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• O IEE é um instituto de pesquisa da UFMA com foco no desenvolvimento, inovação e aplicação
de conceitos para Microrredes Isoladas com Geração distribuída (solar, eólica, etc);
• Os trabalhos se direcionam ao desenvolvimento de conversores mais eficientes e aplicados
para as demandas locais;
• Com estratégias de controle que permitem a instalação de microrredes distribuídas com
intercambio de energia entre as fontes (microrredes híbridas);
• Possuímos duas microrredes isoladas – Ilha de Lençóis/Cururupu/MA (2008) e Ilha
Grande/Humberto de Campos/MA (2012);
• Em 2011 fizemos um estudo de potencial eólico na região de Raposa a Serra do Sol, em 3
comunidades;
• INCT – INEOF – Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energias Oceânicas e Fluviais (5
IES – UFMA-UFPA-UFSC-UFRJ-UNIFEI);

Gênese projeto ilha de Lençóis
• O projeto surgiu em 2006 na UFMA dentro de um complemento ao PLPT para levar energia a
comunidades onde o PLPT não conseguiria chegar;
• A indicação da comunidade ocorreu por meio de uma ONG (Instituto do Homem) que fazia
ações de educação ambiental em algumas ilhas da baixada maranhense;
• Foi submetido em 2005 ao MME um projeto de geração híbrida de energia composto por
energia solar, eólica e diesel;
• Em 2006 foi aprovado pelo MME, no valor de R$ 1.900.000,00 como um projeto piloto;
• Em 2007 foram realizadas as primeiras tratativas e o início das obras que foram finalizadas em
meados de 2008;
• O statup ocorreu em 19 de junho de 2018 – 10 anos de projeto

Localização
O local escolhido para a implantação do sistema foi a Ilha de Lençóis, situada no
litoral ocidental do Maranhão, fazendo parte do arquipélago de Maiaú, integrante
da Reserva Extrativista de Cururupu.

Ilha de Lençóis – comunidade, rotinas...

100
famílias

Ilha de Lençóis – sistema de geração

Ilha de Lençóis – sistema híbrido
Configuração de 2008 até 2012:
• 3 turbinas eólicas de 7.5 kW, instaladas em torres de 30
m, frente para o Atlântico e a 500 metros do centro da
vila;
• 162 painéis 130 Wp, montados sobre a laje de
cobertura da casa de controle (150 m²) em 9 linhas
paralelas com 18 módulos em série por linha e tensão de
240 Vcc;
• Armazenamento com 6 linhas de 20 baterias de 150 Ah,
capacidade total de 216 kWh, permitindo 30 % de
descarga (64.8 kWh) e demanda máxima permitida com
corrente do banco limitada em 21.6 kW (C10);
• Um gerador de backup de 53 kVA;
• Demanda inicial 6 kW e consumo 45 kWh/mês/UC.

Ilha de Lençóis – dificuldades e logística...
• Logística (a mais incrível!):
– Embarcações inadequadas;
– Inexistência de material básico na ilha: necessidade
de trazer areia, pedras, cimento, entre outros, por
barco;
– Descarga e transporte manual de equipamentos e
materiais;
– Pouca oferta de materiais da região;
– Etc.......

Ilha de Lençóis – operação...
•

O sistema foi desenvolvido para operar automaticamente;

•

Os painéis possuem 20 anos de garantia contra mal funcionamento;

•

As turbinas eólicas são isentas de manutenção no rotor por 10 anos necessitando a inspeção visual;

• O grupo gerador é um componente bastante conhecido tanto na operação quanto na manutenção;
• O cabeamento de conexão da turbina a casa de comandos possui duplo revestimento para uso em
áreas abrasivas;
• Os quadros de controles foram montados de forma que os componentes de reposição são encontrados
no mercado local;
• Todos os componentes essenciais do sistema e que envolvem eletrônica foram tropicalizados.

Ilha de Lençóis – operação...
• As contingências que possam vir a ocorrer são registradas e apresentadas através de alarmes nos
quadros;
•

Nas condições mais extremas em que a planta automaticamente não possa ser restabelecida é
necessário a intervenção humana;

• Um pessoal com informação técnica básica consegue “resetar” os alarmes e por a planta em operação;
• A casa de comandos é bem construída e possui alojamento completo;
• A comunidade esta sensibilizada com o pagamento da energia, de modo que uma única pessoal pode
fazer o recebimento da tarifa como operar o sistema;
• A alta qualidade técnica da planta já indicada como a melhor nesse porte realizado no Brasil torna o
sistema seguro, robusto e confiável.

Ilha de Lençóis – manutenção...
• Após 4 anos de operação (até 2012), algumas etapas da manutenção preditiva,
preventiva e corretiva foram realizadas:
•
•
•
•
•
•

Ajustes de parâmetros de carga das baterias;
Troca do banco de baterias a cada 2 anos;
Inspeção nas turbinas;
Troca de estaios;
Substituição de acessórios dos inversores;
Revisão do grupo gerador.

Março 2009

Agost

Outubro de 2010

Fevereiro de 2012

Ilha de Lençóis – pesquisa e desenvolvimento
• Em 2012 o projeto foi passado para a empresa de energia devido a uma atribuição legal de
responsabilidade pela concessão dos sistemas de geração e distribuição de energia do Estado;
• Foi realizado um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para melhoria das tecnologias e
expansão do modelo para outras ilhas;

Ilha de Lençóis – sistema híbrido
Configuração de 2012 até hoje...
• 3 turbinas eólicas de 7.5 kW + conversor 93 % de
eficiência;
• 162 painéis 130 Wp, montados sobre a laje + 80 painéis
de 330 Wp + 16 painéis de 330 Wp laje casa do GMG;
• Armazenamento com 2 linhas de 120 baterias de 600
Ah, capacidade total de 288 kWh, permitindo 30 % de
descarga (86.4 kWh) e demanda máxima permitida com
corrente do banco limitada em 28.8 kW (C10);
• Um gerador de 53 kVA + um grupo de 83 kVA;
•Demanda atual 16 kW e consumo 70 kWh/mês/UC.

Ilha de Lençóis – sistema híbrido - resumo
• Sistemas operando a 10 anos;
• Atendimento a 100 famílias (500 habitantes);
• Fornecimento de energia 24 horas;
• Conscientização sobre o uso racional da energia;
• Surgimento de novos empreendimentos (pousadas);
• Uma grande parte da comunidade esta contemplada na
tarifa social;
• Outra parte faz o pagamento tarifado;
• Hoje há uma empresa encarregada da manutenção.
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