bateria, que ambas as unidades devem cobrir toda a 

vida útil do projeto. 

O custo de substituição é definido pela equação (9). 

_ _S TCM S b SC C C   (9) 

em que Cs é o custo total de substituição, CTCM_S é o custo de 

substituição das TCM e Cb_s é o custo de substituição das 

baterias. 

B.  Formulação do Problema 

Em um sistema isolado que utiliza uma fonte intermitente, o 

gerador a diesel é utilizado apenas para aumentar a 

confiabilidade, devido ao alto custo do combustível. Portanto, 

o sistema de armazenamento é indispensável para continuidade 

no atendimento à carga. 

A função básica das baterias é armazenar energia quando há 

excesso de geração e fornecer energia ao sistema quando a 

potência da carga for superior à potência gerada.  

Para operar um sistema de armazenamento de maneira 

otimizada é necessário atender diversas restrições, dadas pelas 

Equações (10) – (17). Caso essas restrições não sejam 

atendidas a vida útil da bateria é reduzida [8].  

min maxSOC SOC SOC   (10) 

_ch ch Rr r  (11) 

_dch dch Rr r  (12) 

_ maxch chI I  (13) 

_ maxdch dchI I  (14) 

max0 ch chP P   (15) 

d max0 dch chP P   (16) 

maxC CN N  (17) 

em que SOC é o estado de carga da bateria dado em 

porcentagem, SOCmin e SOCmax são o estado de carga mínimo 

e máximo, rch, rch_R, rdch e rdch_R são, respectivamente, taxa de 

carga, taxa de carga nominal, taxa de descarga e taxa de 

descarga nominal, Ich, Ich_max, Idch e Idch_max são, 

respectivamente, corrente de carga, corrente de carga máxima, 

corrente de descarga e corrente de descarga máxima, Pch, 

Pch_max, Pdch e Pdch_max são, respectivamente, potência de carga, 

potência de carga máxima, potência de descarga e potência de 

descarga máxima, NC e NCmax são, respectivamente, número de 

ciclos de carga e descarga e seu valor máximo. 

O SOC pode ser estimado a partir da integral da corrente, 

que representa a carga que está sendo armazenada na bateria. 

Este modelo é descrito na Equação (18), em que Q(to) é a 

carga armazenada no instante inicial, CN é a capacidade 

máxima do sistema de armazenamento e αcarga é a constante de 

eficiência de carga que é, inversamente proporcional à 

corrente, ou seja, quanto maior a corrente menor é a eficiência 

[12]. 

0 arg

0

( ) . ( )

( ) .100%

t

c a

N

Q t i t dt

SOC t
C






 

 
 
(18) 

Para atender uma determinada demanda, uma quantidade de 

turbinas deve atender à restrição descrita pela Expressão (19), 

em que PC é a potência instantânea da carga e PTCM é a 

potência instantânea gerada pela TCM. Dependendo do tipo de 

turbina, limites mínimos e máximos específicos associados à 

velocidade do fluxo devem ser considerados assim como suas 

respectivas curvas de geração. 

O valor mínimo na restrição (19) é um caso ideal, em que 

todo excesso de geração é armazenado, sem perdas, e não há 

energia vertida [8]. A quantidade máxima de turbinas é 

limitada pela área e a distância mínima necessária entre as 

turbinas, que deve ser no mínimo de meio diâmetro das pás 

entre turbinas adjacentes no sentido perpendicular ao fluxo, 

para não perder energia por turbulência, e de 10 vezes o 

diâmetro das pás ao longo do fluxo. A limitação do número 

máximo de turbinas é dada pela restrição (20) [8], [9].   

0

0

(t)dt

( )

m

m

t

C

TCM t

TCM

P

N

P t dt






 

 

 
 
(19) 

[ 1].[ 1]
1.5 10

TCM

L C
N

d d
    

 
(20) 

em que L e C são o comprimento e largura máximo que pode 

ser colocada as turbinas e d é o diâmetro das pás das turbinas. 

A quantidade de strings que compõem o banco de baterias 

deve ser suficiente até que o gerador a diesel não seja 

acionado, de forma a evitar o consumo de combustível. Isto 

considerando alguns fatores operacionais no 

dimensionamento, como: não ocorrência de falha dos 

equipamentos, perfeito funcionamento do sistema de 

armazenamento e boa previsão do potencial energético. 

O tamanho mínimo dos bancos deve possuir capacidade de 

armazenamento acima da maior energia total demandada dos 

intervalos de falta de geração, segundo a Equação (21) [8]. 

_

max. . .

FG MAIOR

b

b b

E
N

C V DOD
  

 

(21) 

em que EFF_MAIOR é o intervalo de maior energia de todos os 

momentos em que há falta de geração, η é o rendimento do 
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sistema de armazenamento, Cb e Vb são, respectivamente, a 

capacidade e a tensão nominal da bateria e DODmax é a 

profundidade de descarga máxima. 

Em todos os intervalos deve ser obedecida a restrição do 

balanço de potência. Nos intervalos em que há falta de geração 

ou geração insuficiente a carga deve ser atendida pela geração 

da TCM (se houver), energia de descarga das baterias e em 

último caso, também do gerador a diesel, segundo a equação 

(22). Nos intervalos em que há excesso de geração, a energia 

gerada é utilizada para atender a carga e armazenar nos bancos 

de baterias e se caso ainda houver sobra, deve ser vertida, 

segundo a Equação (23). 

_dchTCM b diesel CP P P P    (22) 

_chTCM C b vertidaP P P P    (23) 

A demanda admitida para a ilha do Medo estimasse foi a do 

sistema isolado de ilha Grande, em que a demanda medida 

pode ser vista na Fig. 3. 

C.  Dimensionamento ótimo 

O objetivo do dimensionamento é encontrar o menor custo 

total das turbinas e do sistema de armazenamento, como pode 

ser visto na Equação (24). 

_min min(C C C )T i O M SC     (24) 

Para atender uma determinada demanda, que foi importada 

de um sistema isolado de ilha Grande (Maranhão/Brasil), são 

testadas no dimensionamento turbinas com potência nominal 

de 5 kW,25 kW, 42 kW, 56 kW e 100 kW, cujos dados são 

apresentados no apêndice A. 

 
Fig. 3 – Demanda do prevista para ilha do Medo. 

 

Nas Figuras 4, 5 e 6 são apresentados os fluxogramas do 

dimensionamento ótimo através do método enumerativo. Na 

Figura 4 a velocidade modelada pelo método SHOM é lida e 

para cada tipo de turbina é obtido seu potencial energético 

para depois encontrar o número ótimo de bancos de baterias 

para este modelo de turbina. A variável n_ger é o número do 

gerador com potência e características diferenciadas, que para 

este problema vai até cinco devido a quantidade de turbinas, 

conforme apêndice A. Após encontrado o valor ótimo de 

banco para cada turbina é calculado o custo total de todas as 

combinações, quantidade de turbina e bancos de bateria, e 

então obtido o menor custo, que é o dimensionamento ótimo 

do sistema.  

Na Figura 5 é detalhado o fluxograma B que faz parte do 

fluxograma A da Figura 4. A variável i é o índice do while que 

varre a quantidade de turbinas, NTCM é o número de TCMs que 

será encontrado no laço abaixo a quantidade ótima de banco 

de baterias para esta quantidade de turbina. Então, o 

fluxograma vai encontrar para cada quantidade de turbinas, 

entre o valor mínimo e máximo dados pelas Equações (19) e 

(20), qual a quantidade ótima de strings que compõem o banco 

de baterias.  

 

Fig. 4 – Fluxograma A do dimensionamento ótimo pelo método 

enumerativo. 

 

No fluxograma da Figura 6 é detectado para cada intervalo 

de tempo, ou seja, instante pequeno que a potência é 

considerada constante, se há falta ou excesso de geração. O 

intervalo de tempo utilizado para as simulações foi de um 

minuto. 

Caso haja excesso de geração, esta energia extra deve ser 

armazenada nas baterias. Entretanto, para isto é analisado se o 

estado de carga da bateria é inferior ao máximo. Se falso, toda 

a energia será vertida em um banco de resistências, ou se 

verdadeiro é testado se a potência a ser entregue para a bateria 

ultrapassa seu valor máximo. Se falso, todo o excesso de 
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energia é armazenado e se verdadeiro parte da energia é 

vertida e o valor máximo de potência de carregamento do 

banco é limitado no armazenamento.  

Caso haja falta de geração, o ideal é que o sistema de 

armazenamento forneça o déficit de energia. Para isto, é 

analisado se o estado de carga da bateria está em seu valor 

mínimo. Se verdadeiro, não há energia para fornecer pelas 

baterias e deve acionar o gerador a diesel, ou se falso é 

analisado se a potência a ser entregue pelo banco ultrapassa 

seu valor máximo de descarga. Se falso, todo o déficit de 

energia é atendido pelo sistema de armazenamento e se 

verdadeiro parte é entregue pelo gerador a diesel e o valor 

máximo de potência limitado pelo banco é transferido à carga. 

 

 
Fig. 5 – Fluxograma B, que faz parte do fluxograma A do dimensionamento 

ótimo pelo método enumerativo. 

VI.  RESULTADOS 

A altura da maré foi modelada pelo modelo HAM para o 

terminal da Ponta da Madeira, próximo a ilha do Medo. Os 

componentes harmônicos podem ser encontrados em [9]. A 

série foi criada sincronizando com os dados de marés 

disponibilizados pela Marinha do Brasil em [10]. Na Figura 7 

pode ser visualizada a altura ao longo do ano entre junho de 

2016 e maio de 2017. 

A velocidade foi modelada através do modelo SHOM e foi 

comparada com [11] e com a velocidade medida no local 

através da parceria feita com o Laboratório de Hidrodinâmica 

Costeira, Estuarina e de Águas Interiores (LHiCEAI) da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Os dados foram 

medidos nos dias 14 e 15 de março de 2017 e foi medida a 

velocidade de correntes próxima à ilha do Medo durante um 

ciclo completo de maré. A velocidade modelada ao longo do 

mesmo intervalo da altura pode ser vista na Figura 8. 

O potencial energético para uma turbina foi obtido 

utilizando a Equação (3), considerando um rendimento para o 

gerador de 85%. O coeficiente de desempenho para a turbina 

utilizado foi de 0,45. A curva de potência gerada pode ser 

vista nas Figuras 9 e 10. 

 

 
Fig 7 – Altura da maré no terminal da Ponta da Madeira entre junho de 2016 

e maio de 2017. 

 

 
Fig. 8 – Velocidade da corrente de maré próxima a ilha do Medo entre junho 

de 2016 e maio de 2017. 

 

Através do método enumerativo exposto anteriormente, as 

quantidades ótimas para cada tipo de turbina analisada são 

expostas na Tabela I.  Nesta análise foi considerado o tempo 

de vida do projeto de 20 anos, em que houve troca do sistema 

de armazenamento a cada 2 anos. 

De acordo com a Tabela I, pode ser visto que a quantidade 

e a potência das turbinas e o número ótimo de strings que 

compõem o banco no atendimento da demanda prevista é uma 
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turbina de 56 kW e 2 bancos de baterias. Cada string é 

composta por 24 células de chumbo-ácido em série, 

totalizando tensão nominal de 50,4 V (2,1 V/célula), 

capacidade nominal de 1200 Ah. 

 

 
Fig. 9 – Potência gerada por uma turbina de 42 kW próximo a ilha do Medo 

entre junho de 2016 e maio de 2017. 

 

A turbina de 5 kW é a menos viável economicamente para 

o problema devido à grande quantidade necessária no 

dimensionamento, isto é consequência de a fonte ser 

intermitente. 

Apesar da turbina de 100 kW possuir potência nominal 

superior, o número de turbinas necessárias, em relação a 

turbina de 56 kW, foi o dobro. Isto se deve porque a turbina de  

56 kW possui energia total produzida durante o ano de 87410 

kWh, enquanto que a de 100 kW produz 62626 kWh. Esta 

diferença é devido as características da maior turbina que 

atinge a velocidade nominal apenas com 2,8 m/s contra 2 m/s 

da menor. 

 
Fig. 10 - Potência gerada por uma turbina de 42 kW próximo a ilha do Medo 

entre junho de 2016 e maio de 2017. 

 

Na Figura 11 é possível observar o comportamento do 

 
Fig. 6 -  Fluxograma C, que faz parte do fluxograma B do dimensionamento ótimo pelo método enumerativo. 
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estado de carga para a configuração ótima com 1 turbina de 56 

kW e dois bancos de bateria. 

 
TABELA I 

DIMENSIONAMENTO ÓTIMO PARA OS CINCO TIPOS DE TURBINAS 

 

 
 

 

 
Fig. 11 – Estado de carga para o dimensionamento ótimo entre junho de 2016 

e maio de 2017. 

VII.  CONCLUSÃO 

O potencial energético das correntes de maré disponível na 

ilha do Medo é suficiente para atender a demanda de toda ilha, 

visto que apenas uma turbina foi suficiente para suprir a carga 

prevista e que é possível a instalação de uma quantidade de 

turbinas bem superior a esta quantidade para um futuro 

crescimento de carga, se necessário.  

Apesar de a carga apresentar potência máxima de 7,71 kW, 

é necessária uma turbina com potência sete vezes maior para 

atender a demanda de forma contínua devido a característica 

intermitente da fonte e o seu valor nominal de potência ser 

atingindo em apenas em 10,31% dos instantes de geração.  

Para turbinas de baixa potência, como a de 5 kW, é 

necessária uma quantidade muito alta de geradores e bancos de 

bateria, que resultou no maior custo analisado dentre os 

melhores custos de cada modelo de turbina.  

Para um dimensionamento ótimo em nenhum momento foi 

despachado o gerador a diesel, pois este eleva o custo total 

devido ao uso do combustível. Entretanto, esta máquina é 

necessária para manter a confiabilidade do sistema em caso de 

falha da turbina, até mesmo na perda de capacidade do sistema 

de armazenamento. Entretanto, se a carga for atendida apenas 

por um gerador a diesel, o custo total é aproximadamente 

130% maior que o custo do sistema dimensionado com TCM e 

sistema de armazenamento.   

VIII.  APÊNDICE 

A.  Dados das turbinas 

Nas tabelas de I à V encontra-se os dados das turbinas 

utilizadas para o dimensionamento. 

 
TABELA II 

DADOS DA TURBINA DE 5 KW 

 

 
 

TABELA III 

DADOS DA TURBINA DE 25 KW 

 

 
 

TABELA IV 

DADOS DA TURBINA DE 42 KW 
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TABELA V 

DADOS DA TURBINA DE 56 KW 

 

 
 

 
TABELA VI 

DADOS DA TURBINA DE 100 KW 
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